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Förord 
Frågan om hur medierna rapporterar om olika samhälleliga hot och risker 
är på flera sätt central. De flesta inser att mediebevakningen inte är någon 
exakt spegling av de faktiska hot mänskligheten står inför, utan i stället är 
ett resultat av en medveten nyhetsvärdering där vissa händelser av 
medierna bedöms som mer intressanta än andra att skildra. 

Varför vissa hot och risker på detta sätt beskrivs som allvarliga kriser i 
medierna, medan andra hot och risker (ofta av samma karaktär) inte är gör 
det är väl värt att fundera över. Det är också utgångspunkten för 
forskningsprojektet Hot på agendan som Demokratiinstitutet DEMICOM 
genomfört 2005-2008 med finansiering från Krisberedskapsmyndigheten 
KBM. 

Denna rapport ingår i en serie av flera rapporter som dokumenterar 
projektet. I rapporten Kriskommunikation i förändring. Internet, den ökade 
publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för kriskommunikation 
analyserar Michael Karlsson hur Internet förändrar krisjournalistikens 
villkor. För rapportens innehåll och slutsatser svarar författaren själv. 
 
 
Lars N ord 
Föreståndare 

Demokratiinstitutet DEMICOM 

 
 
 
Om författaren 
Michael Karlsson disputerade vid Lunds universitet våren 2006 med 
avhandlingen Nätjournalistik. En explorativ fallstudie av digitala mediers 
karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter. Fram till sommaren 2008 var han 
verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet, då han tillträdde en 
tjänst som universitetslektor vid Karlstads universitet. Han forskar 
framförallt kring nätjournalistik, medieutveckling och kriskommunikation. 
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Inledning1 
Tidigt på morgonen den fjärde februari 2005 sprack en cistern med 20 000 
ton svavelsyra vid Kemira Kemi i Helsingborg. Genast infördes 
utegångsförbud i stora delar av staden (Eriksson 2006). När något sådant 
avvikande inträffar vill människor snabbt ha information om vad som 
händer, men eftersom människor i allmänhet inte är på plats och i det här 
fallet även belades med utegångsförbud får de basera sin kunskap på annat 
än sina egna observationer. Denna kunskap brukar förmedlas via 
traditionella massmedier.  
 I samband med olyckan i Helsingborg sexdubblades emellertid antalet 
besökare på kommunens hemsida jämfört med en vanlig vardag. Med 
andra ord ville människor ha information om vad som hände inte bara via 
journalistiska kanaler utan också via en av de inblandade 
organisationerna. Detta ställer nya och förändrade krav på organisationer 
som är eller kan tänkas bli inblandade i dramatiska händelser där 
människor har behov av att snabbt få information. Det räcker inte med att 
ha beredskap för att möta de traditionella massmediernas frågor och 
behov, utan det krävs också en hög beredskap för att möta människor och 
deras informationsbehov direkt, utan omvägar via massmedierna. I fallet 
med Helsingborg ringdes kommunens webbredaktör upp 06.15 på 
morgonen och hade 06.30 lagt ut ett första varningsmeddelande på webben 
(Eriksson 2006:27). Kommunen agerade snabbt och hade åtminstone någon 
form av information ute och visade därmed att man redan hade satt igång 
med krishanteringen. 

Tidigt utsågs också en person som skulle sköta omvärldsbevakningen 
och studera vad medier och andra myndigheter skrev om olyckan på sina 
webbsajter. Denna person noterade att Sydsvenska Dagbladet på webben 
skrivit att en andra cistern spruckit. Krisgruppen kunde snabbt ta reda på 
att detta inte var fallet och dementera det hela. Förutsättningen för att 
kunna ’mota Olle i grind’ var i detta exempel att bevaka Sydsvenskans webb 
(Eriksson 2006:30). Detta illustrerar hur man i realtid kan följa hur medier 
och även andra aktörer skriver om den egna organisationen för att, vid 
behov, snabbt kunna gå ut med annan information. Detta aktualiserar 
också hur snabb och elastisk nätjournalistiken är och hur den möjliggör för 
aktörer att försöka påverka, direkt eller indirekt, hur nyhetssajter beskriver 
organisationens hantering av krisen. Står det på kommunens sajt att 
Sydsvenska Dagbladets uppgifter är felaktiga bör Sydsvenska Dagbladet 
antingen påvisa att kommunens sajt har fel eller ta bort den egna felaktiga 
uppgiften samt upplysa läsarna att man tidigare publicerat felaktigheter. 

Detta är ett faktiskt exempel från början av 2000-talet på hur 
nätjournalistiken förändrar förutsättningarna för kriskommunikation och 
krishantering. Nätjournalistikens egenskaper kontinuerlig publicering och 
interaktivitet är ingenting som kan väljas eller väljas bort. Det enda möjliga 
alternativet är att förhålla sig till dem. Detta gäller för såväl medieföretag, 
journalister, publik och olika organisationer – oavsett vilket ämnesområde 
eller sammanhang som är aktuellt. Exemplet visar också hur journalistisk 
bevakning av en kris och organisationers kriskommunikation är tätt 

                                                                    
1 Författaren framför sitt tack till Krisberedskapsmyndigheten som genom sitt stöd givit möjlighet 

till både undersökningen och skrivandet av denna rapport. 
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integrerade. Så har det inte alltid sett ut och inte heller har forskningen 
förstått relationen mellan organisationer, massmedier och publik på detta 
sätt.  
 

Linjär kriskommunikation och stor mediemakt 
Forskning kring kriskommunikation (Krimsky 2007:159) har utgått från en 
linjär modell på kommunikation med tydliga roller för aktörer, medier och 
publik. Aktörerna har varit källor till medier som definierar nyheter och 
vidarebefordrar dem till den i sammanhanget passiva publiken som kan 
agera utifrån medieinnehållet (se bland annat Jarlbro 2004:29). 

Medierna utgör den viktigaste källan till information när människor 
skall bilda sig en uppfattning om exempelvis en organisation (Coombs 
2007:24, Nord & Strömbäck 2005:8). Därmed har medierna makt både över 
vad som skall uppmärksammas och hur det skall uppmärksammas. Jarlbro 
(2004:7) skriver i sin forskningsgenomgång att: 

 
Det finns all anledning att anta att erfarenheter och kännedom om risker/kriser i allmänhet 
huvudsakligen är av sekundär art, förmedlade av i första hand massmedier. Medierna kan med 
andra ord antas ha en nyckelposition när det gäller allmänhetens kunskaper och inställning till olika 
problematiker inom risk- och krisområdet. 

 
Medierna pekas ut som centrala (Strömbäck & Nord 2006) och definierar 
publikens uppfattningar om kriser. Även hur organisationer hanterar 
kriser och relationen till andra intressenter är en bild som förmedlas via 
medier. Heath (1998b) beskriver hur aktörer för att hantera kriser på olika 
sätt bör försöka kontrollera mediebevakningens inriktning eftersom 
medierna direkt styr tillträdet till den stora publiken. Kersten (2005:545) 
menar utifrån detta att en viktig del i krishanteringen är att organisationen 
har uppsikt över medieinnehållet.  
 Utifrån detta synsätt är det därför centralt att analysera 
nyhetsförmedlingens villkor och förutsättningar (Nord & Strömbäck 2005). 
Medierna har en särställning i kommunikationsflödet (se figur 1) där 
organisationer möjligtvis kan få figurera som källor till den berättelse som 
medierna skapar, formar och vidareförmedlar till publiken. Publiken kan i 
regel inte ta del av händelser utanför sina sinnens räckvidd utan är 
hänvisade till medier som fungerar som en, om än starkt redigerad, brygga 
över tid och rum. Således är både organisationer och publik beroende av 
massmedier för information och kommunikation som överbryggar tid och 
rum. Om en krissituation exempelvis ignoreras eller hanteras dåligt av en 
organisation kan organisationens rykte bli ordentligt skamfilat (Coombs 
2002:340). Detta eftersom publikens bedömningar av organisationens 
beteende i huvudsak har de av massmedierna tillhandahållna 
gestaltningarna som utgångspunkt. 
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Figur 1. Illustration över massmediernas centrala roll för att publiken skall få reda på 
kris/riskhändelser och på vilka premisser en organisations agerande skall bli 
utvärderat. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medier av olika slag kommer högst sannolikt att ha en viktig position även 
i framtiden men det finns en analytisk otydlighet vad gäller vad som menas 
med medier och deras makt. Syftar ”medier och makt” på den makt som 
nyhetsjournalistiken har, bedriven som den är inom ramarna för 
etablerade medieföretag som distribuerar journalistiken genom 
enkelriktade massmedier? Eller syftar ”medier och makt” på den makt som 
olika aktörer – hög som låg och medvetet eller omedvetet – kan tillskansa 
sig när de bedriver symbolmanipulation i ett digitaliserat, globaliserat och 
varumärkefierat samhälle? Med andra ord: Vad avses med ”medier” och 
”medier och makt”?  
 Denna fråga har varit snudd på obegriplig eftersom de medieföretag 
som stått för den medierade offentligheten i praktiken har gjort skillnaden 
mellan ”makt genom medieföretag” och ”medierad symbolmakt” obefintlig. 
Internet fungerar som en katalysator som tydligt separerar dessa två former 
av makt vilket i litteraturen ibland beskrivs som ”mediernas förlorade 
makt”, det vill säga makt genom medieföretag. Ett fullt tänkbart framtida 
scenario är istället att den etablerade journalistikens och de traditionella 
medieföretagens makt minskar samtidigt som makt utövad via andra former 
av medierad kommunikation ökar på bekostnad av både etablerade 
nyhetsmediers makt och andra former av makt, exempelvis politisk och 
ekonomisk makt.  

En stor del av forskningen kring kriskommunikation har av historiska 
skäl implicit utgått från den första beskrivningen av medier och deras makt. 
Detta synsätt utmanas på flera sätt av Internet och möjligheterna till direkt 
elektronisk kommunikation mellan olika aktörsgrupper. Att det synsättet 
utmanas betyder dock inte att det måste förkastas: hur reell Internets 
utmaning är och vilka konsekvenserna blir är något som både måste 
undersökas empiriskt och också beskrivas teoretiskt.  

 

Två utmaningar mot mediers makt i kriskommunikation 
Ser man till den samtida kriskommunikationsforskningen så betonar man 
att Internet utgör en extern utmaning mot mediernas centrala roll. Den 

Organisation Massmedier Publik 

Kris/risk- 

händelse 
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externa utmaningen innebär att mediernas så kallade gatekeeping-
funktion undermineras av Internet (Harper 2003, Singer 2005:178). Till 
skillnad från tiden före Internet är varken organisationer eller publik, 
åtminstone i teorin, längre tvungna att gå via etablerade medier för att 
kunna kommunicera med varandra. Samtidigt är det högst troligt att den 
första kontakten i en krissituation mellan organisationer och publik sker 
via ett medium med en stor publik eftersom publiken annars knappast får 
kännedom om vare sig krisen eller eventuella inblandade organisationer. 
Dessutom kan tilläggas att en del av publiken även fortsättningsvis troligen 
kommer att föredra journalistiskt bearbetad information framför 
information som kommer direkt från inblandade organisationer eller 
enskilda bloggare.  

Det finns även en mindre uppmärksammad men viktig medieintern 
utmaning som innebär att mediernas arbetssätt genom interaktivitet och 
ökad hastighet i nyhetsförmedlingen förlorar sitt eget tolkningsföreträde 
över nyheterna. Detta har uppmärksammats i andra delar av medie- och 
kommunikationsforskningen men inte explicit i den forskning som 
handlar om kriskommunikation. Detta är en brist, och Internet måste 
fortsättningsvis tas med i beräkningarna både vad gäller forskning om 
journalistik i allmänhet och om kriskommunikation i synnerhet. Stora 
kriser och mediebevakningen av dem har globaliserats och forskningen 
kan inte ignorera Internets roll i detta (Bucher 2002). 
 

Farväl gatekeeping…  
I och med att Internet försvagar mediernas traditionella funktion som gate-
keepers så har den traditionella journalistiken förlorat kontrollen över 
informationsmarknaden (Bucher 2002). Därmed hotas mediernas kontroll 
över informationsmarknaden av bland annat den publik som medierna 
säger sig tjäna (Peskin 2003). Exempelvis kan aktivister nu starta egna sajter 
till låg kostnad och dra igång kampanjer där man kontrollerar innehållet 
utan att vara beroende av det begränsade utrymmet och logiken hos 
traditionella medier (Coombs 1998:299f se även Heath 1998:274).  

Även organisationer kan nå ut till sina publiker utan att behöva utsättas 
för journalistiska restriktioner och diktat (se figur 2). Därmed ökar deras 
möjligheter att sätta sin egen – och andras – agenda (Esrock & Leichty 
1998:306). Samtidigt som organisationens makt över kommunikationen 
ökar bidrar digitaliseringen paradoxalt nog också till en förlust av kontroll. 
I och med digitala mediers tids- och rumsoberoende karaktär, det vill säga 
att information i digitala medier både kan spridas och mångfaldigas med 
ljusets hastighet, kan en organisation inte ens kontrollera sin egen 
kommunikation eftersom all information som förmedlats digitalt inom 
organisationen i nästa ögonblick kan ha nått utanför organisationen 
(Argenti 2006:359; Coombs 2007:33). I såväl vardags- som krissituationer är 
avståndet mellan ”innanför” och ”utanför” organisationen aldrig längre 
bort än en enskild medarbetares vilja att sprida internt material externt, 
vare sig det är till vänner, youtube eller de lokala medierna – och det har 
aldrig varit enklare än det är idag.  

Visst har de etablerade medierna fortfarande en viktig funktion, men för 
att mediernas inflytande skall vara stort krävs både ett begränsat 
informationsutbud och källoberoende. Om det bara finns ett medium men 
flera möjliga uppgiftslämnare för detta mediums utbud så är makten 
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(möjligheten att påverka exempelvis utfall av händelser och människors 
beteenden) som störst för ett medium. I och med Internet urholkas 
presumtivt både informationsmonopolet och källornas starka ställning. 
Bucher (2002) kommenterar denna utveckling genom understryka att 
kriskommunikation decentraliseras och blir ”multidirectional”. Detta 
innebär bland annat att gränserna mellan bra, tvivelaktig och dålig 
information blir otydligare (Krimsky 2007:157).  

 
Figur 2. Illustration över undermineringen av gatekeeperfunktionen och att publik och 
organisationer kan kommunicera med varandra utan inblandningen av massmedier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samband med terrorattackerna den 11 september 2001 dubblerades 
trafiken till amerikanska sajter, och sextiofyra procent av amerikanerna 
använde Internet för att få information om attackerna (Bucher 2002). Detta 
var för ett antal år sedan och användandet av Internet har ökat väsentligt 
sedan dess. I och med att Internet verkar spela en allt större roll behövs 
också empirisk forskning kring alla dimensioner av Internet och 
kriskommunikation (Eriksson 2006; Falkheimer & Heide, 2006).  

Givetvis har människor i allmänhet fortfarande sekundär kännedom om 
risker och kriser men i och med Internets genomslag är det tveksamt om de 
etablerade massmedierna har samma privilegierade ställning när det gäller 
allmänhetens kunskaper och inställning. Om det inträffar en flygolycka i 
Sverige kan människor lika gärna gå till det drabbade flygbolagets eller 
Luftfartsverkets hemsida som till dn.se eller aftonbladet.se för att få 
information. Forskning visar också att de drabbade flygbolagen i samband 
med terrorattackerna den 11 september 2001 använde sig av Internet i 
kommunikationen med sina publiker. Från att ha varit hemsidor med 
tidtabeller och biljettbeställning tranformerades de delvis till att bli 
resurscenter för olika publiker som ville ha information kring attackerna 
(Greer & Moreland 2003:439). På så sätt fyller organisationernas hemsidor 
den informationsfunktion som tidigare var förbehållen de etablerade 
massmedierna och publiken får ökade möjligheter att gå runt eller förbi de 
etablerade massmedierna (illustrerat i figur 2). 

Bucher (2002 se även Krimsky 2007) menar att Internet, genom sin 
elastiska form, är ”the most disembedded medium” som existerar idag. Med 
disembedding menas ”/…/the ”lifting out” of social relations from local 
contexts of interaction and their restructuring across indefinite spans of 
time-space” (Giddens 1990:21). Disembedding innebär att information 
frikopplas från sociala sammanhang vilket i sin tur innebär att kontrollen 
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Kris/risk- 
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över innehållet går förlorat. I fallet med innehåll på nätet förloras 
kontrollen över källor och deras pålitlighet, över urvalet och över 
verifierbarheten. Av detta följer att kommunikation via Internet kan 
betecknas som högriskabelt (Bucher 2002). Kriskommunikationen och även 
journalistiken accelereras genom frikopplingen från tids- och 
rumsaspekter (Bucher 2002) och blir samtidigt allt mer globaliserad 
(Coombs 2007:9 se även Campbell 2004:229f). Denna osäkra situation fodrar 
paradoxalt nog mer tillit till systemet och den information som det 
innehåller eftersom tillit kompenserar för brist på faktisk kunskap om olika 
fenomen. Expertis är bland annat avhängigt en monopolsituation (Singer 
2003; Lowrey & Anderson 2005). I kombination med att fler kan 
kommunicera i den medierade offentligheten i samband med risker och en 
minskad roll för professionella meriter spelar den faktiska expertisen 
mindre roll än publikens tillit till informationens kvalitet (Krimsky 
2007:160). Med andra ord kan en grupp människor starta en sajt som tar 
upp olika former av risker och denna sajt kan tävla i tillit med stora företag, 
myndigheter, medier och universitet. Risken eller krisen behöver inte 
heller vara definierad från början av experter eller organisationer utan av 
helt vanliga människor (Falkheimer & Heide 2006:181).  

Ett exempel på detta är sajten ”Association of Flaming Fords”, som 
startades av två privatpersoner som var missnöjda med att deras Ford 
Ranger självantände på garageuppfarten. Sajten växte med fler bidrag från 
människor som hade upplevt samma sak, och även traditionella 
massmedier började använda och referera till sajten för att göra egna 
nyheter (se även Campbell 2004:253 för liknande resonemang). I april 1996 
återkallade Ford, efter att ha spjärnat emot länge, 8,7 miljoner bilar till en 
uppskattad kostnad av 200-300 miljoner dollar. Sajten pekades ut som en 
nyckel till varför Ford förlorade denna kamp (Coombs 1998:295f). Innan 
sajten startades var publiken hänvisad till traditionella nyhetsmedier som 
får en del av sin information från Ford eller Ford själva för information, 
men när sajten startades urholkade den Fords gate-keepingroll (Coombs 
1998:296). 

Ett exempel på när en organisation lyckas vrida en fråga ur mediernas 
grepp (Coombs 2007:3) inträffade när dietfirman Metabolife förekom 
negativ mediebevakning genom att lägga upp en oredigerad intervju 
mellan representanter för firman och mediet på sin hemsida och sedan 
aggressivt annonserade för att publiken skulle söka upp hemsidan och ta 
del av intervjun. På så sätt tog Metabolife initiativet och förekom 
nyhetsbevakningen i frågan, och lyckades samtidigt definiera frågan som 
om den handlade om att ”medierna förvrider sanningen” snarare än att 
”Metabolifes produkter är farliga”. I ett analogt mediesystem är denna typ 
av operation i princip omöjlig. Detta får konsekvenser för 
maktförhållandet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad 
eftersom den som intervjuar inte längre har exklusivt tillträde till den 
offentliga arenan (Gillmor 2004:67).  

I en krissituation är det tänkbart att exempelvis den sajt användarna 
identifierar sig med i hög grad påverkar tilliten till vilken information som 
är bäst. Detta har visat sig i England där information av hög kvalitet från 
olika myndigheter ratas till förmån för källor som inte är tydligt kopplade 
till myndigheter (Krimsky 2007:160). 

Internet har potentialen att påverka hur organisationer kommunicerar 
med nyhetsmedier och olika publiker (Taylor & Perry 2005:209). Men 



Studier i Politisk Kommunikation nr 20 · 2008 11 

forskning (Taylor & Kent 2007, Taylor & Perry 2005 se även Esrock & 
Leichty 1998:313 och Greer & Moreland 2003:429) visar också att trots att 
organisationer använder Internet frekvent så behandlar man det som ett 
traditionell enkelriktat medium i samband med kriser. Det vill säga att 
istället för att utnyttja Internets potential genom att använda hyperlänkar, 
tvåvägskommunikation, realtidsrapportering och rörliga bilder så lägger 
man ut pressmeddelanden. Sålunda är Internets potential fortfarande 
oförlöst i kriskommunikationssammanhang. En utveckling av potentialen 
till tvåvägskommunikation skulle enligt Falkheimer & Heide (2006:187) i 
större utsträckning kunna bidra till en ömsesidig förståelse mellan 
organisationen och det samhälle den verkar i. 

Sammanfattningsvis ändrar Internet i teorin spelreglerna och 
förutsättningarna för vad som blir offentligt, vilka som offentliggör detta 
och vilka som har möjlighet att påverka den allmänna, men alltmer 
splittrade, opinionen. Detta är en aspekt av urholkningen av den 
etablerade mediemakten. En annan aspekt handlar om hur Internet 
påverkar vad som sker inom nyhetsmedierna.  
 

…och välkommen användargenererat innehåll  
En annan sorts utmaning för de etablerade medieföretagen och den 
traditionella journalistiken bottnar i den ökade publiceringshastigheten 
och de ökade möjligheterna till interaktivitet. Interaktiviteten innebär att 
både organisationer och publik teoretiskt får möjlighet att bidra till och 
kontextualisera den redaktionella nyhetstexten. Det kan ske genom 
interaktiva funktioner som kommentarer till nyheterna som publiceras på 
nyhetsmediernas sajter, länkar till den egna bloggen, e-post till 
journalisterna, omröstningar och diskussionsforum. Forskning indikerar 
också att de interaktiva inslagen ökar över tid och att innehåll som inte är 
producerat av journalister därmed har kommit att ta större plats på sajterna 
(Bucy 2004; Greer & Mensing 2006; Karlsson 2008). 

Interaktiviteten komplicerar också den tämligen självklara 
rollfördelning som varit mellan aktiva sändare och passiva mottagare 
(Thompson 2001:42) som gällt masskommunicerat (nyhets)innehåll och den 
”vi skriver – du läser dogm” som präglat den moderna journalistiken 
(Deuze 2003:220). Deuze (2005:451) argumenterar utifrån detta för att den 
mentala omställningen från sändare/mottagare-relationen kan vara en av 
de största utmaningar som den samtida forskningen står inför. Enligt 
Cover innebär detta att de konventionella metoderna för att utöva kontroll 
över innehållet undermineras (se figur 3) och att den aktuella situationen 
kan karaktäriseras ”as a tactical war for control over the text” (Cover 
2006:14).  

I och med att andra än medieföretagens egna anställda kan vara med 
och påverka, utforma och kontextualisera nyheter urholkas det som 
vanligtvis kallas mediernas tolkningsföreträde (McCombs 2006:117ff). Det 
kan leda till att mediernas gestaltningar av nyheter framöver inte kommer 
att stå oemotsagda på samma sätt som var fallet före Internets genombrott. 
Parallellt finns det andra faktorer som verkar hämmande på denna 
teknologidrivna frigörelse från ”mediernas makt”. Medierna gör händelser 
meningsfulla genom att sätta in dem i ett sammanhang som publiken 
känner till och genom användandet av narrativ som är bekanta för 
människor (Hall 2002:54). Även om människor numera har den 
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teknologiska möjligheten att välja andra än journalistiska berättelser så 
behöver dessa alternativa berättelser med andra ord beskrivas på ett för 
användarna meningsfullt sätt för att vara attraktiva i konkurrensen med 
nyhetsjournalistiken. 
Figur 3. Illustration över hur aktörer utanför medieorganisationen genom interaktiva 
funktioner tar större utrymme i medierna och underminerar deras tolkningsföreträde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samtidigt som medierna sätter in händelser i bekanta sammanhang på 
bekanta sätt bidrar de till att reproducera referensramar som i stor 
utsträckning härstammar från bekanta och pålitliga institutionella källor 
(Hall 2002:56ff; Campbell 2004:81f). När en krissituation uppstår vänder sig 
medierna för det mesta till de upparbetade kanalerna och källorna vilka 
därigenom får privilegiet att definiera händelsen först. Denna första 
definition är viktig (vilket fallet med Metabolife illustrerade) genom att den 
formar utgångspunkten för den fortsatta mediebevakningen av händelsen 
och genom att försök till motdefinitioner därför måste ”överbevisa” den 
första definitionen. Konsekvensen av mediernas beroende av etablerade 
källor kan bli att mediernas gestaltningar, i vid mening, fungerar som den 
organiserade och institutionaliserade maktens maskerade gestaltningar 
(Schlesinger 1990:52ff).  

I och med att interaktiviteten ökar på etablerade nyhetsmediers sajter 
och gate-keepingfunktionens allmänna försvagning blir tröskeln för 
tillträde till den publika arenan lägre (Bucy 2004, Greeer & Mensing 2006, 
Karlsson 2008). Om detta tillträde sedan framgångsrikt kan omsättas i reellt 
inflytande är emellertid en annan fråga (Campbell 2004:83). Oavsett hur de 
verkliga maktförhållandena mellan organisationer, medier och publik i 
nuläget ser ut har ekvationen förändrats och det kan inte längre hävdas 
(Hall 2002:64) att medierna har i praktiken monopol på kunskap och 
exklusivt kontrollerar passagen mellan publiken och organisationer/eliter 
i samhället.  

 Den hierarkiska uppdelningen mellan de (journalister) som vet och de 
som behöver få saker berättade för sig (medborgare) har legat till grund för 
den journalistiska professionen. Därmed hotar varje tillplattning av 
hierarkin den journalistiska yrkesrollen i dess grundvalar (Deuze 2007:257 
se även Singer 2003, 2005). Även andra genrer av kommunikation påverkas 
av paradigmskiftet till digitala medier. Det gäller exempelvis annonsering, 
som tidigare präglas av ett ”visa och berätta” och ”jag är doktorn så jag vet 

 

Organisation Massmedier Publik 

Kris/risk- 

händelse 
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vad som är bra för dig”-tänkande men som successivt håller på att ersättas 
av ett ”jag är din kompis”- och livsstilstänkande (Deuze 2007).  

Om interaktiviteten innebär att sändarens tyranni över mottagaren 
upphör (Rafaeli & Newhagen 1996) återstår att se men ett flertal studier 
(Bucy 2004, Dimitrova et.al. 2005, Karlsson 2008 och Matheson 2004) från 
flera olika länder visar att interaktiva inslag har blivit mer framträdande 
även om de inte är dominerande. Samtidigt skall vi ha i åtanke att den 
digitala revolutionen, om det nu är någon sådan, ännu är i sin linda och att 
de största förändringarna mycket väl kan ligga framför oss.  

Hastigheten i digitala medier kan etiketteras på flera olika sätt, 
exempelvis som kontinuerlig publicering (Karlsson 2006), ständig deadline 
(Seib 2001:142) eller kortare nyhetscykel (Merrit & McCombs 2004:64). Vad 
som avses oavsett vilket epitetet man använder är att tidsgapet mellan när 
en nyhet kommer in till redaktionen (eller skapas på redaktionen) och då 
den publiceras är mycket kort, för att inte säga obefintligt. Här måste man 
också ta hänsyn till att innehåll på webben kan ändras konstant och att man 
i bokstavlig betydelse inte distribuerar innehållet eftersom man inte skickar 
iväg det på samma sätt som man gör med en papperstidning eller signaler i 
etermedierna. Därmed finns möjligheten att hela tiden uppdatera, ändra 
och dra tillbaka nyheter som publicerats vid ett tidigare tillfälle. Detta 
medför en frikoppling eller, annorlunda uttryckt, ”disembedding” 
(Giddens 1990:21; Krimsky 2007:160; Bucher 2002) från de definitiva tidsliga 
och rumsliga aspekter som tidigare villkorat nyhetsproduktionen. I detta 
elastiska tillstånd kan information ständigt och oförutsägbart organiseras 
och omorganiseras frikopplat från tidsliga och rumsliga bojor (Gunter 
2003:86). Alla symboliska objekt är i digitala medier programmerbara 
(Manovich 2001:27; Bolter 1984:97) oavsett om de har verkligt ursprung 
eller inte. Därmed är de också omprogrammerbara. Detta innebär en 
virtualisering (Karlsson 2006:90f) av all digital information, däribland 
nyheter, i det engelska ursprungsordets bägge och motsägelsefulla 
betydelser – verkliga och skenbara. I enda stunden är de konkreta 
manifestationer på en skärm och i nästa stund är de borta för alltid utan att 
lämna beständiga spår.  

Hastigheten i nätnyheter aktualiserar farhågor kring kvaliteten i det 
innehåll som produceras. Detta är särskilt problematiskt för journalistiken, 
som traditionellt utmärks av att vara berättelser om verkligheten som bör 
vara styrda av normer som ställer krav på sanning, relevans och objektivitet 
(Croteau & Hoynes 200; Gunter 2003). Dessa ledord är funktioner för att 
motivera överensstämmelse mellan berättelsen och den verklighet som 
berättelsen utgör sig vara en representation av. När berättelsen avviker 
från verkligheten blir den tvivelaktig. Detta behöver inte vara ett problem i 
sig, men när man marscherar under ett objektivitetsbanér kan det vara 
förödande. I detta sammanhang lägger (om)programmerbarheten i digitala 
medier dubbla krokben på den etablerade journalistiken. Den första 
aspekten är att hastighet i sig själv kan vara ett problem eftersom 
journalistisk bearbetning av information tar tid. När tiden för bearbetning 
av nyheter minskar finns risken att kvaliteten i nyheter minskar och att 
användarna får källstyrda nyheter som presenteras under journalistiska 
förespeglingar (Hall 2001). Den andra aspekten är att man i och med 
digitaliseringen av innehållet hela tiden har möjlighet att ändra i 
innehållet. När innehållet ändras så ändras också berättelsen om 
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verkligheten och med den de anspråk man framgångsrikt kan göra på att 
representera verkligheten. 

 Ett flertal forskare varnar utifrån detta för att hastigheten på Internet 
kan hota den journalistiska kvaliteten (Nord & Strömbäck 2005; Kovach & 
Rosenstiel 1999; Seib 2001; Hall 2001). Svensk forskning indikerar också att 
den journalistiska kvaliteten påverkas av Internet och att detta utmanar 
etablerade journalistiska normer (Karlsson 2006, 2007). Detta kan få 
konsekvenser för den journalistiska självbilden. Bland annat visar 
holländska studier att nätjournalister i högre grad än sina traditionella 
motsvarigheter ser som sin roll att så snabbt som möjligt publicera 
information till största möjliga publik (Deuze & Dimoudi 2002; Paulussen 
2004). Risken för att det leder till att information med tvivelaktigt värde och 
sanningshalt sprids är uppenbar.  

Risken för att journalistikens informationsvärde sjunker som en följd av 
Internet och dess konsekvenser i termer av ökad publiceringshastighet och 
interaktivitet har fram till ganska nyligen varit av teoretisk och hypotetisk 
karaktär. Det etablerade synsättet har varit att webbsajter präglats av 
”shovelware” (Bardoel 200; Dimitrova & Neznanski 2006; Scott 2005:93). 
Detta epitet innebär att innehåll skyfflas över från modermediet till 
webbsajten en gång om dagen, oftast efter att nyheterna blivit inaktuella. På 
så sätt skulle således webbens periodicitet såväl imitera papperstidningen 
som eftersläpa denna. Mot detta synsätt finns såväl teoretiska som 
empiriska invändningar. Hastigheten är ett av det digitala mediets främsta 
karaktärsdrag och borde rimligen ge utslag i den journalistik som bedrivs 
här (Massey & Levy 1999; Deuze 2003). Dessutom har ett flertal studier 
övertygande visat att hastigheten definitivt sätter spår i nyhetsinnehållet 
och att shovelware-begreppet inte längre är relevant (Hall 2000; Karlsson 
2006; Salaverría 2005). 

Hastigheten på informationen på Internet lyfts även fram av PR-
forskare som en viktig aspekt som kan förändra villkoren för public 
relations (Esrock & Leichty 1998). Hastigheten har flera olika dimensioner 
och kan exempelvis innebära hastigheten i publicering av information, 
hastigheten i tillgång till information och hastigheten i feedback på 
informationen. Coombs (2007) menar att dygnet runt-nyheter ökar tempot i 
kriskommunikationen och att kraven på organisationers krishantering 
ökar. Lägg till detta interaktiviteten och resultatet blir, åtminstone 
teoretiskt, ett innehåll som är elastiskt och fortlöpande förhandlingsbart 
mellan de vedertagna storheterna medier, publik och aktörer. 

Denna övergripande förändring är troligen inte heller begränsad till 
enbart de nya medierna eftersom det som sker i ”nya” medier påverkar det 
som sker i ”gamla” medier, på grund av att de gamla måste anpassa sig till 
de nya för att överleva (Bolter och Grusin 1999). Precis som de nya 
medierna måste anpassa sig till rådande ordningar (Winston 1998) och 
imitera etablerade mediala uttryck för att kunna introduceras 
framgångsrikt. Kanske är det därför som en webbsida år 1995 påminde 
mycket om en tidning medan en nyhetssändning på TV år 2008 ser ut som 
ett datorskrivbord med ett antal olika applikationer i gång samtidigt.  

I en tidigare undersökning av hastigheten på svenska webbsajter 
registrerades många olika förändringar vilket indikerar att hastigheten får 
genomslag i det publicerade materialet (Karlsson 2006). Det bör dock 
påpekas att urvalet var selekterat för få nyheter som hade stor sannolikhet 
att ge ett antal olika versioner. För att balansera denna bild bör man 
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kartlägga empiriskt hur flödet ser ut i allmänhet. Detta har gjorts på flera 
sätt genom att undersöka: hur många nyheter som försvinner på 
förstasidan på nyhetssajterna en dag, hur många toppnyheter en sajt har, 
hur toppnyheterna tappar eller vinner i nyhetsvärde under en dag, och 
hur nyheter ändras innehållsmässigt (Karlsson 2006). Däremot har det inte 
undersökts hur stor andel av nyheterna som ändrar innehåll under en dag. 

 

Syfte och metod 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket genomslag hastigheten i 
digitala medier får i nyheterna på aftonbladet.se, dn.se, expressen.se och 
svd.se. Denna studie operationaliserar hastigheten på tre olika sätt. Den 
första operationaliseringen innebär att undersöka hur stor del av de 
nyheter som finns på morgonen som är kvar på sajten vid kvällen. Den 
andra operationaliseringen innebär att jämföra hastigheten hur nyheter 
byts ut 2007 med tidigare undersökningar publicerade 2006. Den tredje 
operationaliseringen innebär att studera om de nyheter som är kvar på 
kvällen är identiska med hur de såg ut på morgonen och, i de fall som de 
har förändrats, hur de har förändrats. 
 

Metod 
För att undersöka vilket genomslag hastigheten i digitala medier får i 
nyheterna på aftonbladet.se, dn.se, expressen.se och svd.se laddades 
samtliga fyra nyhetssajters förstasidor ned med programvaran 
WinHTTrack vid tre tillfällen 09.30, 15.30 och 21.30 under en dag, närmare 
bestämt den 11 december 2007. Därefter har innehållet i nyheterna på de 
olika sajterna jämförts över tid med avseende på a) Vilka nyheter som finns 
kvar under hela dagen och b) Om de nyheter som finns kvar ändrades med 
avseende på innehåll eller kontext och, om de ändrades, på vilket eller 
vilka sätt de ändrades. Med kontext avses exempelvis införandet av länkar 
eller läsarkommunikation. Urvalet var av praktiska skäl avgränsat till 
november eller december 2007 men valet av just den 11:e december var 
slumpmässigt. Det metodologiska angreppssättet är fallstudiens 
kombinerat med en innehållsanalys av innehållet på sajterna. 

 

Resultat: Ökad förändringshastighet 
Den ökade hastigheten innebär att information väldigt snabbt kan 
publiceras på nätet efter att den nått redaktionen. Detta kan manifesteras 
på åtminstone två sätt: att nyheters innehåll förändras och att nyheter i sin 
helhet tillkommer eller försvinner på nyhetssajter. Detta förekommer i 
traditionella medier också men då byts hela innehållet ut vid ett och samma 
distributionstillfälle. I digitala medier existerar inte periodicitet på samma 
sätt. Istället har varje nyhet en egen publiceringsrytm vilket kan ta sig 
uttryck på flera olika sätt.  

Ett sätt att illustrera hastigheten i den kontinuerliga publiceringen är att 
se hur stor del av nyheterna som försvinner från förstasidan mellan olika 
tidpunkter på dagen. Detta åskådliggörs grafiskt i diagram 1 som visar hur 
många av de nyheter som är publicerade klockan 09.30 som också är kvar 
på förstasidan vid två senare tidpunkter.  
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Diagram 1. Antalet nyheter som är kvar på nyhetssajternas förstasida under en dag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hade det varit samma nyheter som funnits kvar på sajterna under hela 
dagen hade linjerna i diagram 1 varit räta vilket dock inte är fallet. Av 149 
nyheter publicerade klockan 09.30 finns 59 (40%) kvar klockan 21.30. 
Merparten av dessa är feature-, kultur- och ledarmaterial – d.v.s. 
åsiktsjournalistik eller journalistik som inte är betingat av ett kortvarigt 
nyhetsvärde. Exempelvis har dn.se 25 unika nyheter klockan 09.30. Av 
dessa är fyra kvar 15.30 och en är kvar 21.30.  

Uppdelat på respektive sajt är trenden följande mellan 09.30 och 21.30: 
Aftonbladet.se har 31 av sina ursprungliga 52 nyheter kvar, vilket 
motsvarar 60%; Expressen.se har 24 av 55 artiklar kvar, vilket är 44%; Svd.se 
har tre av 17 kvar, motsvarande 18% medan Dn.se endast har en artikel av 
25 kvar klockan 21.30 – alltså 4%. Det går att utläsa av diagrammet att 
merparten av nyheterna försvinner från sajterna mellan 09.30 och 15.30 
vilket också var fallet i en tidigare liknande undersökning (Karlsson 2006). 
Jämfört med resultaten från den studien har hastigheten i den 
kontinuerliga publiceringen ökat. Den 11 december 2007 byttes i 
genomsnitt 7,5 nyheter ut varje timme jämfört med cirka fem nyheter i 
tidigare undersökningar. Detta varierar säkerligen från dag till dag och fler 
mätpunkter behövs för att kunna uttala sig säkert kring en ökad hastighet 
överlag. Givet att materialet är begränsat bör man vara försiktigt med 
generella slutsatser. Det är därför önskvärt att resultatbanken utökas med 
flera mätpunkter. Givet detta är det ändå intressant att kunna konstatera att 
periodiciteten på sajterna inte följer de traditionella mediernas 
periodicitet i någon av undersökningarna. 

Det man framförallt bör ta till sig är att nya och gamla resultat visar att 
den kontinuerliga publiceringen har genomslag på sajterna, vilket är något 
man måste ha i åtanke när man bedömer publiceringshastigheten av 
nätnyheter. Sannolikheten att en risk-/krishändelse uppmärksammas 
snabbare än i papperstidningen är uppenbar – men även att den 
försvinner snabbt. 
 

Innehållet i nyheterna 11 december 2007 
En aspekt av den ökade hastigheten handlar alltså om hur snabbt nyheter 
på förstasidan byts ut. En annan aspekt handlar om hur stor del av de 
nyheter som finns kvar som är innehållsmässigt identiska med 

 



Studier i Politisk Kommunikation nr 20 · 2008 17 

morgonversionerna. Den första delen av studien visade att 59 av de 149 
nyheter som var publicerade på morgonen också fanns kvar på kvällen 
samma dag. Av dessa 59 nyheter är 47 sajternas egna och dessutom 
tillgängliga för alla läsare (ej portal- eller ”plus”-material). Dessa 47 nyheter 
utgör basen i undersökningen om hur innehållet har förändrats. Av dessa 
47 nyheter är 26 (55%) oförändrade från morgon till kväll. Detta motsvarar 
18% av det totala antalet nyheter publicerade den 11 december 2007.  

Sammanlagt 21 nyheter (45% av kvarvarande 47 undersökningsbara 
nyheter) har alltså förändrats på något sätt. Vad har då förändrats? Med så 
litet underlag är det inte intressant med antal eller att försöka dela upp 
ändringarna på de olika sajterna. Däremot är det intressant att identifiera 
vilka typer av ändringar som finns för att senare kunna göra fler empiriska 
studier och studera om dessa kategorier är återkommande. De olika, delvis 
överlappande, kategorier som hittades i denna studie är:  

 
a) Läsarkommunikation tillförs, vilket innebär att man lägger till 

omröstningar, kommentarsfunktioner, blogglänkar etc.  
 
b)  Läsarkommunikation tas bort, d.v.s. motsatsen till punkt a. 
 
c)  Läsarkommunikation intensifieras, dvs. att fler läsare använder 

exempelvis möjligheten till kommentarer eller att länka sina bloggar 
till nyheten. 

 
d)  Vinkeln ändras. Nyheten handlar om samma sak men har fått en 

annan vinkel bland annat till följd av läsarkommunikation. Fokus 
kan skifta från vad som har hänt till läsarnas åsikter. 

 
e)  Länkar tillförs. Nyheten byggs ut genom att hänvisa till interna 

nyheter eller externa källor (dock inte läsarbloggar som räknas som 
”läsarkommunikation”). 

 
f)  Ursprungsartikeln blir en intern länk. Nyheten byggs ut och det som 

från början var huvudnyheten kan bli en fotnot, se även punkt d.  
 
g)  Länkar tas bort. Länkar som finns i tidigare versioner plockas bort. 
 
h)  Innehåll byts ut utan att det meddelas. Innehållet i nyheten byts 

genom att viss information ersätter en annan och detta meddelas 
inte på något sätt. 

 
i)  Bilder läggs till. Nyheter som haft inga eller få bilder byggs ut med 

bildmaterial.  
 
j)  Betydelsebärande ändringar. Beskrivningen av en nyhet skiftar 

radikalt från en version till en annan.  
 
k)  Nyheter försvinner utan att det meddelas. Nyheten försvinner från 

sajten och går ej att hitta. 
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l) Artikelförfattare byts ut. Den journalist som stod som 
upphovsman/kvinna vid början av dagen har tagits bort och ersatts 
av en annan. 

 
m)  Information som utlovas kommer ej. När sajterna publicerar det 

första utkastet till en nyhet händer det att de flaggar för att nyheten 
kommer att uppdateras – här uteblir den utlovade uppdateringen. 

 
Flera av dessa indikatorer på förändringar hittades även i en tidigare 
studie (Karlsson 2007, 2006) och tycks bekräfta att det inte är isolerade 
händelser. Det som är intressantast i denna tämligen långa uppräkning är 
mångfalden i hur nyheter förändras över tid. Detta visar på flera sätt hur 
elastiska vissa nätnyheter är. Dessutom sker detta i en vardaglig situation 
och inte vid ett kristillfälle. Givet att en kris per definition inte går att 
fångas upp i rutiner och vardagslunk kan man anta att nyheterna 
förmodligen är ännu mer elastiska vid ett kristillfälle, vilket bör undersökas 
empiriskt. Tre exempel får illustrera hur det kan se ut. Det bör återigen 
påpekas att materialet är begränsat och att exemplen inte kan tas för intäkt 
för hur det brukar vara. 

 

Åtta självmord blir elva 
Aftonbladet har den 11 december 2007 klockan 09.30 en nyhet om att åtta 
personer tagit sitt liv medan de varit i förvaring i häkten. Klockan 15.30 har 
detta, utan att det meddelats, ändrats till elva personer. Vid nedladdningen 
21.30 kvarstår denna uppgift men nu har det lagts till en fotnot: ”Antalet fall 
av självmord i häkte under 2007 uppgavs först vara åtta stycken. Men det 
ändrades senare av Kriminalvården till elva.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I detta fall är det inte nyheten eller innehållet i sig som är mest intressant 
utan de mekanismer som den illustrerar. Denna nyhet illustrerar både hur 
nyhetsartiklar är ”pågående arbeten” och hur en organisation/aktör kan gå 
in och ”rätta till” information efter att den har blivit publicerad för första 
gången. Samtidigt försvinner den tidigare informationen på ett sätt som 
inte är möjligt i papperstidningar. Visserligen publiceras en fotnot om 
rättelsen men först ett tag efter att rättelsen har gjorts. Offentliggöranden av 
rättelser sker inte heller alltid, snarare tvärtom (Karlsson 2006). I egenskap 

Bild 1. Skärmdumpar tagna från aftonbladet.ses sajt. Den vänstra är tagen 09.30 och den 
högra 21.30. Ändringen är inringad. 

Bild 1. Två olika versioner av antalet begågna självmord 
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av läsare är det omöjligt att på egen hand avgöra vilken av de två 
uppgifterna som är korrekt. Om tre olika personer går in vid tre olika 
tidpunkter och läser samma nyhet så har de skilda underlag för vad som 
har hänt och hur detta har beskrivits.  

De förhandlingar (Shoemaker & Reese 1996) kring nyheter som alltid 
funnits mellan medierna/journalister och det omgivande samhälle har här 
flyttats in till att vara ett slags pågående budgivning i enstaka 
nyhetsartiklar.  

 

Från faktafokus till åsiktsfokus – en nyhets omvandling 
Svd.se publicerar på morgonen den 11 december 2007 en artikel med 
rubriken ”9 åringar väljs bort”. Artikeln handlar om elitsatsning i en 
idrottsklubb som sorterar bort barn som inte bedöms vara tillräckligt 
duktiga för att ingå i klubbens elitsatsning. Nyheten har 27 
läsarkommentarer 09.30. Klockan 15.30 är läsarkommentarerna 94 till 
antalet. Klockan 21.30 är det 105 läsarkommentarer och dessa ligger även 
till grund för den nya huvudvinkeln på nyheten som nu lyder ”Läsarna 
tycker: Barnmisshandel”. Denna artikel refererar till ett antal läsare som 
kommenterat den första nyheten. Benämningen ”Barnmisshandel” är 
citerad från svd.se:s egen kommentarsfunktion där en läsare har skrivit just 
detta. Originalartikeln har degraderats till en intern länk som ramar in 
huvudvinkeln ”Läsarna tycker: Barnmisshandel”.  

21.30 finns också länkar till två nya artiklar. En artikel tar upp den 
tidigare justitieministern Tomas Bodströms ståndpunkt eftersom hans barn 
är med i föreningen. En ny länk hänvisar till en artikel med nuvarande 
idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon vill kalla till ett möte där hon 
vill veta hur idrottsrörelsen tänker. I denna nyhet har länkar tillkommit, 
läsarkommunikation intensifierats, ursprungsartikeln blivit en intern länk, 
vinkeln ändrats från vad som hänt till vad svd.se:s läsare anser om detta.  

 
 
Bild 2. Svd.se bygger ut sin nyhet under dagen och ändrar vinkeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 visar skrämdumpar från svd.se. Från vänster till höger är de tagna 09.30, 15.30 samt 21.30. 
Originalartikeln från 09.30 ligger som intern länk 21.30 
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Här exemplifieras hur läsarna, givetvis med redaktionens goda minne, 
förändrar vinkeln av en nyhet. Detta illustrerar hur den traditionellt 
passiva publiken tar ett kliv in på redaktionerna och tämligen direkt 
påverkar hur en nyhet presenteras. Kan de göra det här kan de även göra 
det på andra ställen. Nyheten förändras också från vad som hänt till vad 
olika personer tycker om det som hänt. Halten av information som 
presenteras som fakta minskar alltså över tid. Här illustreras också hur 
nyheten från början definieras av RF-basen och/eller journalisten som 
skriver nyheten. När sedan politiska makthavare blir inblandade i nyheten 
så stödjer deras utsagor den första primära definitionen (Hall 2002) av 
nyheten: ”Det är dåligt att 9-åringar väljs bort”. Även de läsarkommentarer 
som lyfts stödjer denna. I och med att en politisk makthavare involveras i 
nyheten drar den troligen också in andra prominenta personer som på 
något sätt berörs av nyheten och känner sig nödgade att kommunicera 
något. Nyheten får därmed större uppmärksamhetsvärde och längre 
livslängd.  

Detta kan vara ett exempel på hur nyhetsmedier byter arbetssätt från att 
samla in information om världen till att kommentera och spekulera kring 
verkliga händelser eller pseudohändelser (Kovach & Rosenstiel 1999:8). I 
och med interaktiviteten skapar användarna själva mer uppmärksamhet 
och spekulation kring nyheten som därmed också fodrar än mer 
spekulation och kommentarer. Nyhetens värde och livslängd mäts därmed 
inte i hur informerad man blir utan vilken uppmärksamhet den får av 
läsare och andra aktörer (Croteau & Hoynes 2001:161).  
 

Läsarkommunikation kommer, läsarkommunikation går 
Dn.se toppar sajten klockan 09.30 den 11 december med nyheten 
”Rekordersättning till mobbad skolpojke”. Klockan 15.30 har en 
läsardiskussion tillförts. Möjligheten till diskussion innebär, till skillnad 
från kommentarer, att läsarkommunikationen sker visuellt avskiljt från den 
redaktionella texten. Rent praktiskt innebär detta att man får upp ett nytt 
fönster i sin webbläsare där kommunikationen sker, att man blir 
omdirigerad till en annan plats på sajten eller till en annan sajt. Klockan 
21.30 på kvällen finns det inte längre någon länk till läsardiskussionen. 
Även ingången på artikelsektionen har bytts ut. Huvudartikeln är ”Varje 
dag anmäls mobbning”. Ursprungsartikeln har fått en ny intern länk. 

 
 
Bild 3. Dn.se introducerar och tar bort läsarkommunikation under dagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Från vänster till höger syns skrämdumpar av dn.ses sajt klockan 09.30, 15.30 och 
21.30. Diskussionen, markerad, som introduceras vid 15.30 är försvunnen vid 21.30 
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I denna nyhet sker ett antal förändringar; vinkeln ändras något, 
läsarkommunikation läggs till, läsarkommunikation tas bort, bildmaterial 
läggs till, ursprungsartikeln blir en intern länk även om ursprungsartikeln 
är kvar i samma form. Inramningen av det redaktionella materialet 
förändras två gånger; dels när läsarkommunikationen introduceras och 
sedan när den försvinner. Ingen förklaring ges till varför 
läsarkommunikationen försvinner (eller introduceras för den delen). 

Om det förra exemplet visade på hur läsarkommunikation påverkade 
vinkeln så är detta ett exempel på hur läsarkommunikation först anses 
önskvärd och sedan icke önskvärd. Om orsakerna till detta går det bara att 
spekulera i. Vad exemplet däremot visar tydligt är vem som fortfarande 
håller i taktpinnen i relationen producent – konsument.  

 

Diskussion och slutsatser 
Studien visar att publiceringsrytmen är snabbare på nyhetssajterna än hos 
modermedierna och att nyheter antingen ändras eller försvinner från 
förstasidan. Andelen nyheter som stannar och är identiska över dagen är 
18 procent vilket är en talande indikator på hur elastiska nätnyheterna är. 
Tillsvidare kan vi därför låsa in ”Shovelwareargumentet” i en källare och 
inte plocka fram det förrän det visas empiriskt att det har bäring.  

När nyheter byts ut och innehållet ändras så är detta en manifestation av 
fenomenet ”kontinuerlig publicering” och illustrerar de digitala mediernas 
omprogrammerbarhet (Manovich 2001:27) liksom dess frigörelse eller 
”disembedding” från rumsliga och tidsliga bojor (Gunter 2003:86, Karlsson 
2006:90f). En konsekvens är att nyhetsjournalistiken inte längre blir lika 
platsbunden och, möjligen, att behovet av stationära korrespondenter och 
världstäckande nyhetsbyråer minskar (Campbell 2004:83 och 230). En annan 
tänkbar, och vad det verkar högst påtaglig, konsekvens är att nyhetscykeln 
snabbas upp. Det kan innebära svårigheter att arbeta efter traditionella 
objektivitetskriterier. Åtminstone är det rimligt att anta att innehållet 
granskas i mindre utsträckning jämfört med medier som har deadline 
innan den första publiceringen. Sedan är det möjligt, men inte nödvändigt, 
att nätnyheterna hinner ikapp sina analoga motsvarigheter 
kvalitetsmässigt.  

Man kan diskutera huruvida läsarkommunikation skall betraktas som en 
förändring av en nyhet – varför är läsarkommunikation intressant när det 
traditionellt är journalisters alster som stått i fokus i studier av nyheter? 
Läsarkommunikation har varit bekvämt undanstuvad på sektioner som 
”ordet fritt” och liknande klotterplank och därmed tydligt visuellt åtskiljt 
från ”riktig” journalistik. 

Läsarkommunikation är inkluderad i denna studie eftersom a) den 
publiceras i samband med nyheter och därmed ramar den in förståelsen av 
nyheten b) läsarkommunikation faktiskt påverkar vinkeln på och innehållet 
i nyheter c) andra studier (se exempelvis Karlsson 2008) visar att läsarna tar 
allt större plats i produktion och kontextualisering av nyheter d) vissa 
forskare (Hall 2001:43, Pavlik 2001) har föreslagit att interaktivitet skall 
införlivas i definitionen av journalistik.  

Sammantaget blir det därmed allt svårare att tydligt åtskilja 
sändarproducerat och användarproducerat material eftersom de 
uppenbarligen är integrerade med varandra. Konsekvensen av detta är en 
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uppmjukning av ”innanför” och ”utanför” mediet och en bekräftelse på 
ambivalens i dikotomin ”sändare” och ”mottagare” som tidigare forskning 
påpekat (Cover 2006, Deuze 2003). Att då dela upp parterna i sändare eller 
mottagare där sändarnas kommunikation är analysobjekt medan 
mottagarens kommunikation skall ignoreras är en spegling av den 
hierarkiska ordning som råder i enkelriktade medier och är inte en 
analytiskt fruktbar dikotomi i digitala medier. Samtidigt är det fortfarande 
tydligt att kontrollen över innehållet i huvudsak ligger hos den 
traditionella sändaren. Därutöver är det analytiskt problematiskt att 
nyhetsproducentens och användarnas kommunikation kan ha och troligen 
har olika ambitionsnivåer vad gäller att beskriva verkligheten. 

I studien från 2006 (Karlsson 2006) studerades och beskrevs hastighet 
och interaktivitet var för sig. Detta hade en helt och hållet praktisk 
förklaring – interaktiviteten var inte särskilt utbredd och hade inte heller 
någon synlig inverkan på nyhetsinnehållet. Framtida studier bör inkludera 
interaktivitet i analyser av innehåll eftersom det inte går att separera från 
innehållet och man dessutom skulle mista en viktig förklaringsfaktor till 
varför nyheter ser ut som de gör.  

Studien visar det som tidigare forskning föreslagit – interaktiviteten och 
hastigheten får genomslag i det journalistiska innehållet. Detta väcker 
frågeställningar kring journalistikens roll. Vi har uppenbarligen ett 
elastiskt medium med ett elastiskt innehåll som alltfler människor vänder 
sig till och också bedömer som trovärdigare än traditionella medier. 
Dessutom är mediet sannolikt här för att stanna. Hur skall vi förhålla oss 
till denna situation i vardagen och i krissammanhang? Mot vilka 
standarder skall nätjournalistiken mätas och vilka journalistiska tumregler 
skall gälla under dessa omständigheter? Sett med de journalistiska 
standarder som funnits under större delen av det moderna västerländska 
samhällets existens så är detta djupt problematiskt. Men det finns andra 
mer bejakande sätt att förhålla sig till dessa förändringar. I grund och 
botten handlar skiljelinjerna om verkligheten och beskrivningar av 
densamma. Är kunskap en produkt som tas fram av experter och sedan 
levereras till lekmän? Eller är kunskap resultatet av en aktiv förhandling 
mellan relativt jämställda aktörer (se bl.a. Matheson 2004:458)? Beroende på 
vilken kunskapssyn man förfäktar så betraktar man troligen 
nätjournalistiken som pest eller välsignelse. Nätjournalistiken tar genom 
interaktivitetens budgivning och förhandling av innehållet ett steg mot 
kunskap-som-process som präglar bland annat bloggosfären. I 
bloggosfären (Singer 2007:85) granskas inte information innan den sprids 
utan man publicerar ett utkast som sedan formas i diskussion med andra 
medlemmar av samma community. Med andra ord är det den raka 
motsatsen till hur ”vi skriver – du läser”-journalistik (Deuze 2003) har 
fungerat. Kunskapsteoretiska diskussioner kan vara mycket stimulerande 
men i krissammanhang behöver inte den faktiska situationen vara föremål 
för förhandling – antingen är människors liv och hälsa i fara eller så är det 
inte det. Om journalistikens anspråk på att vara berättelser om verkligheten 
urholkas genom digitaliseringen, kan människor i risk-/krissituationer 
råka illa ut, av skäl som att de inte har tillgång till korrekt information eller 
att de misstror den korrekta informationen till förmån för annan felaktig 
information. Sammantaget ger detta potentiellt mycket intressanta 
konsekvenser för journalistikens roll i olika kontexter inte minst ur 
kriskommunikationsperspektiv.  
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En aspekt är hastigheten med vilken en krissituation (Coombs 2007:9) 
kan ”ta fart” och definieras/omdefinieras. I och med att publiceringen sker 
bokstavligt talat med ljusets hastighet så kan en organisation bli indragen i 
nyhetsflödet och bli utpekad (rätt eller fel) som en viktig aktör i denna 
kris/risksituation. Detta kan ske genom att sajterna pekar mot 
organisationen med en extern länk eller nämner organisationen vid namn 
i texten varvid användarna kan googla fram till organisationen.  

Nyheternas innehåll kan utan hänsyn till om det är korrekt eller 
felaktigt vara förhandlingsbart och läsarna kan snabbt vara inne och driva 
på nyheterna genom att exempelvis skriva kommentarer, länka sina 
bloggar till nyheten och delta i omröstningar. Troligtvis finns det 
fortfarande en gallringsmekanism på sajterna, om än urholkad, vilken 
fungerar utefter etablerade rutiner och som gör att de användaryttringar 
som kommer till uttryck är de som stödjer bekanta och meningsfulla 
beskrivningar. På så sätt upprätthåller de förhållanden som gällt för 
traditionella medier (Hall 2002:55ff). Likaså är den ökande 
”användarmakten” en intressant teoretisk konstruktion. Men elasticiteten i 
de digitala medierna öppnar framförallt för resursstarka aktörer som har 
kunskap, tid och möjlighet att överblicka och agera på händelser i den 
digitala oceanen. I samma andetag som detta är konstaterat går det inte att 
bortse ifrån att hastigheten och interaktiviteten i digitala medier skakar om 
grundvalarna i det tidigare systemet.  

Är inte en organisation vaken och beredd på den interaktiva och snabba 
mediebevakningen kan det få allvarliga konsekvenser för organisationens 
rykte (Coombs 2002:340). Eftersom hastigheten är såpass hög och 
interaktiviteten allomstädes närvarande, såväl för vanliga användare men 
även för andra konkurrerande organisationer, så är reaktionstiden för 
organisationen att ta initiativet och försöka definiera nyheten mycket kort 
(jfr. Schlesinger 1990:52ff). Om organisationen däremot är aktiv finns – 
vilket den här studien visat – en möjlighet för organisationen att påverka 
den kontinuerliga förändringen av en nyhet, precis som i fallet med 
olyckan i Helsingborg. Dessa mekanismer återspeglas också i denna studie 
där kriminalvården kan få in en ändring i texten och där politiker går in 
och ger sin bild av idrottsutövande barn. I en analog miljö hade detta också 
kunna ske men då hade det varit i senare upplagor som ej ersatt de äldre 
texterna, vilket är fallet i omprogrammerbara digitala medier.  

 Även om man inte har tillgång till och kan ändra i den redaktionella 
texten finns andra interaktiva möjligheter att gå i svaromål och försöka 
definiera om nyheten. Genom att gate-keepingfunktionen är så gott som 
borta är varje benämning av en organisation vid namn i en nyhetstext en 
latent uppmaning till användarna att söka upp organisationens sajt. Har 
man då som organisation en fungerande omvärldsbevakning (Kersten 
2005:545) och vet var, när och hur organisationen är omnämnd, har man 
också möjlighet att replikera på sin egen sajt. Nyhetssajterna bjuder genom 
sina blogglänkar presumtivt in alla externa aktörer att kontextualisera 
nyhetsinnehållet. Organisationen får därmed möjlighet att direkt lägga till 
en länk till sin version av krishändelsen på nyhetssajten. 

Kriskommunikationen har tidigare präglats av en överföringssyn på 
kommunikation (Krimsky 2007:159) och detta har fått den välbehövliga 
uppdateringen via forskning som fokuserar även på Internet (Bucher 2002, 
Coombs 2002, Heath 1998). Men det finns också en tendens att betrakta 
nyhetsmedier och Internet som två separata arenor (se exempelvis Coombs 
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2002:157). Detta är ett misstag. Avkomman från (det högst motvilliga) 
äktenskapet mellan nyhetsmedier och Internet är nätjournalistik och dess 
specifika karaktärsdrag interaktivitet och kontinuerlig publicering bidrar, 
som denna studie visar, på ett högst påtagligt sätt till att förändra 
förutsättningarna för kriskommunikation och krishantering. 

Resultatet av den komplexa och direkta förhandlingen mellan aktörer, 
medier och användare påverkar sannolikt både människors agerande i 
krissituationer och hur de bedömer mediers och organisationers agerande. 
Genom digitaliseringen kan utgången av varje krissituation bli än mer 
svårkontrollerad och oförutsägbar jämfört med den tämligen klara 
rollfördelningen som gällt tidigare, inte minst i ett uppskruvat 
kommunikationstempo (Bucher 2002). Hur organisationer och medier 
hanterar en krissituation kan antingen stärka eller försvaga ställningen på 
deras respektive marknader – ett värde som kan mätas i kronor och ören 
eller i respekt och trovärdighet. Kriser och risker är omöjliga att undvika 
och de är snarast att betrakta som en naturlig del i en organisations 
utveckling (Falkheimer & Heide 2006:182). Vad den fasen i organisationens 
utveckling innebär är oskrivet men troligen ger kunskap om den digitala 
krishanteringens villkor en beredskap för det oväntade. Eller som 
Machiavelli (1996:124) noterade i det synnerligen analoga pappersmediet 
för knappt 500 år sedan: ”[Ödet] visar sin makt där det inte finns någon 
kraft som är beredd att motstå det och riktar sin våldsamhet dit, där det vet 
att det inte byggts några vallar eller fördämningar för att hejda det”. 
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