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Sammanfattning 

Att det finns olika faktorer som påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet i dagens medier är 

redan konstaterat genom olika vetenskapliga undersökningar. De flesta undersökningar som är 

gjorda inom området är gjorda utifrån ett producentperspektiv och inte ett publikt perspektiv. 

Publiken är den gruppen som har makten att välja hur de vill ta del av det nyhetsjournalistiska 

innehållet som finns att tillgå. Genom att undersöka de värmländska nyhetskonsumenternas 

uppfattning angående vilka faktorer de anser mest påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet i 

dagens medier, kan vi få en bild av hur de tänker och resonerar kring dagen nyhetsjournalistik, 

vilket medium som används mest, samt vilket förtroende de har för det som publiceras. Vi har 

främst utgått från teorin om Media Literacy (som kortfattat kan beskrivas som förmågan och 

kunskapen att kunna läsa av och förstå media), för att se om informanterna(de värmländska 

nyhetskonsumenterna)ser de olika sambanden mellan hur en faktor kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet samt vilka olika följder det kan ge. 

Metoden som vi använt oss av är en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten delades ut till 

personer på plats i Karlstad och Kristinehamn. 

Informanternas svar visar tydligt att de anser att vissa faktorer påverkar mer än andra. De 

enskilda faktorerna som undersöktes utan någon direkt jämförelse med varandra, visar att 

informanterna anser att källor och den teknologiska faktorn är de faktorer med högst påverkan. 

Källor som används inom nyhetsjournalistiken är den faktor som totalt anses vara den som kan 

påverka det nyhetsjournalistiska innehållet mest. Den teknologiska faktorn innefattar olika 

teknologiska landvinningar som t.ex. framväxten av olika nya medier/plattformar som t.ex. 

Internet, där det i sin tur har växt fram olika funktioner som kommentarfunktioner och 

blogginlägg vilket är funktioner publiken kan bruka för att påverka det nyhetsjournalistiska 

innehållet. 

Nyhetskonsumenternas värdering av de olika faktorerna ställda mot varandra gav en mer 

annorlunda bild än de tidigare enskilda resultaten. Det är då först och främst den ekonomiska 

faktorn informanterna anser har den största påverkande, och källor kommer då på andra plats, 

och teknologin på tredje.   

Resultatet uppvisar ett ganska lågt förtroende för dagen nyhetsjournalistik, informanterna anser 

även att nyhetsjournalistiken idag är till stor del partisk och endast delvis självständig. 

Informanterna är även överrens om att det behövs lagar och förordningar för att kontrollera 

nyhetsjournalistiken.  



3 

 

Abstract 

That there are different factors that influence the news journalistic content of today's media is 

already held by various scientific investigations. Most studies are made in the field are made from 

a producer's perspective and not an audience perspective. The audience is the category that has 

the power to choose how they want to participate in the news journalistic content that is 

available, as the producer side the whole time trying to find new ways to attract the bulk of the 

audience. By examining which factors the värmländska news consumers most believe affect the 

news journalistic content of today's media, we can get an idea of how they think and reason 

around the news journalism today, the medium used most, and the confidence they have for what 

is published. We have focused on the theory about Media Literacy (the media understanding), in 

order to see if the informants (the värmländska news consumers) sees the different connections 

between how a factor can influence the news journalism and the content and which different 

consequences it can give. 

The method we used is a quantitative survey. The questionnaire was distributed to people in 
Karlstad and Kristinehamn by hand on the site. 
 

The informants are clear about what factors they consider most affect the news journalistic 

content of today's media, according to results from the survey. The individual factors were 

examined without any context, shows that the respondents believe that the sources and the 

technological factors are the factors with maximum impact. Sources used in news journalism are 

the factor that total is thought to affect the news journalistic content most. The technological 

factor includes various techniques and features such as media / platforms, comment features / 

blogs, and the constant technological development. The technology has given individuals the 

opportunity to help shape the news journalistic content using these different functions. The 

informants also believe that they can influence with the help of these various functions. 

Informants rating of the various factors backs to each other resulted in a slightly different picture. 

It´s first of all, the economic factor the informants believe have the greatest impact, and sources 

comes in second place, and technology on third.  

The informants show a fairly low confidence for today´s news journalism. They believe that news 

journalism today is largely partial and only partially independent. We need laws and regulations in 

order to control news journalism. The informants can see that the impact factor provides 

consequences at different levels, which in turn affects news journalism at various levels. The 
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informants have a greater understanding of media than was expected before the thesis work 

began. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Redan i början av 1900-talet började man studera faktorer som kunde påverka innehållet i media. 

Men det var först 1950 när David Manning White studerade hur en redaktör på en tidning i Iowa 

gjorde sitt urval när det kom till vilken information man skulle och inte skulle förmedla vidare i 

tidningen. Redaktören blev känd som ”Mr. Gates” och det var den första studien som direkt 

tittade på hur journalister påverkade vad som skulle förmedlas (Shoemaker & Vos 2009). Sedan 

dess har en mängd forskare gått i samma spår och funnit fler faktorer ”Gatekeepers” som på sitt 

sätt påverkar informationen, det kan vara allt ifrån annonsörer och samhällets ideologi som 

påverkar, till journalistens sexuella läggning eller personliga värderingar (Shoemaker & Reese 

1996). 

Trots att det har gått att identifierat flera av de här faktorerna finns det fortfarande stora områden 

som är underutforskade, t.ex. hur redaktionella processer påverkar nyhetsinnehållet (Nygren 

2008). På det stora hela inriktar sig medieforskningen på: ”Till vem man sänder budskapet” och 

”Vad budskapet får för effekt” (Shoemaker & Resse 1996). Publiken har alltså oftast fått iklä sig 

rollen som försökskaniner – en ”utsätt de för något se hur de reagerar”-mentalitet bland forskare. 

Det är för publiken information förmedlas, speciellt nyheter då den informationen är den 

viktigaste de tar del av. Varje budskap har alltså en publik, som påverkas på något sätt av den 

informationen de tar emot, informationen ger inte bara publiken det de behöver veta utan formar 

även deras bild av världen de lever i (Gripsrud 2000 via Schudson 2003). Den stora frågan är: Vet 

de vilka faktorer som påverkar budskapet? 

Genom att publiken vet vilka faktorer som påverkar informationen de tar emot vet de också vilka 

som skapar deras världsbild. 

Det går att utgå från en enkel kommunikationsmodell Sändare – Budskap – Mottagare, eller 

Nyhetsorganisation – Nyheter – Publik som kommer att vara stående i den här uppsatsen, för 

att se att varje nyhet har en sändare och en mottagare. Det står klart att det finns vissa faktorer 
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utanför nyhetsorganisationen som t.ex. annonsörer och politiker som kan påverka 

nyhetsorganisationen vilket i sin tur påverkar innehållet. Annonsörer kan sluta att annonsera och 

politiker kan forma lagar för att kontrollera medierna. Samtidigt finns det faktorer inom 

nyhetsorganisationen som t.ex. journalisternas värderingar som kan påverka innehållet 

(Shoemaker & Reese 1996). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som de värmländska 

nyhetskonsumenterna uppfattar som mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna de tar del av. Vi 

kommer även titta på om det finns ett samband mellan dessa olika påverkansfaktorer och hur 

informanterna uppfattar nyhetsjournalistiken vad gäller dess självständighet och opartiskhet samt 

informanternas förtroende till det som publiceras? Vi kommer även att se om det finns några 

påtagliga skillnader mellan könen, de olika utbildningsgrupperna och åldersgrupperna då det kan 

vara väldigt intressant att få reda på samt inför eventuell fortsatt forskning.  

 

 

Självklart är det svårt för publiken att faktiskt veta hur en del påverkande faktorer agerar, som 

t.ex. om källor undanhåller information eller inte, vilket är en process som sker bakom lyckta 

dörrar. Därför kommer uppsatsen bara att gå igenom deras uppfattning och ska inte ses som en 

beskrivning av faktiska förhållanden då det är något publiken inte kan ge en bild av. Publikens 

bild blir däremot intressant ur det hänseendet att nyhetsjournalistiken är skapad för att ge 

publiken den informationen de behöver för att leva fritt och självständigt (Kovach & Rosenstiel 

2008, Schudson 2003), den informationen hjälper i sin tur till med att forma publikens världsbild 

(Shoemaker & Vos 2009). 

 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer tror de värmländska nyhetskonsumenterna mest påverkar innehållet i dagens 

nyhetsmedier? 

2. Finns det kortfattat några skilda uppfattningar mellan kön, yngre och äldre, hög- och 

lågutbildade? 

3. Finns det några samband mellan förtroendet för medierna och de olika påverkansfaktorerna? 
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4. Finns det några samband mellan uppfattningen om opartiska/självständiga nyhetsmedier och 

hur stor påverkan man tror olika faktorer har på det nyhetsjournalistiska innehållet? 

 

Fråga ett mäter det totala resultatet av informanternas svar medan fråga två kommer att mäta 

eventuella skillnader mellan utbildningsgrupper, åldersgrupper och könsgrupper. Fråga tre mäter 

ifall förtroendet för nyhetsmedierna påverkas av att publiken uppfattar de olika påverkande 

faktorerna. Slutligen mäter fråga fyra ifall publiken uppfattar nyhetsmedierna som mindre 

opartiska och självständiga beroende på om de uppfattar de olika påverkande faktorerna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Om man utgår från tidigare forskning finns det en mängd olika faktorer som mer eller mindre 

påverkar innehållet (budskapet) i media. Det här arbetet kommer att begränsas till nyhetsmedier 

då det som sagt är de som förmedlar den viktigaste informationen. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar innehållet, dessa har begränsats till nio stycken som 

beskrivs närmare i uppsatsen teoridel, det finns en hel del tidigare forskning som har behandlat 

de här tolv faktorerna, dock inte ur ett publikperspektiv. 

Den tredje avgränsningen är det urval av människor som har svarat på enkäten som alla kommer 

ifrån Värmland av bekvämlighetsskäl, om man ser ur ett geografiskt perspektiv. Det är dock 

fortfarande en region i Sverige med en stark lokalpress och radio utöver de nationella 

nyhetsmedierna. 

Den fjärde avgränsningen är att det bara är publikens uppfattning som undersöks. Uppsatsen 

kommer alltså inte att ge svar på vilka faktorer som faktiskt, om några, påverkar innehållet i 

värmländska såväl som nationella medier. 

Den femte avgränsningen är att uppsatsen inte kommer att behandla den femte påverkansnivån: 

ideologi, som endast kort kommer att presenteras i uppsatsens teoretiska del, då vi i vår 

förundersökning fann att det var väldigt svårt att mäta publikens uppfattning om den nivån 

genom en enkätundersökning. 

 

 

 



12 

 

1.5 Uppsatsens Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

Kapitel 1 ger en bakgrund till arbetet och en redogörelse för varför vi anser ämnet intressant att 

studera. Även syfte, frågeställningar, avgränsningar, begrepp och olika definitioner behandlas.  

I kapitel 2 beskrivs de olika teorier som ligger till grund för vår undersökning. 

I kapitel 3 ges en beskrivning av hur arbetet med uppsatsen har gått till väga.  

I kapitel 4 framställs det empiriska material som vi samlat in genom enkäten.  

I kapitel 5 analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av de olika teorierna. 

I Kapitel 6 presenteras våra slutsatser. 

I Kapitel 7 lägger vi fram olika förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teorier och tidigare forskning 

I det här avsnittets presenteras aktuella teorier för den här uppsatsen. Först kommer teorier kring Media 

Literacy (kunskapen om media) beskrivas, sedan kommer Gatekeeping Theory (Grindvaktsteorin) 

beskrivas i en historisk kontext och hur forskningsområdet har växt fram och fler faktorer som kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet har identifierats. Dessa faktorer kan delas upp i en modell (Figur 2:2) och 

kommer att förklaras ingående. 

 

2.1 Media Literacy  

Kort och gott går det att definiera media literacy som förmågan och kunskapen att kunna läsa av 

och förstå medier (Buckingham 2003). Det är dock bara en definition av media literacy som en 

del forskare delar in i tre olika steg (Buckingham 2003 och Thoman 1995) som kommer att gås 

igenom här nedan. 

Det första steget handlar om att kontrollera sin egen mediekonsumtion, att som publik välja vad 

man lägger sin medietid på och hur mycket man tar del av.  T.ex. att välja att följa nyheterna varje 

kväll på tv och följa aftonbladets sportdel på webben varje morgon Det ska tilläggas att det här 

steget i sig inte har så mycket att göra med den här uppsatsen men att kunna styra över tiden man 

som har till att ta del av olika budskap är grunden till de andra två stegen. 

Det är först vid det andra steget som det blir intressant för den här uppsatsen, det är vid det här 

steget där publiken analyserar och frågar sig vad det är för budskap de tar emot. Att reflektera 

över hur budskapet är uppbyggt och vad för information, ifall någon, har utelämnats. Det handlar 

om att lära sig att läsa av ifall budskap påverkas och hur. Längre fram i den här uppsatsens 

teoridel ska vi visa och förklara hur olika faktorer kan påverka budskapet, vilket är just varför 

detta steg blir intressant. 

Det tredje steget handlar om att göra en djupare analys av budskapet – att reflektera vad som 

pågår bakom budskapet, vem producerar budskapet och varför? Vem tjänar på att producera 

budskapet? Vem är det som bestämmer hur budskapet ska förmedlas? Här analyseras en mängd 

olika faktorer, t.ex. hur annonsörer påverkar budskap i den tidning de annonserar i eller hur 

politiker stiftar lagar och regler för att kontrollera medieutbudet (Shoemaker & Reese 1996) vilket 

kommer att presenteras längre fram i den här uppsatsen. 

 

Den här listan är som sagt bara en uppdelning av media literacy som en del forskare väljer att 

göra, oavsett om hur man delar upp media literacy är det ovannämnda de stora huvuddragen, 

dock ska det tilläggas att den inte är beskriven mycket mer ingående än ovan i den tidigare 
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forskningen. 

 

Det är först nu på senare år som man har börjat intressera sig för att lära ut media literacy i 

samhället. En av de stora anledningarna till det är Internets framväxt (Buckingham 2003, Oneill 

& Hagen 2010), då publiken idag har fler möjligheter än tidigare att välja vilket budskap de vill ta 

del av då alla olika medieformer som t.ex. tv, radio och tidningar idag finns där (Hadenius 2008), 

därför har det idag blivit allt viktigare att kunna förstå och tolka budskapen (Pahl & Roswell 

2005). 

Även internet utvecklas och även där har det växt fram nya funktioner som t.ex. 

kommentarfunktioner, som har ökat på svenska tidningswebbsidor de senaste 5 åren (Karlsson 

2010), användarbloggar, wikis, podcasts m.fl. där användargenererat (publikgenererat) material 

och information utgör en stor mängd av innehållet, vilket en del forskare kallar för Web 2.0 

(Christensen & Tufte 2010). 

 

För att åter fokusera på att det nyhetsjournalistiska innehållet kan påverkas går det att utläsa två 

grupper i samhället som i teorin kan ha större medieförståelse än andra grupper och därmed lärt 

sig mer av steg två och tre på listan ovan. Den första gruppen är de unga, som i den här 

uppsatsen representeras av de i åldersgrupp 18-41 som kommer att beskrivas längre fram. Den 

andra gruppen är de välutbildade som i den här uppsatsen representeras av de som studerat och 

tagit examen vid följande: folkhögskola, folkuniversitet, högskola och universitet. 

Det är framförallt de unga i samhället som använder ovan beskrivna Web 2.0. De unga är 

pionjärer när det kommer till ny teknik (Christensen & Tufte 2010, Hagen 2010). 

Även fast de unga agerar pionjärer när det kommer till ny teknik och kanske är den gruppen i 

samhället som mest styr över sin medieanvändning (steg ett i listan här över) är det även de som 

har minst förmåga att kritiskt kunna bedöma den informationen de tar emot (Christensen & 

Tufte 2010), med det menas att bedöma informationens sanning och ifall informationen har blivit 

påverkad, vilket redan nämnts att den kan göra. Det är dock troligt att de unga anser att de nya 

funktionerna, som blivit tillgängliga tack vare den teknologiska utvecklingen, kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet då just de unga är de främsta användarna av de funktionerna. 

Men eftersom utlärningen av media literacy har ökat de senaste åren, kan det därför ha bidragit 

till att de unga lärt sig att analysera påverkande faktorer ”bakom” budskapet bättre än andra 

grupper i samhället. 

Den andra gruppen i samhället som har större möjligheter att läsa av, förstå och analysera det 
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nyhetsjournalistiska innehållet är akademikerna, de högutbildade (Scannel 2007:127), inte för att 

de studerat media på en högre nivå utan för att de lär sig att förstå samhället och eventuella 

mönster i allmänhet. 

 

I övrigt är det framförallt de riktigt unga – barnen, som dominerar media literacy-utlärningen, 

men som redan nämnts är det svårt att finna en exakt tidpunkt när detta börjades vilket gör det 

ännu svårare att sätta ett tak över åldersgrupperna.  

 

2.2 Gatekeeping Theory (Grindvaktsteorin) 

 

För att förstå vilka krafter som påverkar innehållet i nyhetsmedier måste man först och främst 

känna till ”Gatekeeping theory”, som direkt översatt betyder ungefär ”Grindvaktsteorin”. Teorin 

går i korthet ut på att visa vilka krafter det är som påverkar de budskapen som nyhetsmedierna 

sänder ut.  

I början av 1900-talet studerade den amerikanske författaren och socialisten Upton Sinclair 

amerikanska tidningar och kunde konstatera att tidningsbaronerna (ägarna) med järnhand 

kontrollerade vilken information det var som publicerades i (Shoemaker & Vos 2009). En del 

information fick läsarna ta del av medan annan viktig information utelämnades. Trots att Upton 

Sinclairs undersökningar saknade moderna undersökningsmetoder från sociologin stämmer hans 

resultat överens med en samtida forskare, Walter Lippman, som 1922 argumenterade för att 

tidningarnas viktigaste roll är att välja ut vilket material som når läsarna, hur det presenteras och 

hur mycket plats det får ta (Shoemaker & Vos 2009). Alltså började forskare redan i början av 

1900-talet att fundera och forska om vad som påverkade innehållet i media. Det dröjde dock till 

slutet av 1940-talet innan forskningen tog fart på allvar. 1947 myntade psykologen Kurt Lewin 

uttrycket och modellen ”Gatekeeping”. Det var från början inte tänkt som en modell för att 

undersöka vilka krafter som påverkar informationen från källa till mottagare i en 

kommunikationsprocess utan användes främst för att beskriva hur folks matvanor kunde ändras 

av olika krafter men i samma bok skrev han också: ”This situation holds not only for food channels but 

also for the traveling of a news item through certain communication channels in a group…” (Lewin 1951 via 

Shoemaker & Vos 2009). Den första att applicera Gatekeeping-modellen, på att undersöka hur 

information från en händelse går till att bli en nyhet var David Manning White, en assistent till 

Lewin tillika student till Wilbur Schramm (Shoemaker, Vos & Reese via Wahl-Jorgensen & 
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Hanitzsch 2009). 

David Manning White utförde sin första studie om Gatekeeping på en liten tidning i Iowa där 

han bad chefredaktören spara all information om händelser som rapporterades in från tre olika 

nyhetsbyråer, han skulle även förklara varför 90 % av den informationen som han mottog inte 

rapporterades vidare i tidningen (Shoemaker & Vos 2009). De valen som chefredaktören gjorde 

var högst subjektiva då en tredjedel av den informationen som inte rapporterades vidare i 

tidningen var information som chefredaktören själv inte tyckte platsade. De andra två 

tredjedelarna rapporterades inte vidare för att det antingen inte fanns någon plats eller för att de 

liknade andra artiklar som redan hade publicerats (White via Shoemaker & Vos 2009). 

Chefredaktörens subjektiva urval stämmer överens med den bilden Upton Sinclair gav 30 åt 

tidigare - att personer med makt inom redaktionen kan kontrollera den informationen som 

publiceras (Shoemaker & Vos 2009). 

David Manning White var den första som teoretiserade kring gatekeeping men beskrev bara en 

del av något mycket större. Forskningen därefter har fortsatt i samma anda och beskrivit flera 

olika gatekeepers som påverkar innehållet i medierna och även nyhetsmedierna. 

 

 

 

Figur 2:1. David Manning Whites gatekeepingmodell (Från McQuail & Windahl 1981 via 

Shoemaker & Vos 2009) 

 

Vakterna är de som står vid grindarna och tar emot informationen, antingen kasseras 

informationen – alltså nekas inträde, eller så omarbetas den och förkortas för att tillåtas gå vidare 

till nästa grind där samma procedur upprepas (Hadenius m.fl. 2008). 

Allting börjar med en händelse som ses av någon på plats (Gatekeeper 1) som rapporterar in det 

till t.ex. en journalist på den lokala tidningen (Gatekeeper 2) som skriver om händelsen och sedan 
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är det chefredaktören (Gatekeeper 3) som avgör om händelsen ska komma med i den tryckta 

tidningen (Hadenius m.fl. 2008). Hittills har bara tre gatekeepers varit inblandade i proceduren 

men det kan samtidigt även finnas fler eller färre (Shoemaker & Vos 2009). Gatekeepers är alltså 

de krafter som påverkar hur den informationen rapporteras till publiken, om den ens gör det.   

Hittills har vi identifierat tre stycken: källorna, eller val av källor, Journalisterna, t.ex. deras 

bakgrund, kön, etnicitet m.m. Samt chefredaktörerna och vilka de rutiner de följer när de väljer 

vilka nyheter som ska nå publiken, som redan nämnda David Manning White studerade närmare 

(Shoemaker & Vos 2009). De ovannämnda faktorerna tillsammans med dem som nu framöver 

ska presenteras går att dela in i en modell med flera olika lager (Figur 2:2.)  

 

2.3 Krafter som påverkar innehållet 

 

 

Figur 2:2. Påverkningsnivåer av medieinnehåll (Shoemaker & Reese 1996) 

Den första nivån, är journalisten (individuell nivå), den som skapar innehållet efter t.ex. sina 

politiska åsikter, sina värderingar, sin sexuella läggning och påverkas av den andra nivån som är 

nivån där de mediala rutinerna påverkar innehållet genom t.ex. hur nyhetsmediet värderar olika 

nyheter, hur de hanterar källor m.fl. vilket i sin tur påverkas av den tredje nivån vilket är den 
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organisatoriska nivån där saker som ägar- och ekonomiska förhållanden påverkar innehållet vilket 

i sin tur påverkas av den fjärde nivån vilket är den utom organisatoriska nivån där olika faktorer 

som t.ex. annonsörer, teknologisk utveckling och källor påverkar innehållet vilket i slutligen 

påverkas av den femte och sista nivån vilket är den ideologiska nivån där saker som kultur och i 

vilken kontext nyhetsmediet befinner sig i påverkar innehållet (Nygren 2008 och Shoemaker & 

Reese 1996).  

I korthet går det att summera modellen med att säga: journalisten påverkas av nyhetsmediets 

rutiner, vilka sätts av organisationen som påverkas av utomstående faktorer som ekonomi och 

politik som i sin tur slutligen påverkas av samhällets ideologi (Shoemaker & Reese 1996). 

 

Härefter kommer de olika faktorerna, som har beskrivits ovan, tas upp i den ordning de 

förekommer i förhållande till modellen – utifrån och in. 

2.4 Påverkningsnivå fyra, extern påverkansnivån. 

Nyhetsorganisationen eller nyhetsmediet influeras ständigt av utomstående faktorer. T.ex. så behöver en tidning 

annonsörer för att tjäna ekonomiskt på sin verksamhet vilket gör att annonsörer med ekonomisk makt kan 

påverka innehållet (Shoemaker & Reese 1996), genom att sluta annonsera i en tidning. Det finns en rad andra 

externa faktorer som kan påverka innehållet i nyhetsmedier likt annonsörer gör, det är dessa som utgör den fjärde 

påverkansnivån. 

2.4.1 Konkurrens 

Konkurrensen mellan olika nyhetsmedier märks främst mellan tidningar. Finns det två tidningar 

på samma ort, t.ex. NWT och VF i Värmland, splittras läsarna och väljer den tidningen som 

tilltalar dem bäst (Shoemaker & Reese 1996). Att vara den tidningen som tilltalar flest läsare är 

bra då de annonsörer annonserar i den tidningen som når ut till flest läsare vilket ger ett 

ekonomiskt stöd vilket togs upp på den tidigare nämnda organisationsnivån. För att få flest läsare 

krävs det en bred nyhetsrapportering som tilltalar många (Shoemaker & Reese 1996). I och med 

att tidningar idag även etablerar sig på internet (Hadenius m.fl. 2008) ställs det nya krav på 

tidningarna, ett av de kraven är att tidningen alltid ska vara först med att förmedla nyheterna 

vilket kan leda till att informationen inte alltid hinner hårdgranskas innan publicering, vilket kan 

leda till ibland felaktig information (JMG - http://hdl.handle.net/2077/9948). 

 

 

http://hdl.handle.net/2077/9948
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2.4.2 Källor 

 

Figur 2:3. Nyhetsmediernas källor (Hadenius m.fl. 2008) 

Figuren ovan (FIGUR 2:3) visar hur information från olika källor når ett nyhetsmedium.  

Det är från källorna nyhetsmediernas information kommer ifrån. Några exempel på källor som 

används i Sverige är t.ex. nyhetsbyråer, privatpersoner och politikers eller företags officiella 

kanaler (Figur 2:3 - Hadenius 2008: 298) vilket i sin tur formar innehållet. 

Då källorna, likt namnet antyder, är just källan till innehållet är det även en av de starkaste externa 

faktorer som påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet (Nygren 2008: 32; Shoemaker & Reese 

1996: 178). 

En stor del av det dagliga arbetet för en journalist handlar om att sortera källor och välja vilken 

information som ska förmedlas vidare till allmänheten i respektive nyhetsmedium (Nygren 2008: 

199), en del källors information förmedlas vidare medan andra källors information kastas bort 

(Hadenius 2008: 298), det som avgör vad som sållas bort och inte är nyhetsorganisationernas 

rutiner vilket kommer att tas fram längre fram i den här uppsatsen då både nyhetsvärdering såväl 

som källvärdering diskuteras då en del källors information fungerar bättre för vissa redaktioner 

(Nygren 2008: 32; Shoemaker & Reese 1996). 

Den uppenbara påverkan av källor är att de antingen ljuger, medvetet undanhåller information, 

sätter informationen i en annan kontext eller att de skaffar sig monopol på journalisternas tid för 

att de inte ska ha tid att undersöka andra källor (Shoemaker & Reese 1996: 178) vilket leder till en 
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rapportering från endast en källa. 

Denna påverkan behöver inte ske så direkt som den har beskrivits här ovan utan kan även ske 

mer subtilt och omedvetet t.ex. att källan har glömt bort delar av informationen som detaljer och 

liknande (Shoemaker & Vos 2009: 122).  

 

 

2.4.3 Annonsörer 

De senaste decennierna har det skett en privatisering av mediasfären och så även av 

nyhetsmedierna (Hadenius m.fl. 2008). Det har därför blivit allt viktigare att tjäna på att förmedla 

nyheter idag då nyhetsorganisationer har blivit lika vinstdrivna som andra organisationer och 

företag på den kommersiella marknaden (Shoemaker & Vos 2009, även Whitney, Sumpter, 

McQuail 2004). 

Ett av de största områdena där nyhetsorganisationerna kan göra en förtjänst är annonsering och 

reklam. 2002 investerades det 466 miljarder dollar i reklamindustrin (Shaver 2003), i Sverige var 

siffran cirka 15 miljarder kronor. Den siffran har gjort en mer än 100 procentig ökning på nästan 

tio år upp till cirka 33 miljarder kronor (Hadenius m.fl. 2008, Institutet för Reklam- och 

Mediastatistik (IRM) – 3 mars 2011). Några av de största områdena för att förmedla reklam är 

dagspress, TV och Internet (IRM). Utvecklingen med ökad privatisering och kommersialisering 

av mediasfären har bevisligen ökat annons- och reklaminvesteringarna. Det är alltså viktigt för 

nyhetsorganisationer idag att ha annonsörer för att de ska fortsätta kunna förmedla nyheter till 

publiken, det i sin tur leder till att dessa annonsörer kan påverka innehållet (Shoemaker & Reese 

1996). Annonsörer är inte rädda för att använda sin ekonomiska makt, genom att t.ex. sluta 

annonsera för att protestera mot exempelvis något de upplever som felaktig rapportering i ett 

nyhetsinslag (Jamieson & Campbell 1983 via Shoemaker & Reese 1996). I en undersökning av 

Williams (1992 via Shoemaker & Reese 1996) uppgav ¾ av redaktörerna på 41 tidningar att 

annonsörer, från fastighetsbranschen i det här fallet, hade hotat med att sluta annonsera och mer 

än en tredjedel uppgav att annonsörer faktiskt hade slutat annonsera.  

Något som måste nämnas är att annonsörer inte behöver påverka så direkt som ovannämnda 

exempel utan de styr mer de större och strategiska besluten som rör nyhetsorganisationen 

(Nygren 2008). 

Att annonsörer har fått större inflytande över nyhetsorganisationer och således innehållet är 

något som inte bara märks inom forskningen. Även journalister märker av det. I en undersökning 

från 2005 uppgav 73 % av 940 journalister att de upplevde att annonsörer hade fått större 
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inflytande under de senaste 10 åren (Journalist 2005 via Andersson 2009). Det ska här tilläggas att 

journalisternas uppfattning inte är ett bevis på att annonsörer faktiskt har fått större inflytande 

men det är som Ulrika Andersson skriver: ”journalisternas uppfattning går här helt i linje med de 

övergripande tendenser som vi har kunnat se inom branschen under senare år, där ekonomiska avväganden har 

fått större betydelse för och inverkan på det redaktionella arbetet som följd av hårdare konkurrens och snävare 

ekonomiska ramar.” (Andersson 2009: 152-153). 

 

2.4.4 Politiker i egenskap av lagstiftare 

I länder där massmedia till stor del ägs av privata aktörer, som i Sverige, kontrolleras de av lagar, 

regler, tillstånd, skatter m.m. (Shoemaker & Reese 1996: 199). 

Sverige var det första landet i världen som införde en grundlagsskyddad tryckfrihet vilket skedde 

redan 1766. Idag finns den lagen kvar under namnet Tryckfrihetsförordningen (TF) som 

kompletteras av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (Nygren 2008: 31). De grundlagarna, 

framförallt TF, skyddar främst mot att politiker såväl som andra starka grupper i samhället ska 

kunna påverka och censurera mediernas innehåll. 

 

Istället kontrollerar politiker innehållet med t.ex. sitt stöd till dagspressen (driftstöd, 

utvecklingsstöd, distributionsstöd) vilket påverkar dagspressens ekonomi (Hadenius 2008: 151). 

2007 var driftstödet cirka 430 miljoner kronor fördelat mellan 75 tidningar (Hadenius 2008: 153). 

Två exempel på moderna lagändringar som påverkade dagspressen direkt, var 2008 då 

dagspressen var tvungen att betala samma skatt som andra medier (Hadenius 2008: 151). Den 

andra lagändringen skedde 1996 då dagspressen fick betala moms, visserligen bara 6 % vilket 

fortfarande är mindre än andra tryckta mediers, för att hjälpa Sverige ur den ekonomiska 

lågkonjunkturen (Hadenius 2008: 153). Anledningen till att dagspressen tidigare slapp betala var 

för att de fyllde en viktig funktion i samhället, då de just under den perioden fungerade som 

ombud och tolk för publiken (Hadenius 2008: 283). 

Politikers inflytande över radio och tv sker framförallt genom YGL som är ramarna inom vilken 

media får agera, samt även genom radio- och Tv-lagen, lokalradiolagen och sändningstillstånden 

för programbolagen (Hadenius 2008: 177). 

I Sverige är det Regeringen som har hand tillståndet till public servicekanalerna (T.ex. SVT) 

medan det är Radio- och Tv-verket som hanterar tillståndsgivningen till andra kanaler (T.ex. 

TV4) (Hadenius 2008: 177). YGL är som sagt ramarna inom vilken media får agera, men det är 

främst radio- och tv-lagen som reglerar vad som får tas upp i ett sändningstillstånd (Hadenius 
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2008: 177). 

Ett exempel på en ändring när det kommer till sändningstillståndet som då påverkar radio och tv, 

skedde när den borgerliga regeringen kom till makten 2006 då sändningstillståndets giltighet 

ändrades från tidigare 6 år till nuvarande 3 år (Hadenius 2008: 177). 

Nya lagar som har diskuterats är ifall Sverige ska införa lagar som kontrollerar och motverkar 

ägarkoncentrationerna, vilket många andra länder har gjort (Nygren 2008: 31). Men i Sverige rör 

sig istället diskussionen emot att om ägarkoncentration regleras strider det mot både YGL och 

TF (Hadenius 2008: 245). 

Ser vi till undersökningen Journalist 2005 går det att utläsa att 10 % av de 940 journalisterna 

(genomsnittligt antal) anser att politikers inflytande över det svenska medieutbudet ökade mellan 

1995 – 2005 (Andersson 2009: 153). Det ska dock tilläggas att det journalisternas uppfattning inte 

behöver vara en beskrivning av faktiska förhållanden och att undersökningen inte efterfrågar just 

politiker i egenskap av lagstiftare. 

2.4.5 Teknologi:  

Nyhetsbrevet Editorially Speaking uppmärksammade 1993 fyra saker som hade förbättras tack 

vare den teknologiska utvecklingen, det första var att journalister hade fått bättre möjligheter att 

måla upp diagram och grafer m.m. för att bättre förmedla information – göra informationen mer 

tydlig. Bilder från nyhetsbyrån American Press (AP) fick högre kvalité än tidigare. Journalister 

fick tillgång till en större databas med information för att bättre kunna bygga upp artiklar och 

reportage. Redaktörer fick bättre möjligheter att designa tidningarnas sidor digitalt för att på bästa 

sätt förmedla nyheterna (Shoemaker & Reese 1996). 

Men forskningen angående hur den teknologiska utvecklingen påverkar innehållet i 

nyhetsmedierna går längre tillbaka än så. 1979 studerade Randall hur elektronisk redigering 

påverkade innehållet. Han fann att de tidningar som hade elektronisk redigering av sina texter 

hade färre typografiska fel (Shoemaker & Reese 1996). En annan teknologisk utveckling är 

satellitteknologin som gjorde det möjligt för främst amerikanska tidningar som New York Times, 

Wall Street Journal och USA Today att skicka sina tidningar till tryckerier runt om i USA för att 

på så sätt nå en större publik. Samtidigt som satellitteknologin här i Sverige banade väg för TV3 

som 1987 började sända TV från London vilket gjorde att de kunde kringgå de svenska lagarna 

(Hadenius m.fl. 2008).  

 

Det är Internets framväxt som en plattform för olika nyhetsmedier online som har varit den 

främsta teknologiska utvecklingen de senaste 15 åren. Internetanvändningen har ökat markant 
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sen 1995 (Hadenius m.fl. 2008: p.368) samtidigt som tidningar (Aftonbladet, Expressen, DN, 

SvD), Tv-kanaler (SVT, TV4) och Radiokanaler (SR) har skapat en förlängning av deras 

verksamhet online (Hadenius m.fl. 2008). Det har även blivit enklare att komma åt internationella 

nyhetssidor (CNN, BBC m.fl.) vilket leder till att den svenska publiken inte längre behöver gå 

genom svenska nyhetsmedier för att läsa internationella nyheter. Söker man informationen på det 

sättet tas de svenska nyheterna bort som en gatekeeper. En annan sak som internet för med sig är 

att platsen för nyheter är obegränsad, till skillnad från en tidning eller ett nyhetsprogram på TV, 

vilket leder till att redaktörer/journalister inte behöver ta samma beslut som tidigare om vilken 

information som ska förmedlas och inte, utan det går idag att publicera allt, men det ska här 

tilläggas att informationen ändå kan ändras från originalnyheten till det som publiken läser då 

journalister fortfarande skriver om information de fått från sina källor. Denna obegränsade plats 

av nyheter online gör att gatekeeper-rollen förändras, men det är osannolikt att den skulle 

försvinna helt (Singer 1996 via Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009). Internet påverkar även 

journalisters arbete då det idag är mycket enklare att gå förbi nyhetsbyråer och ha kontakt med 

personer direkt på plats i händelsernas centrum (Hadenius m.fl. 2008) vilket leder till att 

nyhetsbyråer försvinner som gatekeeper på en del nyheter. 

Samtidigt som internetanvändningen ökar i Sverige (Hadenius m.fl. 2008), ökar även funktioner 

på nyhetssidor där publiken får möjlighet att kommentera, diskutera, rätta fel, eller på andra sätt 

bidra till hur nyhetsinnehållet ser ut (Karlsson 2010). Det visar att nyhetssidor har anammat 

Internets interaktivitet och involverad publiken i högre utsträckning för att forma innehållet 

(Singer 2006 via Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009). I hur hög utsträckning publiken påverkar 

nyhetsinnehållet genom dessa funktioner kvarstår att se. 

En annan funktion som internet har fört med sig är bloggar. Det finns en rad olika exempel på 

nyheter som förekommit i bloggar först istället för nyhetsbyråer (Hadenius m.fl. 2008). 2006 så 

uppmärksammades det i en blogg att den dåvarande handelsministern Maria Borelius barnflickor 

jobbade svart samtidigt som hon inte betalade TV-licensen (Hadenius m.fl. 2008), den 17:e 

september 2010 uppmärksammade aftonbladet en blogg av en kvinna som hade skrivit om hur 

regeringens system angående sjukpenning hade svikit hennes mamma som var svårt sjuk. Det 

finns många nyheter som först förekommer i bloggar, om de är så viktiga att informationen är 

något som publiken behöver ta del av råder det olika meningar om, men för att nyheten ska få 

stor spridning bland allmänheten måste den först uppmärksammas av större nyhetsmedier 

(Hadenius m.fl. 2008). 
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2.5 Påverkningsnivå tre, organisatorisk påverkansnivå. 

Organisationen är den som sätter rutinerna och arbetsförhållanden för de journalisterna som arbetar för dem. De 

är viktigt att studera hur t.ex. organisationens styrs eller vilka ekonomiska mål de har för att se hur det påverkar 

rutinerna som i sin tur påverkar de individuella journalisterna. T.ex. har Rupert Murdoch som ägare av News 

Corporation fått motstå hårda protester för sina sätt att influera innehållet utifrån sina egna åsikter (Shoemaker 

& Reese 1996). 

 

2.5.1 Ägarförhållanden 

Som redan har beskrivits i tidigare avsnitt angående annonsörers påverkan av innehållet i 

nyhetsmedierna, har mediasfären gått från att ha varit väldigt reglerad till att bli mer privatiserad 

och således mer kommersialiserad (Hadenius m.fl. 2008). 

De organisationer och företag som idag äger de största medierna och såväl nyhetsmedierna i 

Sverige är företag som drivs av vinstintresse i den bemärkelsen att de måste tjäna pengar för att 

kunna fortsätta förmedla nyheter (Whitney, Sumpter, McQuail 2004). 

I Sverige idag är det i princip bara SVT och SR som är stora och istället för att ägas privata 

aktörer drivs de av staten för att ge publiken underhållning såväl som nyheter (Hadenius m.fl. 

2008). 

Ägarna för de privata företagen, som idag äger nyhetsmedier (T.ex. Schibstedt som äger 

Aftonbladet, SvD och Metro, eller Bonniers som äger Expressen, DN och en rad av 

lokaltidningar) (Hadenius m.fl. 2008), har inte samma krav på sig som staten när det kommer till 

att agera för folket utan drivs av andra intressen, t.ex. det redan nämnda vinstintresset (Gripsrud 

2006, Hadenius m.fl. 2008 och Nygren 2008). 

Bara för att de som idag äger flera nyhetsmedier är privata aktörer som drivs av vinstsyfte ska det 

inte ses som ett bevis på att de direkt påverkar innehållet i nyhetsmedierna, men på det stora hela 

är det de som bestämmer de strategiska besluten, t.ex. vilken budget en nyhetsorganisation har att 

röra sig med vilket i sin tur avgör hur många journalister de har råd att anställa, hur mycket 

material de har råd att köpa in från olika nyhetsbyråer o.s.v. 
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2.6 Påverkningsnivå två, mediala rutiner. 

Journalister och andra medarbetare som t.ex. redaktörer på nyhetsmedier utför sitt uppdrag genom att följa redan 

satta rutiner, t.ex. hur olika nyheter ska värderas och hur de senare ska förmedlas. Rutiner är viktiga att studera 

då det är de som hjälper journalister att utföra deras arbete som på sitt sätt påverkar publikens bild av världen. 

Rutiner sätts av den organisationen eller mediet (vilket är nästa påverkansnivå) journalisten jobbar inom. 

 

2.6.1 Rutiner 

Det finns många rutiner en nyhetsorganisation följer, bland annat kan de prenumerera på nyheter 

från en nyhetsbyrå (Shoemaker & Reese 1996: 118) vilket leder till att nyheter går genom en extra 

gate innan de når publiken. Genom att förstå dessa organisationers rutiner som ”sitter i väggarna” 

(Nygren 2008: 34) förstår vi hur organisationen och de journalisterna som är verksamma inom 

den fungerar vilket i sin tur leder till att vi kan förstå hur nyheter väljs ut, formas och presenteras 

(Shoemaker & Reese 1996: 119). 

 

2.6.2 Nyhetsvärdering 

Nyheter består som sagt av information som är viktig, relevant och intressant, men en nyhet 

måste också värderas. För att ge en mer nyanserad bild av hur nyheter värderas finns det en lista 

på sex stycken punkter som flera forskare har återkommit till (Stephens 1980; Baskette, Sissors & 

Brooks, 1982; Dennis & Ismach 1981 via Shoemaker & Reese 1996). 

1. Informationen ska vara viktig. Det mäts genom att se hur många personer informationen 

berör. T.ex. är mord viktigare att rapportera om än skadegörelse (Shoemaker & Reese 1996). 

2. Informationen ska inte bara vara viktig utan den ska även fånga publikens intresse. Populär 

information är t.ex. sådan information som berör andra människor och kanske framförallt 

skvaller om offentliga personer.  

3. Annan information som direkt får upp publikens intresse och görs till nyheter är konflikter och 

kontroverser. Då vi alltid utgår från att saker är i harmoni så uppmärksammas de händelserna 

som skakar om den bilden. 

4. Ovanliga händelser är intressant då det bryter mönstret och, likt punkt 3, skakar om bilden. 

5. Den femte punkten är nyhetens läglighet (timelines), alltså när den publiceras. Publiken vill läsa 

om det som pågår nu. Nyheten ska alltså, likt ordet, vara ny. 

6. Den sista punkten handlar om närhet mellan publiken och händelsen som har blivit en nyhet. 

T.ex. så är lokala nyheter mer intressanta för den lokala publiken.  
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Anledningen för att vi just tar upp nyhetsvärderingen, som bara är en av många rutiner, är för att 

det är en väldigt tydlig rutin som direkt påverkar de nyheter som förmedlas vidare till publiken. 

 

2.6.3 Olika medium 

Olika nyhetsmedier (radio, tv, Internet, press) använder sig av olika funktioner för att förmedla 

sin information till publiken. Trots att de alla är journalister så skiljer sig deras sätt att förmedla 

nyheter åt. Det är skillnad på hur nyheterna på Tv förmedlas i jämförelse med hur nyheter i 

pressen förmedlas. Dessa journalister använder sig inte bara av olika plattformar utan även av 

olika arbetssätt (Shoemaker & Reese 1996). Oftast så har Tv-nyheternas redaktioner färre 

journalister vilket ökar pressen för de journalisterna som finns tillgängliga att producera nyheter 

dagligen. Tv-nyheterna låter även journalisten stå mer i fokus då denne guidar tittaren igenom 

nyheten till skillnad från t.ex. nyheter i tidningar där journalisten istället bara presenterar all 

information för läsaren (Drew 1978 via Shoemaker & Reese 1996). 

En annan punkt där Tv och press skiljer sig åt är att det är svårare att redigera Tv-nyheter i sista 

minuten, vilket kan leda till en ofullständig rapportering (Taylor 1993 via Shoemaker & Reese 

1996). Det leder även till, vilket Becker (1982 via Shoemaker & Reese 1996) fann, att det är 

mindre troligt att Tv-journalister känner att deras arbete blir redigerat av någon annan. Dock styrs 

Tv-journalisterna mer av sin redaktion i deras val av vad de ska rapportera om (Becker 1982 via 

Shoemaker & Reese 1996). 

De olika medieplattformarna skiljer sig även åt hur de använder olika källor, t.ex. visar Atwater 

och Ficos forskning (1986 via Shoemaker & Reese 1996) att framförallt journalister på tidningar 

mer förlitar sig på personliga kontakter (experter, PR-människor och ledare) vilket ger bra 

bakgrundsinformation, medan Tv-journalister mer söker sig till rutinkanaler som t.ex. 

presskonferenser vilket ger mer visuellt dramatiska historier. 

 

2.7 Påverkningsnivå ett, individuell påverkansnivå. 

Den här nivån kännetecknas av, precis som namnet antyder, individuella krafter inom en nyhetsorganisation. Här 

ingår t.ex. journalisters bakgrund, sexuella läggning, kön, etnicitet, moral m.m. som kommer att beskrivas mer 

ingående här nedan. Men det är inte bara journalister från den här nivån påverkar utan de finns även andra 

individuella krafter som påverkar hur innehållet i nyhetsmedierna formas, t.ex. redaktörer och chefsredaktörer. 

Dessa redaktörer har det slutgiltiga ordet på vad som publiceras och inte, de verkställer inte bara en organisations 

vilja eller rutiner utan de, vilket David Manning White bevisade redan 1950, och likt journalister handlar efter 

egna erfarenheter och bakgrund (Shoemaker & Reese 1996). 
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2.7.1 Journalisters egna åsikter 

Något som är svårt att mäta är i hur stor utsträckning journalisternas egna värderingar och åsikter 

påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Lichter (1987 via Shoemaker & Reese 1996: 88) 

menar att de personliga värderingarna genomsyrar allt en person gör och således även 

journalister. Kent Asp skrev i inledningen av sin undersökning angående svenska journalisters 

partisympatier att journalistyrket är ett yrke där individens egna värderingar kan påverka hur de 

utför sitt arbete (Asp 2006: 3) vilket i sin tur kan påverka innehållet. 

 

Något som i samhället representerar en persons, likväl journalisternas, åsikter är partier som för 

folkets talan. Ur den aspekten är det intressant att undersöka ifall journalisternas partisympatier 

påverkar innehållet. 2005 var den svenska journalistkåren starkt representerade av de journalister 

som sympatiserar med Miljöpartier (MP) och Vänsterpartiet (V) medan Moderaterna (M) och 

Socialdemokraterna (S) hade ett lågt stöd av journalistkåren (Asp 2006: 21) Vilket då var 

tvärtemot allmänhetens sympatier (Asp 2006: 6). Om det i sin tur påverkar nyhetsrapportering är 

osäkert. Men jämför vi journalistkårens samlade uppfattning med t.ex. de grupper inom en 

nyhetsorganisation som har störst inflytande över hur rapporteringen ser ut, som de med 

redaktionellt ansvar och inflytelserika politiska journalister, är inte MP och V överrepresenterade 

(Asp 2006: 21). 

 

Kvinnor ökar inom journalistyrket, idag har det Svenska Journalist Förbundet cirka 18000 

medlemmar varav cirka 8500 medlemmar är kvinnor (Hadenius 2008: 261). Det har bedrivits en 

del forskning på vad det skulle ha för effekt på det nyhetsjournalistiska innehållet. Farley (1978 

via Shoemaker & Reese 1996: 78) fann att kvinnliga journalister gav en mer positiv rapportering, 

än männen, när det gällde en ny lag angående jämställdhet. Om det är typiskt kvinnliga åsikter 

lämnas osagt men det visar att det finns en skillnad mellan män och kvinnor och att kvinnor i just 

det här fallet rapporterade annorlunda än männen. Enligt Djerf-Pierre (2007b via Andersson 

2009: 92) är skillnaderna mellan manliga och kvinnliga journalister följande: de manliga 

journalisterna är mer präglade av neutralitets- och objektivitetstänk där de i sin yrkesroll är 

oberoende av påverkan från källor, ägare och publiken. Medan de kvinnliga journalisterna är mer 

präglade av närhet och deltagande och även tänker mer på publikorientering. Att kvinnor och 

män utövar sin yrkesroll på olika sätt beror inte på att de är journalister utan är mer betingat av 

den feministiska epistemologin (se exempel: Anderson 2011). Det kan leda till att kvinnliga 

respektive manliga journalister rapporterar nyheter på olika sätt (Shoemaker & Vos 2009: 117). 
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Dock har annan forskning visat att denna skillnad är marginell (Liebler & Smith 1997 via 

Shoemaker & Vos 2009: 116; Andersson 2009: 91). Det går att se vissa exempel på hur manliga 

och kvinnliga journalister skiljer sig åt, dock menar Weaver & Wilhoit (1991 via Shoemaker & 

Reese: 78; Nygren 2008: 260) att det troligtvis har en mindre påverkan av innehållet då det främst 

är medieorganisationernas rutiner som håller tillbaka dessa skillnader. Anledningen till att 

skillnaden mellan manliga och kvinnliga journalister har beskrivits mer ingående än t.ex. 

skillnaden mellan katolska och muslimska journalister är för att ge ett exempel på hur skillnaderna 

kan ta sig i form istället för att beskriva alla skillnader mellan journalister som kan påverka deras 

åsikter som i sin tur kan påverka hur de presenterar det publicerade innehållet. 

 

Andra faktorer som spelar in på hur den enskilda journalisten, utför sitt jobb är medvetna 

värderingar och ideal som genomsyrar yrkesrollen, samtidigt som omedvetna normer och vanor 

som utvecklats genom jobbet också påverkar (Nygren 2008: 34). 

Det går att summera och säga att de som spelar in när den individuella journalist bestämmer vad 

som ska publiceras, eller inte, är: värderingar, attityd, etik, deras plats inom organisation, hur de 

tänker, vad de har för roll, hur de fattar beslut (Shoemaker & Vos 2009: 115) – allt detta leder till 

ett väldigt komplext område att studera då det inte bara är de enskilda faktorerna som påverkar 

utan även hur de påverkar tillsammans med varandra (Shoemaker & Vos 2009: 116). 

 

Påverkan av journalister kan även ske mer direkt. Jayson Blair är en före detta journalist på New 

York Times (NYT) som var verksam mellan 1998-2003 (se exempel: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jayson_Blair och http://www.jaysonblair.com/). Han sa upp sig 

2003 då det kommit fram information som bevisade att han både hade plagierat nyheter samt 

fabricerat dem. Att fabricera nyheter är att sprida ut falsk information vilket leder till ett falskt 

innehåll som drar ner tidningens trovärdighet då det främst bland amerikanska journalister är 

väldigt viktigt att förmedla sanningen (Kovach & Rosenstiel 2007: 36).  

 

2.7.2 Nyhetsjournalistikens ideal 

Här ingår en mängd olika faktorer, en av de starkaste är den etiska faktorn som i sig kan påverka 

mycket hur både en organisation och en journalist utför sitt jobb vilket i sin tur påverkar 

innehållet (Shoemaker & Reese 1996: 95). I Sverige finns det ett frivilligt regelverk för vad som är 

etiskt lämpligt att publicera (Nygren 2008: 33). I korthet går de publicistiska reglerna ut på att 

förmedla korrekta nyheter för att bibehålla samhällets förtroende. Journalisterna ska alltid ge 

publiken en möjlighet att skilja mellan fakta och personliga kommentarer, se till att bilder och 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jayson_Blair
http://www.jaysonblair.com/
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illustrationer inte är missvisande och framförallt visa respekt för den personliga integriteten. 

Journalister ska alltid försöka avstå från att kränka den personliga integriteten, genom att avstå 

från att publicera namn och bilder av drabbade och inblandade i brott och olyckor om det inte är 

av allmänintresse - där ingår just publicering av namn och bilder som ingick i frågan angående 

nyhetsjournalistikens ideal i enkätundersökningen. Andra uppgifter som i högsta möjliga mån ska 

undvikas att publiceras om de inte är relevans är ras, kön, nationalitet, sexualitet, religiös 

åskådning, politisk tillhörighet och yrke (Spelregler för press, radio och TV). 

Reglerna är utgivna av Pressens Samarbetsnämnd och är framarbetade av Publicistklubben, 

Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen samt Sveriges Radio, Sveriges 

Television och Sveriges Utbildningsradio. 

Reglerna är främst för de tre sistnämnda medierna, men de gäller även för programbolagen (de 

privata aktörerna) i den utsträckning de kan tillämpas med hänsyn till radio- och tv-lagen och 

andra statliga villkor.  

 

2.8 Sammanfattning av teori 

På det stora hela är det även svårt att finna information om och information som hjälper oss att 

förstå publikens tankemönster då detta är ett relativt nytt fält ur det hänseendet att forskning bara 

visat att olika faktorer (som har beskrivits ovan) kan påverka samtidigt som det finns faktorer 

som är svårare att identifiera och utforska och då vi inte känner till det faktiska förhållanden är 

det svårt att mäta och bevisa att de yngre och de högutbildades uppfattning är mer rätt än de 

övriga gruppernas. Teorierna kring Media Literacy hjälper oss att förstå en del men den är dock 

limiterad till att hjälpa oss att förstå framförallt de ungas tankemönster kring den teknologiska 

faktorn. 
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3. Metod 

I metod delen kommer uppsatsens studie att beskrivas igenom för att ge en tydlig bild av tillvägagångssättets som 

använts. Det har utförts en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning för att försöka ge svar på 

frågeställningarna.  

3.1 Metodval 

Vi har för denna uppsats valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning då det lämpar sig bäst för att ge en bredare insyn i vilka faktorer (ekonomi, 

källor, teknologi, etik & moral frågor, politik, lagar & förordningar, enskilda journalister, 

arbetsrutiner och ägare förhållanden) de värmländska nyhetskonsumenterna anser påverkar det 

nyhetsjournalistiska innehållet.  

För uppsatsen valdes en form av gruppenkät då informanterna fanns samlade i Karlstad och 

Kristinehamns centrum under dessa dagar då även vi befann oss på plats (Trost 2007:10). 

Anledningen var att vi ville undersöka informanternas(de värmländska nyhetskonsumenternas) 

attityd till de olika påverkansfaktorerna. Nyhetskonsumenterna fick ta ställning i ett antal olika 

påståenden gällande de olika påverkansfaktorerna med slutna svarsalternativ graderade från 

”instämmer inte alls”, ”instämmer delvis”, ”instämmer till stor del” samt ”instämmer 

helt” (Trost 2007: 71). Vi valde att på vissa av dessa frågor inte ta med alternativet ”vet ej”, 

medelsvar, då vi ville att informanterna skulle ta ställning i frågan (Trost 2007:77, Östbye 

2003:146). Det fanns även kontrollfrågor som var inlagda i frågor som vi anser är viktiga. Detta 

då vi ville få fram en mer exakt bild av informanternas faktiska åsikt. Vi har även i början och 

slutet av enkäten lagt in ett antal sakfrågor för att få svar på viss basfakta om informanterna 

(Trost 2007:67). Tonvikten har lagts på faktorerna: ekonomi, politik, lagar och regler, teknologi 

(främst funktioner på Internet som t.ex. släpper in publiken nyhetsprocessen) och etik. Upplägget 

av enkäten hade en hög grad av strukturering då alla frågor bortsett från de som behandlar 

basfakta enbart rörde det området de är meningen att beröra (Trost 2007:61). Som beskrivits 

närmare i uppsatsens teoridel utgick vi från redan existerande forskning på området ur ett 

producent perspektiv, att dessa faktorer är de som publiken kan antas tro påverkar innehållet i 

nyhetsjournalistiken mest. 
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All data har sedan att processats i programmet SPSS, som är ett statistikprogram som hjälpte oss 

att analysera det insamlade materialet för att sedan producera diagram som hjälpte oss att se vilka 

faktorer nyhetskonsumenterna ansåg mest påverkade det nyhetsjournalistiska innehållet samt att 

se ifall det var någon skillnad mellan de olika demografiska grupperna. Vi har lagt in all data för 

hand i programmet och sedan använt oss av all dessa data för att se vad informanterna ansåg om 

de olika påverkansfaktorerna(som tagits upp i tidigare avsnitt, teori). Vi gjorde även olika 

korrelationer(för att se samband, överrensstämmelser) mellan de olika påverkansfaktorerna och 

informanternas syn vad gäller nyhetsjournalistikens pålitlighet samt opartiskhet och 

självständighet 

Genom en testkörning av ett enkätutkast, där 20 personer svarade, kom det fram olika förslag på 

ändringar, vilket vi tagit hänsyn till och därefter utformat enkäten genom att förenkla frågorna så 

mycket som möjligt, sparat de viktigaste frågorna, delat upp frågor och lagt till frågor, allt för att 

få en enkät som behandlar de olika påverkansfaktorerna på ett sådant sätt att de värmländska 

nyhetskonsumenterna inte ska behöva uppleva obehag och tycka att frågorna är jobbiga utan ska 

kunna svara med deras första svar/tanke (Trost 2007). Det som enligt testkörningen var ett 

problem var att få informanterna att svar på frågor via enkäten gällande ideologiska delar, vi har 

valt att inte ha med frågor gällande denna faktor i enkäten. Det lämpar sig bättre med en 

kvalitativ studie när det gäller ideologiska tankemönster (Trost 2007: 23). 

Enkäten innehöll 31 frågor totalt där merparten av frågorna behandlade de olika 

faktorerna(ekonomi, källor, teknologi, etik & moral frågor, politik, lagar & förordningar, enskilda 

journalister, arbetsrutiner och ägare förhållanden). De första frågorna var basfakta om 

informanten (kön, ålder, avslutad utbildning), som vi tog för att ge enkäten en mjukstart, samt tre 

frågor om vilka medium de använder för att ta del av nyheter, vilka nyhetsmedium de anser är 

mest pålitligt respektive minst pålitligt. Vi tog med könsfrågan för att se om det fanns några 

påtagliga skillnader mellan män och kvinnor. Att vi även tog de tre ,sistnämnda, uppgifterna var 

för att mäta vilket medium de värmländska nyhetskonsumenterna använder mest för att ta del av 

nyheter, samt mäta pålitligheten till nyhetsmedier överlag. 

Enkäten var rikta sig till personer mellan 18 – 65 år, boende i Värmland, Svensktalande/läsande. 

Vi kom att samla in alla svar genom fotarbete, genom handräckning, och var närvarande när 

personerna fyllde i enkäten. Detta gjorde vi för att vara säkra på att vi fick in minst 100 enkätsvar. 

Vi kom att göra ett bekvämlighetsurval gällande den demografiska delen, och valde att rikta oss 

till boende i Värmland (Trost 2007). Genom att placera oss i Karlstad och Kristinehamn och 

gjorde ett strategiskt urval av informanter som befann sig på plats under ett antal dagar, hoppades 
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vi på att få ett urval som stämde överens med det som har nämnts här ovanför (jämn fördelning 

mellan män och kvinnor samt ett lågt internt bortfall (Trost 2007). Det fanns i slutet av enkäten 

en öppen fråga för informanterna att själva skriva i om de fann några påverkansfaktorer utöver 

de som enkäten tog upp. Detta var den enda öppna frågan vi hade i enkäten då det enligt Trost är 

den form av frågor som man bör undvika för att underlätta enkätens utformning och ifyllande. 

Sist i vår enkät, fråga 31, har vi lagt in frågan ”Jag har svarat på alla frågor i enkäten?”, med ”ja” och 

”nej” som svarsalternativ för att få de svarande att se efter om de verkligen har svarat på allt, 

vilket vi hoppades ger ett lägre internt bortfall (Trost 2007). 

Vi har valt att inte använda någon form av webb- eller post enkät för denna uppsats då risken för 

bortfall är mycket högre, vilket vi ville undvika (Trost 2007). 

3.2 Validitet och reliabilitet och generalisering 

När det gäller bedömning av metodkvaliteten är det vanligtvis tre olika faktorer som diskuteras, 

generalisering, validitet och reliabilitet. Då de informanterna som kom att undersökas inte uppgår 

till ett statistiskt generaliserbart antal kan det empiriska material som framkommer inte appliceras 

på hela den värmländska befolkningen utan endast ge en fingervisning om hur värmlänningarna 

kan tänkas resonera angående frågeställningarna i uppsatsen (Ekström & Larsson 2007:80). 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom metodvetenskapen då framförallt inom den 

kvantitativa metodforskningen (Trost 2007: 65). Validiteten betyder att man har undersökt det 

som ska undersökas och som har med saken att göra i korrelation med frågeställningen. 

Reliabiliteten ser till hur data har bearbetats och presenterats för, som i detta fall 

informanter(värmländska nyhetskonsumenter). Är frågorna som står i enkäten utformad på ett 

för syftet forskningsmässigt sätt? Uppfattar informanterna frågorna som lätta att förstå? För att 

forskningsundersökningen ska kunna få någon hållbarhet måste dessa två delar uppfyllas (Trost 

2007; Östbye m.fl. 2003, Ekström, Larsson 2000). Det uppstod vissa problem när det gällde 

operationaliseringen i ett tidigt stadie (Ekström & Larsson 2000). Det var svårt att finna ett bra 

sätt att mäta informanternas attityder på i enkäten. Frågorna var från början för stora och inte 

tillräckligt specifika för att verkligen vidröra det som var meningen att undersöka. Även de olika 

svarsalternativen utformning i skala eller inte skala var ett av de stora problem som uppstod. Det 

var först efter en testkörning av enkäten och samtal med informanter som det tillslut landade på 

den utformning som presenteras i denna uppsats (se bilaga 1). 

 Av de resultat som framkommit har vi sett att det är en hög grad av validitet och reliabilitet i 

denna undersökning. Då det inte förekommit något externt bortfall och endast enstaka interna 
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bortfall ger det undersökningen en högre grad av validitet och reliabilitet. Dock är det en 

möjlighet att själva urvalsprocessen av informanterna har gett en lägre representativitet. Då det 

innan bestämdes att det skulle vara lika många kvinnor som män som skulle ingå i 

enkätundersökningen blev det en urvalsprocess som inte var slumpvis utan strategisk. Detta kan 

ha möjliggjort att många representativa informanter valdes bort (Trost 2007, Ekström & Larsson 

2000). 

Omständigheterna kring informanterna vid ifyllandet av enkäten har varit liknande i alla fall, 

bortsett från den personliga kontexten. Alla informanter har haft samma möjlighet att få 

klargörande vid eventuella oklarheter, vilket inte förekommit mer än i ett par enstaka fall (Trost 

2007:66). Som redan påpekats har undersökningen inte det antal som krävs för att göra en 

generalisering av hela den värmländska publiken men antalet informanter når upp till ett antal 

som kan ge en fingervisning om var den värmländska publiken kan luta vilket resultatet kommer 

att påvisa. Då det framkommer att det finns någon form av orsakssamband i 

korrelationerna(samband, överrensstämmelsers) mellan påverkansfaktorerna och 

frågeställningarna anser vi att det kan ge en fingervisning om hur den större värmländska 

publiken kan anses luta (Ekström & Larsson 2000:80, Östbye  m.fl. 2003:198-199).  
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4. Resultat  

Här kommer en presentation av de resultat som framkommit av enkätundersökningen. Resultatet presenteras 

utifrån Figur 2:2. påverkningsnivåer av medieinnehåll (Shoemaker & Reese 1996) i teoriavsnittet. Först 

presenteras basfakta om informanterna som kön, hög- respektive lågutbildad, åldersgrupp och därefter presenteras 

de generella frågorna angående informanternas medievanor, teknikanvändning, förtroende för dagens 

nyhetsjournalistik, lagar & förordningar samt tidigare erfarenhet inom området.   

Därefter frågorna tillhörande: 

4.3.  Påverkningsnivå fyra, extern påverkansnivån. 

4.3.9. Korrelation(se samband, överrensstämmelser) mellan självständighet/opartiskhet samt tillit, med 

ovanstående faktorer. 

4.4. Påverkningsnivå tre, organisatorisk påverkansnivå. 

4.4.3. Korrelation (se samband, överrensstämmelser) mellan självständighet/opartiskhet samt tillit, med 

ovanstående faktorer. 

4.5. Påverkningsnivå två, mediala rutiner. 

4.5.3. Korrelation(se samband, överrensstämmelser) mellan självständighet/opartiskhet samt tillit, med 

ovanstående faktorer. 

4.6. Påverkningsnivå ett, individuell påverkansnivå. 

4.6.2. Korrelation (se samband, överrensstämmelser) mellan självständighet/opartiskhet samt tillit, med 

ovanstående faktorer. 

4.7. De frågor som hamnar under mer än en påverkningsnivå. 

4.7.4. Korrelation (se samband, överrensstämmelser) mellan självständighet/opartiskhet samt tillit, med 

ovanstående faktorer. 

Presentationen av resultatet avslutas med några allmänna frågor. 

Under vissa resultat finns det en mindre korrelation(se samband, överrensstämmelser) med någon 

faktor som är av intresse för just den enskilda faktorn. 

Tabellerna skulle bli alltför invecklade och resultatpresentationen skulle bli alltför lång om vi efter 

varje redovisad faktor även visuellt redovisade skillnaderna mellan de olika demografiska 
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grupperna. Därför kom de skillnaderna bara tas upp där de är signifikanta och värda att notera. 

 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Enkätundersökningen besvarades av 122 värmlänningar sammanlagt. De personerna är jämt 

fördelade i två olika åldersgrupper och via kön. Åldersgrupp 1: 18-41 år, åldersgrupp 2: 42-65år, 

hög- och låg utbildade. 

Ålder och könsfördelning 

31
30

31
30

20
22
24
26
28
30
32
34

Åldersgrupp 18-41

(n=122/122)

Åldersgrupp 42-65

(n=122/122)

Män

Kvinnor

 

Figur 4:1 

Här kan vi se att det är nästintill jämnt antal personer i båda åldersgrupperna. 18-41: 31 av 

vardera kön med totalsumma på 62st. 42-65: 30 av vardera kön och en totalsumma på 61 st. 

Genom att handgripligen dela ut enkäterna till personer som befann sig i Karlstad eller 

Kristinehamn vid de tillfällen som vi fanns på plats har vi kunnat säkerställa denna jämna 

fördelning som hjälper oss att jämföra de olika demografiska grupperna. 
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Min högsta avslutade utbildning 

58

63

54

56

58

60

62

64

Grundskola/gymnasial/annat.

Utbildningsgrupp 1

Folkhögskola/folkuniversitet/högskola/

universitet. Utbildningsgrupp 2

 

Figur 4:2  

n= 121/122. 

Vi kan se gällande utbildningsnivå av de 122 informanterna som besvarat enkäten att det är 

relativt jämnt mellan de två grupperna. 

4.2 Övergripande frågor angående insyn i ämnet/nyhetsvanor/tillit till 

dagen nyhetsjournalistik samt medium/plattformar. 

 Vilket medium/plattform används mest samt inger störst förtroende 
gällande nyhetsförmedling? 
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Figur 4:3 
 
Vi har valt att ta med dessa frågor för att kunna få en överblick av vilket medium/plattform som 

de värmländska informanterna använder sig mest av för att ta del av nyheter samt vilket som har 
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inger det största förtroendet. I enkäten valde vi att inte skriva plattform då många personer som 

inte är insatta i ämnet ser även Internet/mobiltelefon som ett medium istället för en plattform. 

Här kan vi se att informanterna föredrar att ta del av nyheter via Internet, dock är förtroendet för 

plattformen internet låg. Här ser vi även att informanterna har störst förtroende för nyheter som 

förmedlas genom tv.  

Totalt sett när det gäller könsgrupperna kan vi se att kvinnorna tenderar att använda sig av 

Internet lika mycket som tv för att ta del av nyheter, medan männen väljer Internet till största 

delen. Inom könsgrupperna finns det vissa skillnader. Männen har överlag ett större förtroende 

för tidningar som nyhetsförmedlare medan kvinnorna anser tv. 

 Ser vi till de två åldersgrupperna finns det en viss skillnad då de i åldersgrupp 2 föredrar tv som 

nyhetsförmedlare medan åldersgrupp 1 föredrar Internet. I åldersgrupp 2 kan vi se att kvinnorna 

tenderar att använda sig mer av tv som nyhetsförmedlar. 

Utbildningsgruppernas resultat påvisar inga några större skillnader. 

 

 

Ja

Vet ej 9

70

42

1
Nej

0

20

40

60

80

100

120

Lagar & Förordningar (n=122/122) Litar på dagens nyhetsmedier (n=122/122)

Ja

Nej

Vet ej

Inte alls

Delvis

Till stor del

Instämmer helt

 

Figur 4:4 

Här presenteras informanternas åsikter vad gäller lagar & förordningar för att kontrollera 

nyhetsjournalistiken, samt förtroendet för nyhetsjournalistiken.  

Här påvisas att informanterna vill ha lagar och förordningar för att kontrollera 

nyhetsjournalistiken. Sammanlagt är det 85 % av de värmländska informanterna som anser att det 

behövs lagar och förordningar för att kontrollera nyhetsjournalistiken Övervägande av både män 

och kvinnor anser att vi behöver lagar och förordningar för att kontrollera nyhetsjournalistiken. 

Informanterna visar även tydligt att de endast delvis anser att de kan lita på det som skrivs/sägs i 

dagens medier. I könsgrupperna finns det vissa skillnader. Männen anser att svarsalternativ till 

stor del bäst passar in på påståendet gällande förtroendet. Kvinnorna anser med stor marginal att 
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det är svarsalternativet delvis vilket ger intrycket av att kvinnorna har ett lägre förtroende för det 

som skrivs/sägs i dagens medier än männen. 

Åldersgruppernas, Utbildningsgruppernas resultat påvisar inga större skillnader. 

 

11
19

69
76

38

23

4 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Självständig (n=122(122) Opartisk (n=122/122)

Inte alls

Delvis

Till stor del

Instämmer helt

 

Figur 4:5 

 Här visas resultaten gällande informanternas åsikt vad gäller nyhetsjournalistikens 

opartiskhet och självständighet. 

Att informanterna i stort anser att nyhetsjournalistiken endast delvis är självständig/opartisk är 

ganska tydligt enligt ovanstående figur. Här finns inga större skillnader mellan könen utan 

resultatet är ganska likt rakt över. Den enda skillnaden som kan påtalas är att männen har en 

större tendens än kvinnorna till inte instämma alls i vad gäller självständigheten hos dagens 

nyhetsjournalistik. 

Åldersgruppernas, Utbildningsgruppernas visar inga större skillnader. 

4.3 Frågor angående faktorer som hamnar under den fjärde 

påverkningsnivån, den utom organisatoriska nivån.( figur 2.2 , under 

teorier).
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Figur 4:6 

Resultatet av faktorerna: Konkurrens, källor, annonsörer, politiker som lagstiftare samt 

teknisk utveckling påverkan av nyhetsinnehållet.  

Konkurrens: 

Konkurrensen på marknaden/mellan olika byråer/redaktioner påverkar i stor utsträckning det 

nyhetsjournalistiska innehållet. Men resultatet angående konkurrensens påverkan är jämnare än 

resultatet gällande faktorn källor och därför inte lika övertygande vad gäller graden av påverkan. 

Källor: 

Vi ser tydligt att informanterna anser att källor som fristående faktor har den största påverkan på 

nyhetsinnehållet. Männen har en större tendens än kvinnorna att instämma till stor del samt helt i 

att källor kan påverka. Kvinnorna å sin sida anser i nästan lika hög grad att källor delvis har en 

påverkan på det innehåll som publiceras.   

Annonsörer: 

När det gäller annonsörernas påverkan finns det i åldersgrupperna vissa skillnader. Åldersgrupp 1 

anser att svarsalternativet delvis är det bäst passande på påståendet medan åldersgrupp 2 anser 

svarsalternativet till stor del. Här är skillnaderna mellan könen endast marginell och påverkar inte 

det ovan framkomna resultatet. 

Politiker i egenskap av lagstiftare: 

Här kan vi se att informanterna anser att politiker i egenskap av lagstiftare har en stor påverkan 

på nyhetsjournalistiken. Detta svar kan vi även se går helt i linje med det framkomna svaret i figur 

4:4, där nyhetskonsumenterna anser att det behövs lagar och förordningar för att kontrollera 

nyhetsmedierna.  

Teknologisk utveckling: 

Vi kan se att den tekniska utvecklingen påverkar väldigt mycket då resultatet är jämnt mellan de 

olika svarsalternativen. Männen väljer, med liten marginal, svarsalternativ till stor del medan 

kvinnorna väljer, även de med liten marginal, svarsalternativ delvis. I åldersgrupperna är det 
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liknade resultat. Åldersgrupp 1 väljer svarsalternativ delvis med liten marginal medan åldersgrupp 

2 väljer svarsalternativet till stor del med liten marginal. Utbildningsgrupperna är inget undantag 

då det gäller splittring i frågan. Utbildningsgrupp 1 väljer, med liten marginal, svarsalternativet till 

stor del medan utbildningsgrupp 2 väljer delvis, med liten marginal. Här är det dock svårt att säga 

hur de värmländska informanterna resonerar med tanke på de jämna resultaten, men att tekniken 

har en påverkan står helt klart. 
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Figur 4:7 

Hur tror informanterna att de kan påverka nyhetsjournalistiken med hjälp av insändare, 

kommentarer (internet) samt olika funktioner som blogginlägg? 

När det gäller hur de värmländska nyhetskonsumenterna anser sig kunna påverka det 

nyhetsjournalistiska genom något av de ovanstående påståendena är det ganska många som är 

osäkra och väljer här svarsalternativet vet ej.  Dock anser de flesta att de kan påverka innehållet 

genom insändare.  

När det gäller kommentarfunktioner är grupperna lite mer splittrade. Åldersgrupp 1 anser att de 

kan påverka innehållet i nyhetsmedierna medan åldersgrupp 2 inte vet.  

Inom könsgrupperna är det likadant. Männen anser att de kan påverka medan kvinnorna inte vet. 

Utbildnings grupp 1 anser de kan påverka.. 

 

Angående blogginlägg väljer alla grupper utom åldersgrupp 1 svarsalternativet vet ej medan 

åldersgrupp 1 väljer att svara ja. 
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4.3.1 Korrelation(samband/överrensstämmelse) av dessa ovan framkomna faktorer inom 

påverkansnivå fyra, med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 (självständighet/opartiskhet). 

Vi kan se att det finns en röd tråd i de resultat som framkommit angående faktorerna tillhörande 

påverkans nivå fyra. I det stora hela stämmer resultaten väl överens med de i figur 4:4 

(pålitligheten), 4:5 (självständigheten/opartiskheten), men det finns vissa mindre skillnader.  

Konkurrensen enligt informanternas totala resultat, figur 4:6, visar att det finns inga större 

skillnader i en korrelation till påståendet gällande huruvida informanterna kan lita på det som 

skrivs/sägs i dagens medier, figur 4:4. Tyngdpunkten i resultatet i en korrelation ligger runt 

svarsalternativen delvis samt till stor del med stor marginal. Det som kan vara intressant att lyfta 

fram är att av de 35 som anser att nyhetsjournalistiken till stor del är självständig är det ingen som 

anser att konkurrensen inte alls påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Alltså tycker alla som 

anser att nyhetsjournalistiken i Sverige är självständig, att konkurrensen på något sätt kan påverka 

det nyhetsjournalistiska innehållet. Dock ligger tyngdpunkten på det stora hela på att de som har 

svarat att nyhetsjournalistiken i Sverige delvis är självständig, anser att konkurrens situationen 

delvis 28.6 %) samt till stor del (26.2 %) påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Det är även 

här intressant att lyfta fram att av de 23 som anser att nyhetsjournalistiken i Sverige är opartisk är 

det återigen ingen som anser att konkurrenssituationen inte alls påverkar det nyhetsjournalistiska 

innehållet. Även här ligger tyngdpunkten på det stora hela på att de som har svarat att 

nyhetsjournalistiken i Sverige delvis är opartisk, anser att konkurrens situationen delvis (31.1 %) 

samt till stor del (26.2 %) påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. 

Källors påverkan på det nyhetsjournalistiska innehållet, figur 4:6, har enligt informanterna en 

väldigt hög grad av påverkan på det som publiceras i nyhetsmedierna.  Eftersom att det 

framkommit tidigare att informanterna anser att det tydligt finns faktorer som påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet genom en lägre tilltro till nyhetsjournalistiken, delvis opartisk 

nyhetsjournalistik samt delvis osjälvständig nyhetsjournalistik ser vi ett tydligt samband mellan 

dessa resultat och ovan nämnda faktorer. Korrelationen till påståendet gällande huruvida 

informanterna kan lita på det som skrivs/sägs i dagens medier, figur 4:4 visar att informanternas 

svar på dessa påståenden stämmer väldigt bra överens, då påverkan av källor anses kunna påverka 

till stor del, vilket i sin tur leder till att pålitligheten enligt figur 4:5 endast är delvis. Av de 76 

informanterna som anser nyhetsjournalistiken delvis opartisk svarar 54 % att källorna till stor del 

påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. När det gäller påståendet angående 

nyhetsjournalistikens självständighet är de 72 informanter som svarar delvis och utav de är de 51 
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% som anser att källor till stor del påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Det är alltså ett 

liknande resultat på frågorna självständighet och opartiskhet.  

Annonsörer: Det totala resultatet i figur 4:6 speglar även resultaten från korrelationerna 

(pålitlighet, opartiskhet och självständighet) det finns inga nämnbara skillnader. 

Politiker som lagstiftare: Det totala resultatet speglar även resultaten från korrelationerna 

(pålitlighet, opartiskhet och självständighet) det finns inga nämnbara skillnader. 

Teknisk utvecklingen har en högre grad av påverkan än t.ex. politiker som lagstiftare, 

annonsörer, konkurrens mellan bolag/redaktioner. Korrelationen till huruvida 

nyhetsjournalistiken är pålitlig visar att informanterna är överens om att det finns ett samband 

här. Korrelationsresultatet visar en delad bild av informanterna mellan svarsalternativen delvis, till 

stor del samt helt. Dessa resultat är väldigt jämna. I korrelation till självständighet, figur 4:6, visar 

resultatet att informanterna lutar mer åt svarsalternativen till stor del samt helt, vilket ger en liten 

avvikelse i jämförelse med det totala resultatet i figur 4:6. I korrelationen med opartiskhet, figur 

4:6, visar resultatet däremot att informanternas svar är jämnt fördelat mellan svarsalternativen 

delvis samt helt, dock med ett något högre resultat på svarsalternativet till stor del. detta resultat 

avspeglar sig även i det totala resultatet i figur 4:6 med vissa mindre avvikelser. 

Olika funktioner: Informanterna anser även de själva har makt att påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet med hjälp av olika funktioner (4:7) som insändare, 

kommentarfunktioner och blogginlägg. Det är framförallt de yngre informanterna (åldersgrupp 1, 

18-41) som anser att publiken kan påverka innehållet med kommentarfunktioner och blogginlägg. 

Även detta stämmer bra överens med resultatet i figur 4:5 (angående nyhetsmediernas 

självständighet/opartiskhet). Informanterna ser sig som en påverkande faktor. 

 – Insändare: När det gäller påståendet angående om publiken kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet med hjälp av insändare i korrelation till publikens åsikt angående 

mediernas pålitlighet stämmer det väl överens med det totala resultatet i figur 4:4. 

Av de 73 informanterna som svarar "ja" anser 44 informanter (60.2 %) att nyhetsjournalistiken i 

Sverige delvis är opartisk. Av de 73 informanterna som svarar "ja" anser 43 informanter (58.9 %) 

att nyhetsjournalistiken i Sverige delvis är självständig 

– Kommentarfunktioner: Av de som instämmer delvis och till stor del gällande påståendet om 

de kan lita på det som skrivs/sägs i dagens medier(figur 4:4) har i korrelation till påståendet 

gällande kommentarfunktionen (figur 4:7) en tendens att luta mer åt svarsalternativet ”vet ej” än i 
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det totala resultatet i figur 4:7. När det gäller kommentarfunktioner är resultaten enligt 4:7väldigt 

jämna mellan de olika svarsalternativen ja, nej, vet ej, det går därför inte att dra några generella 

slutsatser utifrån framkommit resultat, det vi kan se är att informanterna här är väldigt delade i sin 

åsikt. Av de 19 informanter som inte alls håller med om att Sverige har en opartisk 

nyhetsjournalistik anser sig 11 informanter (58 %) kunna påverka med hjälp av 

kommentarfunktioner. Liknande siffror går att se om man jämför påståendet om Sverige har en 

självständig nyhetsjournalistik där 8 av 11 (72.7) informanter som inte alls håller med i påståendet 

anser att de kan påverka innehållet genom att bruka kommentarfunktioner. I övrigt är 

svarsalternativen jämna och speglar det totala resultatet. 

 

– Blogginlägg: När det gäller påståendet angående om informanterna kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet genom att bruka blogginlägg i korrelation till informanternas åsikt 

angående mediernas pålitlighet stämmer det väl överens med det totala resultatet i figur 4:7. 

När det gäller blogginlägg är resultaten enligt 4:7 en klar majoritet för svarsalternativet vet ej men 

skillnaderna är för små för att, dra några generella slutsatser utifrån framkommit resultat, det vi 

kan se är att informanterna här är väldigt delade i sin åsikt. Dock visar resultatet att det är de som 

svarat inte alls på påståendet gällande opartiskhet och självständighet i nyhetsjournalistik som 

anser sig kunna påverka med hjälp av blogginlägg. 

 

– Lagar och förordningar: Behövs enligt resultatet figur 4:4, tydligt, vilket visar att 

informanterna inte har riktigt förtroende för det nyhetsjournalistiska innehållet utan att det 

behövs ramar för detta. Korrelationerna visar inga större skillnader i resultat. 

4.4 Frågor angående faktorer som hamnar under den tredje 

påverkningsnivån, den organisatoriska nivån.( figur 2:2, under teorier). 
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Figur 4:8 

Här presenteras informanternas åsikt angående påståendet: Ägaren/ägarna samt 

ägaren/ägarnas politiska tillhörighet påverkar i hög grad påverkar innehållet i 

nyhetsjournalistiken 

Här ser man att de värmländska nyhetskonsumenterna är väldigt överens om och att de anser att 

ägaren/ägarnas samt deras politiska tillhörighet delvis påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. 

Här är informanterna både inom könen samt åldersgrupperna ganska överens om att det är 

svarsalternativet delvis som bäst passar in på påståendet. Men ser vi till den totala procenten är 

det svarsalternativ delvis, 50,8 %, medan procenten på till stor del är 37,7 %. 

4.4.1 Korrelation(samband/överrensstämmelse)av dessa ovan framkomna faktorer, figur 

4:8(ägaren/ägarna samt ägaren/ägarnas politiska tillhörighet) med figur 4:4 (pålitlighet), 

4:5 (självständighet/opartiskhet).  

Även här kan vi se att det ovan framkomna resultatet stödjer det resultat som framkommit i figur 

4:4 (angående pålitlighet), 4:5(självständighet/opartiskhet). Ägaren/ägarna har en ganska hög 

påverkan på det nyhetsjournalistiska innehållet. I en korrelation gällande pålitligheten i 

medierna(4:4) ger även det en liknande bild av informanternas åsikt som visas i figur 4:8. 

Resultatet av en korrelation med påståendet gällande nyhetsjournalistikens självständighet/ 

opartiskhet (4:6)finns det ingen nämndvärd skillnad från det totala resultatet i figur 4:8.   

Även att ägaren/ägarna kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet gällande politisk inriktning 

är intressant, men påvisar igen att de resultat som framkommit i figur 4:4(pålitlighet) och 

4:5(självständighet/opartiskhet)stämmer väldigt bra överens med dessa faktorers, påverkans nivå 

tre, resultat. Korrelationerna med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 (självständighet/opartiskhet) påvisar 

inga nämnvärda skillnader från det totala resultatet i figur 4:8. 
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4.5 Frågor angående faktorer som hamnar under den andra 

påverkningsnivån, mediala rutiner. ( figur 2:2, under teorier). 
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Figur 4:9  

Här presenteras informanternas åsikt angående påståendet: Nyhetsmediernas 

arbetsrutiner/medium/plattformar påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. 

Även här är informanterna överens om att det är svarsalternativet delvis som bäst passar in på 

ovanstående påstående gällande arbetsrutiners påverkan. Men när det gäller användandet av olika 

medium/plattformar för att publicera det nyhetsjournalistiska innehållet är påverkan större och 

det är svarsalternativet till stor del som väger tyngst .  

Köns, åldersgruppernas samt utbildningsgruppernas resultat speglar det ovan framkomna 

resultatet. 

 

4.5.1 Korrelation(samband/överrensstämmelse) av dessa ovan framkomna faktorer, figur 

4.9(arbetsrutiner/olika medium/plattformar) med figur 4:4 (pålitlighet), 

4:65(självständighet/opartiskhet). 

Arbetsrutinerna som finns på respektive redaktion/bolag/organisation påverkar det 

nyhetsjournalistiska innehållet. Konkurrens mellan olika bolag/redaktioner/organisationer, figur 

4:6, kommer således att påverkas av vilka rutiner som tillämpas. Rutinerna runt handhavandet av 

källor, figur 4:6, kommer även det att påverka det nyhetsjournalistiska innehållet. De olika 

medium/plattformar som används för att publicera det nyhetsjournalistiska innehållet påverkar 

även detta till hög grad, enligt figur 4:9 (angående arbetsrutiner). Det finns tydliga samband 

mellan dessa resultat enligt informanterna. Korrelationerna med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 

(självständighet/opartiskhet)påvisar inga nämndvärda skillnader från det totala resultatet i figur 
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4:9. En korrelation mellan påståendet gällande olika medium/plattformars påverkan på det 

nyhetsjournalistiska innehållet (figur 4:9) och med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 (självständighet/ 

opartiskhet)påvisar inga nämndvärda skillnader från det totala resultatet i figur 4:9. Resultaten i 

dessa fall stämmer väl överrens med varandra. 

4.6 Frågor angående faktorer som hamnar under den första 

påverkningsnivån, individuell nivå. (figur 2:2, under teorier). 
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Figur 4:10 

Här presenteras informanternas åsikt angående påståendet: Nyhetsjournalistens egna 

åsikters påverkan av innehållet i nyhetsjournalistiken. 

n=122/122 

Här påvisas att de värmländska informanterna anser att den enskilda journalistens åsikter 

påverkar innehållet i nyhetsmedierna till stor del. 

Inom könsgrupperna är det splittrat i frågan. Männen anser att svarsalternativet till stor del passar 

bäst in på gällande påstående medan kvinnorna anser delvis. 

Åldersgrupperna är även de delade. Åldersgrupp 1 anser både svarsalternativen delvis och till stor 

del medan åldersgrupp 2 endast anser till stor del. 

Utbildningsgrupperna är eniga i att det är svarsalternativet till stor del som bäst passar in på 

gällande påstående. 
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4.6.2 Korrelation av dessa ovan framkomna faktorer med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 

(självständighet/opartiskhet). 

Här påvisas att den enskilda journalisten har en hög grad av påverkan på det nyhetsjournalistiska 

innehållet. Då detta resultat har en hög påverkans grad enligt informanterna ger det även att 

informanterna litar mindre på det som publiceras (figur 4:4, pålitligheten). Den Självständighet/ 

opartiskhet, figur 4:5, som sägs finna inom nyhetsjournalistiken ger enligt detta resultat 

tillsammans med figur 4:10(journalistens egna åsikter)en tydlig fingervisning om att 

informanterna är väl medvetna om denna påverkan. Då en enskild nyhetsjournalists egna åsikter 

påverkar, enligtinformanterna, det nyhetsjournalistiska innehållet i hög grad gör att 

självständigheten/opartiskheten blir påverkad.  

 

 

 

 

 

4.7 Frågor som hamnar under mer än en nivå 
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Figur 4:11  

n=121/122 

Här presenteras informanternas åsikt angående påståendet: Nyhetsjournalistikens ideal 

(exempelvis att söka sanningen, ha balanserad nyhetsrapportering och inte publicera 
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exempelvis bilder och namn på personer i känsliga utredningar) påverkar i hög grad 

innehållet som publiceras. 

 Tillhör den första nivån, (individuell nivå), den andra nivån är nivån (mediala rutiner nivå), den 

tredje nivån (organisatoriska nivån). (Figur 2:2, under teorier) 

Här kan vi se en högre sammanlagd svarsfrekvens på svarsalternativen delvis samt till stor del 

mellan könen. Det är dock en viss skillnad mellan männen och kvinnorna gällande just dessa två 

svarsalternativ. De manliga värmländska informanterna lutar mer åt svarsalternativet till stor del 

överlag, medan de kvinnliga informanterna lutar mer åt delvis överlag. 

Även inom utbildningsgrupperna är det vissa skillnader. Utbildningsgrupp 1 har högre 

svarsfrekvens på svarsalternativet delvis. Hos utbildningsgrupp 2 ligger tyngdpunkten på 

svarsalternativet till stor del.  

4.7.2 Korrelation av dessa ovan framkomna faktorer, figur 4:11(nyhetsjournalistikens 

ideal) med figur 4:4 (pålitlighet), 4:5 (självständighet/opartiskhet). 

Enligt informanterna har gällande ideal en hög grad av att påverka på det nyhetsjournalistiska 

innehållet som publiceras. Här är det tydligt att informanterna ser sambandet mellan gällande 

ideal och påverkan. Nyhetsjournalistikens ideal har en högre grad av påverkan än vissa av de 

innan nämnda faktorerna. Tilltro/opartiskhet och självständighet inom nyhetsjournalistiken 

påverkas tydligt av gällande ideal.  

Korrelationerna mellan figur 4:11(nyhetsjournalistikens ideal) och figur 4:4 (pålitlighet), 

4:65(självständighet/opartiskhet) påvisar inga nämnvärda skillnader från det totala resultatet i 

figur 4:11. Resultaten i dessa fall stämmer väl överens med varandra. 
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Figur 4:12  

Vilka av dessa faktorer tror informanterna mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna (här 

får informanterna värdera de olika faktorerna mot varandra till skillnad mot innan då 

faktorerna presenterade enskilt). 

n=120/122 

Den ekonomiska faktorn är tydligt den som informanterna ser som den faktor som mest 

påverkar innehållet i nyhetsmedierna. 

Här finns det vissa skillnader mellan informanterna. Dock ser vi att de två könsgrupperna är 

överrens när det gäller den ekonomiska faktorn. Vad som kan vara intressant är att kvinnorna i 

mycket högre utsträckning än männen valde svarsalternativet etik & moralfrågor medan männen i 

mycket större utsträckning valde svarsalternativet teknologi. Här finns det vissa skillnader mellan 

män och kvinnor som är väldigt intressanta. 

Åldersgrupperna och utbildningsgrupperna är på det stora överens om att ekonomin är den 

största påverkande faktorn. 

4.7.1 Korrelation av dessa ovan framkomna faktorer, figur 4:12(olika faktorer som jämförs 

med varandra)med figur 4:4 (pålitlighet, lagar & förordningar), 4:5 (självständighet/ 

opartiskhet) samt 4:8(konkurrens, källor, annonsörer, politiska faktorer, tekniska 

faktorer), 4:9 (arbetsrutiner), och 4:10(journalistens egna åsikter)samt 

4:11(nyhetsjournalistikens ideal). 

 Figur 4:12 (Vilka av dessa faktorer tror du mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna) talar sitt 

tydliga språk. Det är framför allt ekonomin som är den mest påverkande faktorn enligt 
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informanterna. Men ser vi till tidigare framkommet resultat så borde det vara källor (figur 4:6) 

som har den största påverkan. Annonsörer, en ekonomisk faktor (figur 4:6) som enligt tidigare 

resultat bara har en delvis påverkan på nyhetsjournalistiken blir här lite motsägelsefullt i 

korrelation till gällande resultat, figur 4:12(Vilka av dessa faktorer tror du mest påverkar 

innehållet i nyhetsmedierna), där det är ekonomiska faktorer som påverkar mest. Det kan bero på 

att informanterna tolkar in många olika faktorer i ordet ekonomi. 

Informanterna ser, med klar marginal, att det behövs lagar och regler (figur 4:4) för att 

kontrollera nyhetsjournalistiken, men anser samtidigt att dess påverkan inte är stor i jämförelse 

med andra faktorer.  

Den tekniska faktorn har enligt informanterna en ganska hög grad av påverkan(figur4:6,4:7, 

4:9). Men ändå ser vi här att även fast denna faktor har ett enskilt hög resultat gällande påverkan 

blir det inte lika stor påverkan i en jämförelse med andra faktorer som ekonomi och källor.  

Den etiska faktorns (figur 4:11) enskilda resultat påvisar en hög grad av påverkan vilket även 

kan ses här i en jämförelse med andra faktorer.  

Den enskilda journalistens åsikter (figur 4:10) ser informanterna som en faktor med viss 

påverkan i jämförelse med andra faktorer. Dock inte alls i lika hög grad som källor eller etiska 

faktorer. 

 Den politiska faktorn har inte enligt gällande resultat(figur 4:12, Vilka av dessa faktorer tror du 

mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna) någon större påverka i jämförelse med andra faktorer. 

Men om vi ser till de enskilda resultaten (figur 4:4 & 4:8) har denna faktor en högre grad av 

påverkan när denna faktor inte står mot någon annan faktor.  

De arbetsrutiner som finns på bolag/redaktioner har en väldigt liten påverkan i jämförelse med 

de andra faktorerna, dock har även denna faktor en högre grad av påverkan när den inte jämförs 

med de andra faktorerna. 

Alla dessa faktorer har påvisats av informanterna olika grader av påverkan på det 

nyhetsjournalistiska innehållet. Alla dessa resultat ger en tydlig bild av att det inte finns, enligt 

informanterna, någon helt självständig/opartisk(figur 4:5), eller helt pålitlig 

nyhetsjournalistik(figur 4:4). 
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5. Analys  

Här följer en analys av de resultat som framkommit under enkätundersökningen som 

presenterades i föregående avsnitt. Analysen ska hjälpa till att förstå resultaten och hur de hör 

ihop med teorin och sedermera ge svar på frågeställningarna:  

1. Vilka faktorer tror de värmländska nyhetskonsumenterna mest påverkar innehållet i dagens 

nyhetsmedier? 

2. Finns det kortfattat några skilda uppfattningar mellan kön, yngre och äldre, hög- och 

lågutbildade? 

3. Finns det några samband mellan förtroendet för medierna och de olika påverkansfaktorerna? 

4. Finns det några samband mellan uppfattningen om opartiska/självständiga nyhetsmedier och 

hur stor påverkan man tror olika faktorer har på det nyhetsjournalistiska innehållet? 

 

När det gäller analysen av resultatet är det viktigt att påpeka att informanterna har besvarat 

påståenden tagna ur sin kontext. Informanterna har inte getts möjlighet att se några samband 

mellan de olika faktorerna och påståendena gällande nyhetsjournalistikens opartiskhet och 

självständighet. Hade informanterna haft möjligheten till ett sådant samband via påståenden 

utformade på exempelvis detta sätt: Anser du att konkurrensen mellan olika nyhetsbyråer/bolag påverkar 

nyhetsjournalistikens opartiskhet? Skulle det möjligtvis kunna finnas vissa skillnader i hur 

informanterna värderat de olika faktorerna.   

 

5.1 Påverkansnivå fyra, extern påverkansnivå. 

 

5.1.1 Konkurrenssituation mellan olika nyhetsbyråer/bolag (Figur 4:9) 

Som beskrivits i teori avsnittet i den här uppsatsen så kan konkurrensen mellan olika 

nyhetsbyråer/bolag påverka innehållet i nyhetsmedierna. Enkäten har inte gått in på hur eller på 

vilka sätt konkurrensen påverkar utan fokuserar på om publiken uppmärksammar att den 

påverkar, vilket de även gjorde. Siffrorna behöver inte tas upp i sin helhet igen, men det går att se 

att det endast är 3 av 122 personer (Figur 4:9, konkurrens) som anser att konkurrensen inte alls 

påverkar innehållet i nyhetsmedierna i hög grad. Det är alltså en stor majoritet (119 personer) 

som anser att konkurrensen på något sätt påverkar nyhetsjournalistiken. 

 

Som redan har presenterats i den här uppsatsens resultatavsnitt är de framförallt två 
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svarsalternativ som står ut: delvis (50 %) och till stor del (42 %).  

Vad dessa resultat beror på går bara att spekulera i då enkäten som sagt inte närmare undersöker 

de värmländska nyhetskonsumenternas uppfattning. Klart står det dock att konkurrensen, inte 

bara mellan olika typer av medier (radio, Tv, tidningar, m.fl.) utan även olika nyhetskanaler inom 

dessa medier (Andersson 2009) kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet. 

T.ex. konkurrerar lokaltidningar som NWT och VF med nationella kvällstidningar som 

Aftonbladet och Expressen, nationella morgontidningar som Dagens Nyheter (DN) och Svenska 

Dagbladet (SvD) och även med gratistidningar som Metro om den värmländska publiken som 

väljer tidning framför något annat medium. Vilket 17 % av informanterna i den här 

enkätundersökningen gjorde. 

 

Att det som i ovan nämnda exempel finns olika tidningar är en form av konkurrens mellan olika 

nyhetsbolag som sker öppet för publiken och de väljer utifrån vilket nyhetsmedium utifrån 

variabler som om informationen tilltalar dem eller om det är information de behöver m.fl. 

Men det finns även en konkurrenssituation som sker bakom lyckta dörrar som publiken aldrig tar 

del av. T.ex. kan det vara hur olika nyhetsmedier väljer bland olika nyhetsbyråer. Här i Sverige har 

vi bland annat Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Nyhetsbyrån Siren som i sin tur konkurrerar 

med internationella nyhetsbyråer som Associated Press (AP), Reuters och  

Agence France-Presse (AFP) när det kommer till internationella nyheter.  

 

Det ska även tilläggas att det är denna uppdelning ”nyhetsbyråer/bolag” i frågan som kan leda till 

det spridda svaret då som sagt konkurrensen mellan olika nyhetsbyråer sker bakom lyckta dörrar 

medan konkurrensen mellan olika nyhetsbolag sker öppet. Men faktum kvarstår ändå att de 

värmländska nyhetskonsumenterna uppfattar att konkurrenssituationen, oavsett om det gäller 

mellan olika nyhetsbyråer eller nyhetsbolag, påverkar innehållet i nyhetsmedierna. 

 

5.1.2 Källor (Figur 4:11 och Figur 4:12) 

I resultatavsnitten kunde vi se att det endast var en person som inte alls ansåg att källorna i någon 

högre grad påverkar innehållet i nyhetsmedierna, medan det var tio personer som instämde helt i 

gällande påstående. Tyngdpunkten ligger återigen på de båda mittenalternativen, delvis och till 

stor del. Där 35 % anser delvis och 55 % anser att källor till stor del påverkar innehållet i 

nyhetsmedierna. 

Detta kan bero på en rad olika faktorer, trots vilka källor ett nyhetsmedium använder sig av inte 

behöver presenteras (Nygren 2008) så står det klart att informationen som förmedlas kommer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
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från någonstans, t.ex. från nyhetsbyråer, pressmeddelanden eller enskilda personer som står i 

fokus i artiklar och reportage. En annan förklaring kan vara att publiken idag får vara mer 

involverade i skapandet av nyheter som källor då framförallt nyhetspressen (Aftonbladet, 

Expressen, NWT lokalt) ber om tips från publiken genom sms, mms, e-post vilket har blivit 

tillgängligt tack vare ny teknik (Hvitfelt & Nygren 2005) som tillåter publiken att t.ex. skicka in 

bilder via sina smartphones. 

Då frågan angående källors påverkan ställdes två gånger i enkäten är det även intressant att 

jämföra dessa två svar med varandra. Det har skett två stora förändringar, den första är att de 

som delvis ansåg att källorna påverkar innehållet har minskat från 35 % till 30 % medan de som 

instämmer helt i påståendet har ökat från 8 % till 15.5 %. 

Ökningen från delvis till instämmer helt kan bero på att mellan dessa frågor har det ställts frågor 

angående andra faktorer som kan påverka nyhetsinnehållet vilket kan ha lett till att informanterna 

ansåg att de var mer troligt än tidigare att källorna kan påverka innehållet i nyhetsmedierna. Det 

ska även tilläggas att svarsalternativet till stor del är det som flest informanter har svarat vid båda 

frågetillfällena, 55 % vid det första och 54 % vid det andra, vilket betyder att en majoritet av 

informanterna anser att källor i hög grad påverkar till stor del innehållet i nyhetsmedierna. 

 

5.1.3 Annonsörer (Figur 4:13) 

Till skillnad från de tidigare analyserade påverkningsfaktorerna är svaren något mer spridda 

angående påståendet om annonsörer i någon högre grad påverkar innehållet i nyhetsmedierna. 

Det är 11 % som instämmer helt i gällande påstående där männen är överrepresenterade då de är 

tolv och kvinnorna bara är två. På andra sidan är det 9 % som inte instämmer alls. 

De två största grupperna är fortfarande de som svarar delvis (43 %) och till stor del (35 %). De 

som instämmer delvis är fortfarande den största gruppen men det är bara med 8 % marginal. 

Oavsett de här något splittrade svaren står det klart att de värmländska informanterna upplever 

att annonsörer kan påverka innehållet vilket stämmer överrens med t.ex. det som Jamieson & 

Campbell (1983) och Williams kom fram till (1992) (via Shoemaker & Reese 1996) att annonsörer 

kan påverka innehållet.  

Även svenska journalister anser att inflytandet från annonsörer har ökat under tio år, mellan 1995 

och 2005. 21 % ansåg att det var samma 2005 som 1995, medan 50 % ansåg att det var något 

större och 26 % ansåg att inflytandet var mycket större (Journalist 2005 via Andersson 2009:153). 

Här stämmer alltså journalisternas uppfattning överrens med det som framkommit i den 

enkätundersökningen som presenteras i den här uppsatsen då både journalister och de 

värmländska nyhetskonsumenterna anser att annonsörer har/kan ha inflytande över innehållet. 



54 

 

Det är viktigt att notera att det här är hur journalister respektive nyhetskonsumenterna upplever 

det och ska inte ses som en indikering på att annonsörer t.ex. använder sin ekonomiska makt för 

att påverka innehållet i nyhetsmedier (Shoemaker & Reese 1996:195). 

 

5.1.4 Påverkan av politiker i egenskap av lagstiftare (Figur 4:14) 

Cirka 55 % av de värmländska informanterna svarar ”delvis” i gällande påstående, vilket är en 

majoritet. Den andra stora gruppen är de som svarade ”till stor del” (33 %).  De värmländska 

informanterna anser att politiker i egenskap av lagstiftare kan påverka innehållet i nyhetsmedierna 

vilket stämmer överens med den uppfattningen forskningen ger, där politiker, i länder där 

massmedier till största del är privatägda som i Sverige, kontrollerar den med lagar, regler, licenser 

och skatter (Shoemaker & Reese 1996). 

Uppfattningen om att politiker i egenskap av lagstiftare kan påverka innehållet i nyhetsmedierna 

är en uppfattning informanterna i viss mån delar med journalisterna i undersökningen Journalist 

2005 (Andersson 2009: 153) där 10 % av de 940 svarande (genomsnittligt antal) tyckte sig ha 

märkt av en ökning av politikers inflytande över det svenska medieutbudet mellan 1995 – 2005. 

Det är inte enkäten eller uppsatsen uppgift att försöka svara på om publiken uppfattade de olika 

påverkande faktorerna som negativa. Det går dock att se i den här undersökningen att 84 % av de 

värmländska informanterna anser att det behövs lagar och förordningar för att kontrollera 

nyhetsjournalistiken och det kan rimligtvis vara så att de inte uppfattar politikernas påverkan som 

negativ. 

5.1.5 Påverkan av den teknologiska utvecklingen (Figur 4:15 och Figur 4:16) 

Det står klart att den teknologiska utvecklingen påverkar innehållet i nyhetsmedierna vilket redan 

har nämnts i uppsatsens teoridel (Shoemaker & Reese 1996 och Nygren 2008). 

De värmländska informanterna uppfattar också denna påverkan, de flesta svaren är jämt 

fördelade över svarsalternativen ”delvis” (28 %), ”till stor del” (28.5 %) och ”helt” (27 %), medan 

12 personer (9 %) svarade ”vet ej” och 7 personer (6 %) instämde inte alls i gällande påstående. 

Det går klart att se att de värmländska informanterna anser att den tekniska utvecklingen 

påverkar innehållet, det är dock osäkert i hur hög grad det påverkar innehållet. De spridda svaren 

kan troligtvis bero på att ”den teknologiska utvecklingen” är ett diffust begrepp som inte 

förklaras närmare i enkäten. 

 

Även på frågorna angående om publiken själva kan påverka innehållet i nyhetsmedierna genom 

att bruka olika funktioner: kommentarfunktioner och blogginlägg som har blivit tillgängliga tack 
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vare den teknologiska utvecklingen (Hvitfelt 2008) är svaren spridda. Det finns även en stor 

grupp som svarar ”vet ej”, 42 personer (35.5 %) svarade ”vet ej” på frågan om publiken kan 

påverka innehållet i nyhetsmedierna med hjälp av kommentarfunktioner, respektive 56 personer 

(46 %) som svarade ”vet ej” på påståendet om publiken kan påverka innehållet i nyhetsmedierna 

med hjälp av blogginlägg.  

 

Angående påståendet om kommentarfunktionerna så är det mycket jämt mellan svarsalternativen 

”ja” och ”nej”, det skiljer endast 6 röster med fördel till dem som har svarat ”ja”, vilket då bildar 

en knapp majoritet av dem som valt att ta ställning i frågan. Men det går ändå inte att säga att det 

finns en gemensam uppfattning om påståendet utan informanterna är väldigt splittrade. På 

påståendet angående om blogginlägg kan brukas för att påverka innehållet i nyhetsmedierna finns 

det som redan nämnts en större osäkerhet då hela 46 % av de värmländska informanterna svarar 

”vet ej”. Av de kvarvarande 66 informanterna svarar 62 % ”ja”. 

 

Det är främst åldersgrupp 1 (18-41 år) som svarar att publiken kan påverka innehållet i 

nyhetsmedierna med hjälp av båda de ”nya” funktionerna (kommentarfunktioner och 

blogginlägg) vilket stämmer överens med det som har kommit fram i den tidigare forskning, att 

de främst är de unga som tar till sig ny teknik (Buckingham 2003) och att de yngre är de som 

främst använder Internet, vilket är en förutsättning för att kunna använda dessa funktioner 

(Hadenius 2008: 368) och att det då även är mer troligt att de anser att de kan påverka det 

nyhetsjournalistiska innehållet med hjälp av dessa nya funktioner som har ökat på 

nyhetswebbsidor de senaste 5 åren 

 

60 % av de värmländska informanterna svarar att insändare är något publiken kan bruka för att 

påverka innehållet i nyhetsjournalistiken vilket är en klar majoritet över de andra svarsalternativen 

på det påståendet och även ett väldigt tydligt svar vilket man inte kan säga om de andra 

påståendena om publikens påverkan (blogginlägg och kommentarfunktioner). Det kan bero på att 

insändare, i förhållande till kommentarfunktioner och blogginlägg, är en mycket äldre funktion 

som syns i tidningen till skillnad från kommentarfunktioner som syns på enstaka artiklar och 

blogginlägg som först måste uppmärksammas av journalisterna (se exempel: 

klamydiabrevet.blogspot.se).  
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5.2 Påverkansnivå tre, organisations påverkansnivå. 

5.2.1 Påverkan av ägaren/ägargruppen och deras politiska tillhörighet (Figur 4:17 

och Figur 4:18) 

62 personer (51 %) instämmer delvis i påståendet om att ägarna kan i hög grad påverka innehållet 

i nyhetsjournalistiken, medan 46 personer (38 %) instämmer till stor del i gällande påstående och 

som redan nämnts i uppsatsen resultatavsnitt stämde det totala resultatet överens med de olika 

demografiska (kön, ålder, utbildning) grupperna. 

Även här upplever en majoritet av informanterna att ägaren/ägargruppen påverkar det 

nyhetsjournalistiska innehållet, vilket bland annat beskrivs i stort av bland annat Shoemaker och 

Reese (1996: 163). 

Här kan vi jämföra de värmländska nyhetskonsumenternas uppfattning med journalisternas. 

Mellan 1995-2005 märkte journalisterna av en markant ökning av ägarnas inflytande över 

medieutbudet, hela 82 % av 940 journalister (genomsnittligt antal) ansåg att mediernas ägare hade 

ett större inflytande 2005 än tio år tidigare (Journalist 2005 via Andersson 2009: 153). En trolig 

orsak till dessa svar är den ökade privatiseringen och kommersialiseringen som tog sin början i 

slutet av 80-talet och början av 90-talet (Hadenius 2008: 214). Inget av resultaten ska ses som 

fakta, speciellt inte de värmländska nyhetskonsumenternas svar då det är deras uppfattning som 

har mätts i den här uppsatsen och inte de faktiska förhållandena, då publiken troligtvis inte är 

bekanta med de förhållanden som sker bakom lyckta dörrar. Men även fast varken journalisternas 

uppfattning i undersökningen Journalist 2005 eller nyhetskonsumenternas behöver vara en 

beskrivning av ”sanna” förhållanden stämmer de överens med förhållanden och tendenser som 

går att se inom mediebranschen (Andersson 2009: 153). 

 

Gällande påståendet om ägarnas politiska tillhörighet i någon högre grad påverkar innehållet, 

skiljer sig inte de totala siffrorna mycket från föregående påstående. Här stämmer publikens 

uppfattning återigen överens med tidigare forskning som visar att politisk tillhörighet mycket väl 

kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet. T.ex. Fox News som styrs av Rupert Murdoch 

som är uttalad republikan vilket speglar innehållet i nyhetssändningarna (t.ex. Aday 2010) eller 

Robert R. McCormick som ägde och styrde Chicago Tribune ”ultrakonservativt” fram till sin död 

1955 (Shoemaker & Reese 1996: 164). 

 

 



57 

 

5.3 Påverkansnivå två, mediala rutiners påverkansnivå. 

 

5.3.1 Påverkan av nyhetsmediernas rutiner (Figur 4:19) 

Arbetsrutiner som t.ex. nyhetsvärdering eller hur nyhetsmedierna hanterar sina källor är dolda för 

publiken och måste studeras närmare för att se i hur stor utsträckning det faktiskt påverkar men 

om redan nämnts i den här uppsatsen teoridel påverkar rutiner direkt journalisten vilket i sin tur 

påverkar innehållet. Att nyhetsvärdering kanske är den enskilt största rutinen som direkt påverkar 

innehållet bevisade redan David Manning White 1950 då det var just redaktörens nyhetsvärdering 

som avgjorde vad som rapporterades och inte (Shoemaker & Vos 2009: 15). 

Det är troligt att publiken inte visste vilka specifika arbetsrutiner nyhetsmedierna följer utan 

tänkte mer på hur rutiner i allmänhet påverkar. 

Svårigheten att inte veta vilka exakta rutiner som efterfrågades kan ha lett till bortfallet på två 

personer, vilket i sig inte är mycket, men det är ändå den frågan på enkäten med högst bortfall. 

En majoritet av informanterna (66 %) anser dock att nyhetsmediernas arbetsrutiner delvis 

påverkar innehållet och det märks ingen skillnad i de demografiska grupperna. 

 

5.3.2 Påverkan av olika nyhetsmedium (Figur 4:20) 

Även här finns det en stor spridning mellan svarsalternativen dock är det endast 2 personer som 

anser att olika nyhetsmedium inte alls har en påverkan på det nyhetsjournalistiska innehållet 

medan 61 informanter (50 %) anser att det till stor del påverkar innehållet, samtidigt som 22 

informanter (18 %) som instämmer helt i gällande påstående vilket är det högsta uppmätta 

resultat på svarsalternativet ”helt” av frågorna i enkäten. Räknar vi bort de informanterna som 

har svarat ”vet ej” är det 83 informanter (76 %) som instämmer att det nyhetsjournalistiska 

innehållet till stor del och helt påverkas av förmedlingen genom olika nyhetsmedium. 

Det är en medial rutin som inte sker bakom lyckta dörrar utan helt öppet inför 

nyhetskonsumenterna. Det är troligt att de värmländska nyhetskonsumenterna känner av hur 

olika nyhetsmedium på olika sätt påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet vilket även har 

bevisats i teorin (Shoemaker & Reese 1996). 
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5.4 Påverkansnivå ett, individuell påverkansnivå. 

 

5.4.1 Påverkan av nyhetsjournalistens egna åsikter (Figur 4:21) 

De svarsalternativen som återigen har fått flest informanter att instämma är ”delvis” (38 %) och 

”till stor del” (45 %). Som redan nämnts är det oerhört svårt att mäta i hur stor utsträckning 

nyhetsjournalisternas egna åsikter påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Därför gavs 

svarsalternativet ”vet ej” på denna fråga, dock var det bara 10 informanter (8 %) som valde att 

svara det svarsalternativet vilket fortfarande talar om att en majoritet av de värmländska 

informanterna instämmer till stor del (49 %) påverkar det nyhetsjournalistiska nyhetsinnehållet. 

En majoritet i den bemärkelsen att de övriga 43 %:en var spridda över flera olika svarsalternativ. 

Som redan beskrivits i teorin är det extremt svårt att veta i hur stor utsträckning 

nyhetsjournalisternas egna åsikter påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Det är därför 

väldigt viktigt att återigen påpeka att vi inte har några faktiska bevis på att det är faktiska 

förhållanden utan kan bara spekulera i varför de värmländska nyhetskonsumenterna uppfattar att 

nyhetsjournalisternas personliga åsikter påverkar. Den troligaste orsaken är att personliga åsikter 

genomsyrar allt en människa gör, vilket även har beskrivits i teorin (t.ex. Shoemaker & Reese 

1996). 

 

5.5 Faktorer som går in under flera olika nivåer 

 

5.5.1 Påverkan av nyhetsjournalistikens ideal (Figur 4:22) 

Det går klart och tydligt att se att de värmländska informanterna anser att nyhetsjournalistikens 

ideal är en faktor som tydligt påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. 

Svaren är nästintill jämt fördelade mellan de som instämmer delvis (45.8 %) och de som 

instämmer till stor del (48.3 %). Det går alltså klart att se att de värmländska informanterna 

instämmer i påståendet om att nyhetsjournalistikens ideal påverkar, men om vi ser till procenten 

ovan är inget av de två svarsalternativen mycket större än det andra, skillnaderna är marginella. 

Detta splittrade resultat kan bero på att det har matats in fyra olika värden i påståendet: 

Nyhetsjournalistikens ideal (exempelvis att söka sanningen, ha balanserad nyhetsrapportering och inte publicera 

exempelvis bilder och namn på personer i känsliga utredningar) påverkar i hög grad innehållet som publiceras. 

Men det ska på samma gång poängteras att enkäten inte söker svar på var och ett utav de värdena 

utan gav dem som exempel för att förklara uttrycket ”nyhetsjournalistikens ideal” som helhet. 
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Inte mycket forskning i Sverige har genomförts på i hur stor utsträckning t.ex. journalistikens 

etiska ramverk påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet. Men det står klart att det finns regler 

som kontrollerar hur journalister och även organisationer får utöva sitt arbete (Spelregler för 

press, radio och TV) vilket i sin tur rimligtvis kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet. 

 

5.5.2 Största faktorn när de direkt jämförs med varandra i enkäten (Figur 4:23) 

När informanterna gavs chansen att välja någon faktor över de andra som de trodde mest 

påverkade det nyhetsjournalistiska innehållet hamnade ekonomi i topp då hela en tredjedel 

svarade det alternativet (33.3 % : 40/120 – då 2 personer inte svarade) (Figur 4:12 i resultatdelen, 

Vilka av dessa faktorer tror du mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna) Det ska inte sägas att det är 

motsägelsefullt, men tittar vi till det totala tidigare resultatet är det snarare nyhetsjournalistikens 

ideal, nyhetsjournalistens egna åsikter, källor och den teknologiska utvecklingen som de 

värmländska informanterna mest ansåg påverkade det nyhetsjournalistiska innehållet. Varav ingen 

faktor direkt hör till den ekonomiska faktorn och dessutom är representerade var för sig i Figur 

4:12. Att ekonomi överlägset är det svarsalternativet som flest informanter har svarat beror 

troligtvis på att själva faktorn ekonomi är bred och innehåller många olika delar där annonsörer 

bara är en del tillsammans med t.ex. en organisations ekonomi (som inte togs upp i den här 

uppsatsen) eller det statliga presstödet (Hadenius 2008: 151). 

 

5.5.3 Publikens egna tankar angående påverkande faktorer 

Om vi ser till resultatet går det att se att 8 personer själva fyllde i svar angående vilka faktorer, 

som inte redan hade tagits upp i enkäten, de själva trodde påverkade det nyhetsjournalistiska 

innehållet: 

Totalt sett var det 8 informanter som svarade på den frågan (6.5 %) vilket i sig inte är en 

signifikant siffra och ska inte ses som representativt för alla de värmländska 

nyhetskonsumenterna men det intressanta är att alla av de 8 informanterna ansåg att rådande 

nyhetsmediala trender såsom exempelvis kändisskvaller påverkade det nyhetsjournalistiska 

innehållet. Vilket idag är väldigt stor och började växa fram i och med privatiseringen och 

kommersialiseringen på 80-talet (Hadenius 2008: 276). 
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5.6 Analys av de demografiska grupperna 

Det går att utläsa vissa skillnader mellan de olika demografiska grupperna. Om de är relevanta 

och talande är däremot mer osäkert. 

Med hjälp av teorin kring media literacy kunde vi utläsa två av dessa demografiska grupper, de 

högutbildade (utbildningsgrupp 2 i resultatavsnittet) och de yngre (åldersgrupp 1 

resultatavsnittet), som var bättre än de andra demografiska grupperna på att läsa av och förstå det 

nyhetsjournalistiska innehållet. 

Teorierna kretsade kring att de yngre främst tror att de kan påverka det nyhetsjournalistiska 

innehållet med hjälp av den teknologiska utvecklingen som bidrar med funktioner så som 

blogginlägg och kommentarfunktioner (Christensen & Tufte 2010; Buckingham 2003). Men 

teorierna kretsade även kring att de har växt upp i ett samhälle där det har blivit allt viktigare att 

kunna läsa av och förstå de massmediala budskapen vilket har börjat läras ut till de yngre och 

gjort så sedan Webb 2.0:s framväxt i slutet av 90-talet (Christensen & Tufte 2010). 

De yngre, tillsammans med de högutbildade som i sin högre utbildning har lärt sig att läsa av 

samhället och därav även massmedia med kritiska ögon, är de två grupperna med mest högst nivå 

av medieförståelse. 

Ser vi tillbaka på resultatpresentationen ser vi att de två gruppernas uppfattning i vissa fall är olika 

från de andra gruppernas. 

Den teknologiska utvecklingen var den påverkande faktorn som vi på förhand kunde utläsa att 

framförallt åldersgrupp 1 var mer belästa på än de andra demografiska grupperna och det 

stämmer någorlunda överrens med resultatet som presenteras då de två åldersgruppernas 

uppfattning skiljer sig åt, dock med liten material. Åldersgrupp 1 tenderar att välja 

svarsalternativet delvis medan åldersgrupp 2 tenderar att välja svarsalternativet till stor del. Ser vi 

till teorin är det åldersgrupp 1:s uppfattning som stämmer. Det blir även mer övertygande när 

utbildningsgrupp 2, den andra gruppen med högst medieförståelse, väljer samma svarsalternativ 

som åldersgrupp 1. Dock känner vi inte till de faktiska förhållanden som råder i det massmediala 

samhället, där det behövs mycket mer forskning angående i hur stor utsträckning dessa faktorer 

faktiskt påverkar (Shoemaker & Reese 1996; Nygren 2008). Det ska även tilläggas att de olika 

demografiska gruppernas svar inte markant skiljer sig åt och att det därför är svårt att säga vilket 

svar som faktiskt är det korrekta. 

Det går att fortsätta att diskutera den teknologiska utvecklingen, två funktioner som den har fört 

med sig är blogginlägg och kommentarfunktioner som har ökat kraftigt på svenska 

nyhetswebbsidor de senaste 5 åren (Karlsson 2010), vilket även efterfrågas i den här uppsatsens 
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enkätundersökning. På båda påståenden finns det ett stort antal som är osäkra och svarar ”vet ej”. 

Dock är det ett stort antal från åldersgrupp 1 som tenderar att svarar att de kan påverka innehållet 

i nyhetsjournalistiken med hjälp av dessa två funktioner, troligtvis beror det på, som redan har 

lyfts fram i uppsatsens teoridel, att det främst är de yngre som använder sig av både tekniken och 

funktionerna (Buckingham 2003; Christensen & Tufte 2010; Hadenius m.fl. 2008). 

Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna fortsätter, ser vi t.ex. till svaren på påståendet angående 

nyhetsjournalistikens ideal (Figur 4:11 i resultatavsnittet) ser vi att de två olika 

utbildningsgrupperna svarar olika. Utbildningsgrupp 1 lägger sin tyngdpunkt på svarsalternativet 

”delvis” medan utbildningsgrupp 2 lägger sin tyngdpunkt på svarsalternativet ”till stor del”. Tittar vi 

då till teorin är det utbildningsgrupp 2:s uppfattning som är den mest troliga (Scannel 2010). 

Dock ska det även här tilläggas att skillnaderna är marginella och faktum kvarstår: de värmländska 

nyhetskonsumenterna upplever att nyhetsjournalistikens ideal påverkar det nyhetsjournalistiska 

innehållet i en högre grad, vilket vi även sett i tidigare forskning (Shoemaker & Reese 1996). 

Vidare visar resultaten att både åldersgrupperna och utbildningsgrupperna är överrens utan några 

större avvikelser från de totala resultaten. Det kan bero på att varken de olika åldersgruppernas 

eller utbildningsgruppernas antal informanter var signifikanta nog för att kunna jämföras med 

varandra. Men det stämmer även överrens med tidigare forskning där det främst är kring den 

teknologiska faktorn som vi kan utläsa och förstå skillnader mellan de olika demografiska 

grupperna (Buckingham 2003, Christensen & Tufte 2010). 

I uppsatsens enkätundersökning har vi även undersökt skillnaderna mellan män och kvinnor, vi 

har dock på förhand inget fog i teorin kring att det skulle vara några skillnader i uppfattning 

mellan könen. Dock är det intressant ur den synpunkten att de kan ge oss en inblick i hur olika 

män och kvinnor tänker hos de värmländska nyhetskonsumenterna, för att få fram skillnader 

mellan män och kvinnor som senare forskning kan ta del av. Framförallt är dessa resultat 

intressanta om man tittar på Figur 4:12 i resultatavsnittet där alla uppsatsens faktorer står 

uppställda mot varandra. Det går där att se att kvinnorna anser att faktorer som etik & moral 

påverkar nyhetsjournalistiken mer än andra faktorer medan männen anser att den teknologiska 

utvecklingen är den som påverkar mest. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att återigen påpeka att vi inte känner till de faktiska förhållanden i 

nyhetsjournalistiken i Sverige och att vi därför inte kan veta helt säkert att åldersgrupp 1:s och 

utbildningsgrupp 2:s uppfattning är den mest korrekta som just teorierna kring media literacy 

föreslår. 
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5.7 Sammanfattning av analys 

Det går klart och tydligt att se att de värmländska nyhetskonsumenterna uppfattar de faktorerna 

som KAN påverka det nyhetsjournalistiska innehållet och det gav oss en bra helhetsbild där vi 

kan utläsa vilka faktorer de mest tror påverkar. Det är däremot varit svårare att utläsa skillnader 

mellan olika grupper, de finns men det går inte riktigt att förklara de olika gruppernas 

tankemönster. Dock var det tydligt, vilket även beskrivits i teorin, att de yngre ansåg att 

kommentarfunktioner och blogginlägg kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet. 

När det kommer till fråga tre och fyra går det att utläsa att de tillfrågade värmländska 

nyhetskonsumenterna har ett ganska lågt förtroende till dagens nyhetsjournalistik och att de anser 

att nyhetsjournalistiken idag till stor del är partisk och endast delvis självständig. Om detta låga 

förtroende såväl som publikens uppfattning om nyhetsjournalistikens opartiskhet och 

självständighet beror på att de uppfattar de olika påverkande faktorerna är desto mer oklart och 

betydligt svårare att bevisa. 
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6. Slutsatser 

Vilka faktorer tror de värmländska nyhetskonsumenterna mest påverkar innehållet i 

dagens nyhetsmedier? 

Att de värmländska informanterna är medvetna om att det finns olika faktorer som påverkar det 

nyhetsjournalistiska innehållet är tydligt om vi utgår från det resultat som framkommit(figur 4:12). 

Den ekonomiska faktorn är den som informanterna med marginal anser påverkar mest i dagens 

nyhetsjournalistik. Enligt resultatet i figur 4:12 där informanterna fick väga olika faktorer mot 

varandra ger en lite annan bild än på de påståenden som beskriver en faktor tagen ur kontext. Att 

annonsörerna inte har så stor påverkan enligt framkommet resultat(figur 4:12) visar att 

informanterna antagligen lägger in även andra faktorer i kategorin ekonomi. De källor som 

används inom nyhetsjournalistiken påverkar till stor del det som senare kommer att publiceras. 

Detta i relation till konkurrensen som finns inom det nyhetsjournalistiska området blir även den 

påverkad. Många av dessa faktorer som undersöks i uppsatsen har någon form av 

sammanlänkning med andra faktorer såsom konkurrens, källor och ekonomi. Den ena faktorns 

påverkan påverkar i sin tur en annan faktor, det blir en kedjereaktion. Enligt 

enkätundersökningen kan det påvisas att som enskild faktor är det framförallt källor och 

teknologi som har den största påverkansgraden. Den teknologiska utvecklingen med olika 

medium och plattformar ses som en stor del i hur nyhetsjournalistiskt innehåll presenteras samt 

ger användaren en större möjlighet att aktivt påverka det som publiceras. Dock är informanterna 

fortfarande osäkra inför de nya funktionerna som finns exempelvis kommentarfunktion och 

blogginlägg. Det finns ett samband mellan hur det nyhetsjournalistiska innehållet presenteras och 

genom vilket medium/plattform det publiceras. Den teknologi som används bestämmer på vilket 

sätt innehållet kommer att presenteras för användaren/publiken. Men åter till sambandet mellan 

enskilda faktorer. Med en stabil ekonomi finns tillgången till nyare teknologi, intressanta källor, 

mer personal och snabbare publicering m.m. Enligt resultaten har informanterna vetskap om att 

dessa samband finns om man utgår från framkommet resultat mellan enskilda faktorer och figur 

4:12.  

Den politiska faktorn, som lagstiftande politiker, har inte enligt informanterna någon större 

påverkan, utan det är snarare den enskilda nyhetsjournalistens/ägarens politiska tillhörighet som 

har den större påverkan vad gäller det nyhetsjournalistiska innehållet som publiceras. De ideal 

och normer som finns inom det journalistiska området behandlar mer etiska och moraliska 

perspektiv, exempelvis hur man bör göra/gå till väga samt vad man bör publicera och inte. Dessa 

faktorer påverka mer enligt informanterna då det gäller den enskilda nyhetsjournalistens 
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inställning och agerande, än de arbetsrutiner som finns inom respektive byrå/redaktion. Men vad 

som tydlig framkommer är att informanterna anser att det framförallt är den ekonomiska faktorn, 

källor och teknologi som är har mest påverkan gällande det nyhetsjournalistiska innehållet.  

Finns det kortfattat några skilda uppfattningar mellan kön, yngre och äldre, hög- och 

lågutbildade? 

De olika könsgrupperna har överlag varit någorlunda överens gällande det totala resultatet av 

enkäten. När det gäller hur de värmländska informanterna väljer att ta del av nyheter är 

framförallt Internet som används. Detta gäller i båda könsgrupperna. Det som skiljde resultaten 

åt är att kvinnor använder sig mer av tv som nyhetsförmedlare i lika stor utsträckning som 

Internet, medan männen klart föredrar Internet. 

I könsgrupperna fanns det vissa skillnader vad gäller nyhetsmediernas förtroende. Männen 

anser att svarsalternativ till stor del bäst passar in på påståendet gällande förtroendet. Kvinnorna 

anser med stor marginal att det är svarsalternativet delvis vilket ger intrycket av att kvinnorna har 

ett lägre förtroende för det som skrivs/sägs i dagens medier än männen. En skillnad i 

åldersgrupperna är att de yngre tenderar att använda sig mer av internet medan de äldre föredrar 

tv som nyhetsförmedlare. 

Att informanterna är tydligt överens om att det behövs lagar och förordningar för att 

kontrollera den svenska nyhetsjournalistiken visar även det på att de har en mer kritisk inställning 

till hur dagens nyhetsjournalistik bedrivs än vad vi trodde innan arbetets start.  

Den enda skillnaden som kan påtalas när det gäller självständigheten/opartiskheten av dagens 

nyhetsjournalistik är att männen har en större tendens än kvinnorna till att inte instämma alls i 

detta påstående. .  

När det gäller kommentarfunktioner är könsgrupperna lite splittrade. Männen anser att de kan 

påverka medan kvinnorna är mer osäkra och väljer svarsalternativet vet ej. Inom könsgrupperna 

är det likadant. Männen anser att de kan påverka medan kvinnorna inte vet. Angående 

blogginlägg väljer alla grupper utom åldersgrupp 1 svarsalternativet vet ej medan åldersgrupp 1 

väljer att svara ja. 

När det gäller just blogginlägg ska påpekas att de yngre anser att de kan påverka genom detta 

medan de äldre inte vet om de kan det. 

När det gäller huruvida den enskilda nyhetsjournalistens egna åsikter påverkar innehållet som 

publiceras är könsgrupperna splittrade i frågan. Männen anser att svarsalternativet till stor del 

passar bäst in på gällande påstående medan kvinnorna anser delvis. Här ser vi att männen anser 

att den faktorns påverkan är större än vad kvinnorna anser. Åldersgrupperna är även de delade. 
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Åldersgrupp 1 anser att både delvis och till stor del medan åldersgrupp 2 anser till stor del. 

När det gäller nyhetsjournalistikens ideal finns det även här skilda meningar. Inom 

utbildningsgrupperna är det vissa skillnader. Utbildningsgrupp 1 har högre svarsfrekvens på 

svarsalternativet delvis. Hos utbildningsgrupp 2 ligger tyngdpunkten på svarsalternativet till stor 

del.  

När informanterna fick väga de olika faktorerna mot varandra och välja ut den faktorn som 

det trodde mest påverkade det nyhetsjournalistiska innehållet finns det vissa skillnader mellan 

könen. Dock ser vi att könen är överrens när det gäller den största faktorn, ekonomi. Vad som 

kan vara intressant är att kvinnorna i mycket högre utsträckning än männen valde 

svarsalternativet etik & moralfrågor medan männen i mycket större utsträckning valde 

svarsalternativet teknologi. Här finns det vissa skillnader mellan män och kvinnor som är väldigt 

intressanta.  

 Vi kan se av de resultat som framkommit att informanterna har en viss medieförståelse och ser 

de olika samband som finns mellan faktorer och nyheter. Informanterna gör sina egna val när det 

gäller sin mediekonsumtion samt genom vilket medium de föredrar att ta del av dessa nyheter. 

De är till viss del medvetna om hur de ska tyda de nyheter de tar del av samt förstår att det som 

publiceras måste tolkas på olika sätt för att få fram ett så sanningsenligt budskap som möjligt. Det 

är framförallt de yngre som anser sig kunna påverka med hjälp av de nyare funktionerna som 

internet har bidragit med vilket vi även kunde se i teorierna kring media literacy. 

Finns det några samband mellan förtroendet för medierna och de olika 

påverkansfaktorerna? 

Alla dessa, i resultatet nämnda faktorer, visar tillsammans att informanterna ser ett samband 

mellan dessa faktorer som påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet och vad gäller den 

nyhetsjournalistiska pålitligheten. Förtroendet för den svenska nyhetsjournalistiken är inte högt 

bland informanterna, vilket även visas då de med klara resultat påvisar att det hela tiden är olika 

faktorer som påverka innehållet, vilket i sin tur påverka informanternas förtroende för det som 

publiceras. När det kommer till förtroendet för olika medium/plattformar som nyhetsförmedlare 

är det framförallt tv som informanterna totalt känner störst förtroende för. Dock skiljer sig det 

lite mellan könen då männen föredrar tidningar i högre utsträckning än tv. Här påvisas en skillnad 

mellan hur informanterna tar del av nyheter och vilket förtroende de har för dessa medium. En 

teori är att informanterna väljer att ta del av nyheter via Internet då det är mer lättillgängliga och 

snabbare i uppdateringen, medan tidningar, som generellt minskar i upplaga, är något som 

informanterna väljer att ta del av när det är något som de vill ha mer sanningsenligt och som har 
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trovärdiga fakta. Det samma gäller för tv nyheter. Här är det ett ansikte som förmedlar nyheterna 

och ingen anonym person. Informanterna kan känna en tillit då det får ett namn och ett ansikte 

samt ett ursprung gällande var nyheterna har sammanställts. Men att inte förglömma är att tv-

nyheterna har med jämna mellanrum uppdateringar under dagen och kommer med mer 

information.  

Finns det några samband mellan uppfattningen om opartiska/självständiga 

nyhetsmedier och hur stor påverkan man tror olika faktorer har på det 

nyhetsjournalistiska innehållet? 

De värmländska nyhetskonsumenterna anser att nyhetsjournalistiken är både till stor del partisk 

samt osjälvständig i någon form, det vill säga i någon form av beroendeställning eller under 

någon form av inre/yttre påverkan enligt de resultat som vi kommit fram till via 

enkätundersökningen. Informanterna verkar inse att det finns vissa faktorer som spelar olika 

roller när det gäller påverkan på det nyhetsjournalistiska innehållet idag. Varför det är så är svårt 

att förklara, men en teori är att informanterna har en mer kritisk syn på nyhetsjournalistiken än 

vad som förväntades när arbetet med uppsatsen började.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Något som skulle behövas för att komplettera den här uppsatsens enkätundersökning är någon 

form av intervjuundersökning, troligtvis i form av fokusgrupper och gärna minst två för att dels 

kunna jämföra de två med varandra men även för att kunna jämföra med enkätundersökningens 

resultat för att förstå hur publiken resonerar och djupare förstå deras tankemönster (Wibeck 

2010: 149). Genom att förstå publikens tankemönster kan vi förstå hur de resonerar om de olika 

påverkande faktorerna vilket leder till en djupare analys istället för att, som analysen i den här 

uppsatsen, bara skrapa på ytan och inte riktigt veta hur publiken resonerar. Då vi inte har mycket 

hjälp av tidigare forskning då det inte har gjorts så mycket på just påverkande faktorer som 

publiken kan uppfatta. 

 

Det behövs även forskas mer på de olika påverkande faktorerna, det finns en mängd olika och 

bara en del togs upp i den här uppsatsen. Det behövs mer forskning som identifierar alla olika 

tänkbara påverkande faktorerna och i hur stor utsträckning de faktiskt påverkar det 

nyhetsjournalistiska innehållet. Det behövs även mer forskning på massmedia Sverige då vi 

utsätts för flera av de faktorerna som har tagits upp i den här uppsatsen, t.ex. privatiseringen och 

kommersialiseringen (Hadenius 2004) och hur då ägare/ägarna och även annonsörer påverkar 

innehållet. Redan 2005 upplevde journalisterna en kraftig ökning av inflytandet av dessa faktorer 

(Journalist 2005 via Andersson 2009: 153) en fråga som då ställs är om journalisternas 

uppfattning, som i ganska hög utsträckning delades av de värmländska nyhetkonsumenterna i den 

här uppsatsens enkätundersökning, stämmer överens med de faktiska förhållandena. 

 

En annan väg att gå är att förstora spridningen av den här enkäten och göra en nationell 

undersökning av de svenska nyhetskonsumenternas uppfattning och på så sätt kunna dra 

generella slutsatser utifrån de resultaten, först då kan man bilda sig en uppfattning om den 

svenska publikens uppfattning om hur olika faktorer påverkar nyhetsmedierna och hur det 

sedermera påverkar nyhetsmediernas trovärdighet. 

 

Kanske den mest intressanta faktorn att undersöka är den teknologiska och de funktioner som 

den medför. De värmländska nyhetkonsumenterna ansåg att den teknologiska faktorn i hög grad 

påverkade det nyhetsjournalistiska innehållet, men de var mer osäkra på om de själva som publik 

kan påverka innehållet med de nya teknologiska funktioner som kommentarfunktioner och 
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blogginlägg. Vilket här ska tilläggas inte är de enda funktionerna som har växt de senaste 5-6 åren 

(Karlsson 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

8. Källförteckning 

8.1 Böcker 

Alexander A, Owers J, Carveth R, Hollifield C. A, Greco A N. (2003). Media Economics: Theory and 

practice.  3:e upplaga. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Andersson U. (2009). Journalister och deras public: Förhållningssät bland svenska journalister. JMG 

 Bagdikian B H. (1997). The Media Monopoly, 5: e upplagan. Boston: Beacon Press 

 

Balnaves M, Hemelryk Donald S, Shoesmith B. (2009). Media Theories & Approches: a global 

perspective. Oalgrave Macmillan. 

Bruns, A. (2004). Gatewatching, not gatekeeping: Collaborative Online News, Media International Australia 

Incorporating Culture and Policy: quarterly journal of media research and resources 107. 

Buckingham D. (2003). Media Education: literacy, learning and contemporary culture. Polity Press. 

 

C. Mortensen D. (1972). Communication: The Study of Human Communication. New York: McGraw-

Hill Book Co. 

Gripsrud J. (2006). Mediekultur, Mediesamhälle, 2:a upplagan.  Daidolos. 

Hadenius S, Weibull L, Wadbring I. (2008). Massmedier: Press, radio och TV I den digitala tidsåldern, 

9:e upplagan. Ekerlids förlag. 

Hvitfelt H, Nygren G. (2005). På väg mot medievärlden 2020, 4:e upplagan. 

Studentlitteratur.Shoemaker P, Vos T P. (2009). Gatekeeping Theory. Routledge. 

Kotilainen S & Arnolds-Granlund S-B. (2010). Media Literacy Education: Nordic perspectives. 

Nordicom. 

Kovach B, Rosenstiel T. (2007). The elements of journalism: what newspeople should know and the public 

should expect.  Three Rivers Press. 

Nygren G. (2008). Nyhetsfabriken: Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Studentlitteratur. 

Scannel P. (2005). Media and Communication. Sage publications Ltd. 

Schudson M. (2003). The sociology of news. W.W. Norton & Co. 



70 

 

Shoemaker P J., Reese S D. (1996). Mediating the message: theories of influences on mass media content, 2:a 

upplagan. Longman publishers USA. 

Trost J. (2007). Enkätboken. Studentlitteratur.Ekström M, Larsson L. (2000). Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. 

Whitney D. C, Sumpter R S., McQuail D. (2004). News Media Production: Individuals, Organizations, 

and Institutions. I Downing J D. H. (red.) The SAGE Handbook of Media Studies. Sage Publications 

Inc. s. 393-410. 

Wibeck V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervcjuer som undersökningsmetod. 

Studentlitteratur. 

Östbye H, Knapskog K, Helland K, Larsen L O. (2003). Metodbok för medievetenskap. Liber. 

 

8.2 Vetenskapliga artiklar 

Aday, S. (2010). Chasing the bad news: An analysis of 2005 Iraq and Afghanistan war coverage on NBC and 

Fox News channel. Journal of Communication 60. 

Anderson, Elizabeth. (2011). Feminist Epistemology and Philosophy of Science. The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition). Edward N. Zalta (ed.). 

Karlsson M (2011). Flourishing but restrained. Journalism Practice, 5: 1, 68 – 84, Först publicerad: 13:e 

maj 2010 (iFirst) 

 

 

8.3 Undervisningsvideo 

JMG Institutionen för journalistik och masskommunikation, Massmediekunskap: Vad är en 

nyhet?, 2002, Göteborgs universitet. JMG & Universitets-TV 

 

8.4 Internetlänkar 

Spelregler för press, radio och TV 

-http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/etik.pdf 

 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/123303811/abstract
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123303811/abstract
http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/etik.pdf


71 

 

9. BILAGA 1, ENKÄT 

Vi är två studenter på media och kommunikationsavdelningen på Karlstads universitet och denna enkät är en 

del av den C-uppsatsen vi ska skriva. Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att fylla i denna enkät.  

Vi tackar på förhand för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar Linda & David 

Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på vad den värmländska publiken, 18 – 65 år, anser är de 

faktorer som mest påverkar det nyhetsjournalistiska innehållet i medierna. All information kommer att 

behandlas av ett begränsat antal personer och kommer inte att kunna härledas till någon av ER som deltar. 

Resultatet kommer att publiceras genom Karlstads universitet och blir då även tillgängligt för allmänheten. 

Läs genom frågan ordentligt och följ de anvisningar som finns. Står det Ett alternativ kryssa bara i ett, och står 

det fler alternativ kan Du kryssa i hur många du anser passar. Kryssar du i fel, fyll hela rutan och kryssa i det 

rätta alternativet. Detta är viktigt för att vi ska kunna få fram så korrekta svar som möjligt. 

1. Jag är: 

Man      

Kvinna    

 

2. Jag är född:   ( ex 1975) 

 

3. Min högsta avslutade utbildning:  

Grundskolan     

Gymnasial/Komvux 

Folkhögskola/ 

Folkuniversitet 

Högskola/universitet 

Annat 

 

 

4. Min inkomst/ år:  

0 – 100 000  

100 001 - 300 000  

300 001 – 600 000 

600 001- uppåt 

 

5. Min huvudsakliga nuvarande arbetssituation: (får kryssa fler alternativ) 

Offentliganställd 

Privata sektorn 

Student 

Arbetslös 

Annat 

Pensionär/förtids pensionär 
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6. Vilket av dessa medier använder Du dig mest av för att ta del av nyheter?( Ett alternativ) 

Tv 

Radio 

Tidningar 

Mobiltelefon 

Internet 

Annat 

7. Vilket av dessa medier har Du störst förtroende för när det gäller nyhetsförmedling?( Ett alternativ) 

Tv 

Radio 

Tidningar 

Mobiltelefon 

Internet 

Annat 

8. Du kan lita på det som skrivs/sägs i dagens medier. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

9. Konkurrensen mellan olika nyhetsbyråer/bolag påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett 

alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

10. Nyhetsjournalistens källor (politiker/organisationer/PR människor/privatpersoner) påverkar i hög grad 

innehållet som publiceras. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

11. Nyhetsjournalistikens annonsörer påverkar i hög grad innehållet som publiceras. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

 

12. Politiker i egenskap av lagstiftare påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

13. Ägaren/ägarna påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt 
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14. Nyhetsmediernas arbetsrutiner påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

15. Ägaren/ägargruppens politiska tillhörighet påverkar i hög grad nyhetsjournalistiken i samma riktning. (Ett 

alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

 

16. Nyhetsjournalistens egna åsikter påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  Vet ej 

inte alls         delvis till stor del helt 

 

17. Den tekniska utvecklingen påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Vet ej 

inte alls         delvis till stor del helt   

 

 

18. Olika nyhetsmedium (radio/tv/tidningar/internet) påverkar i hög grad innehållet i nyhetsjournalistiken. 

(Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Vet ej  

inte alls         delvis till stor del helt   

 

19. Du som publik påverkar innehållet i nyhetsjournalistiken med hjälp av insändare. (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

20. Du som publik påverkar innehållet i nyhetsjournalistiken med hjälp av kommentarfunktioner (Via 

internet). (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

21. Du som publik påverkar innehållet i nyhetsjournalistiken genom att bruka olika funktioner som t.ex. 

blogginlägg. (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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22. Nyhetsjournalistikens källor (politiker/organisationer/PR människor/privatpersoner) påverkar i hög grad 

innehållet som publiceras. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt  

 

 

 

23. Nyhetsjournalistikens ideal (exempelvis att söka sanningen, ha balanserad rapportering och inte 

publicera exempelvis bilder och namn på personer i känsliga utredningar) påverkar i hög grad innehållet som 

publiceras. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt 

 

24. Vilken av dessa faktorer tror DU mest påverkar innehållet i nyhetsmedierna.(Ett alternativ) 

Ekonomi (inkomster mm) 

Källor 

Teknologi (internet/mobil/olika funktioner) 

Etik & Moral frågor ( Vad är lämpligt att skriva/göra) 

Politik ( politiker/ egen åsikt/sympati) 

Lagar & Förordningar 

Enskilda journalister 

Arbetsrutiner 

25. Vi behöver lagar och förordningar för att kontrollera nyhetsjournalistiken.( Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

Vet ej 

26. Vi har en nyhetsjournalistik i Sverige som är självständig. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt 

 

27. Vi har en nyhetsjournalistik i Sverige som är opartisk. (Ett alternativ) 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

inte alls         delvis till stor del helt 

 

28. Finns det några fler faktorer som Du anser kan påverka det nyhetsjournalistiska innehållet medierna? 
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29. Jobbar Du inom området för nyhetsjournalistik/medieföretag. (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

30. Deltar/har Du deltagit i någon form av medieutbildning? (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

31. Jag har svarat på alla frågor i enkäten. (Ett alternativ) 

Ja 

Nej 

Vi tackar Dig för din medverkan och ber Dig kontrollera så att alla frågor är besvarade. 

 


