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Sammanfattning 
	  
Titel: Journalist, en överflödig yrkesroll? En kvalitativ studie om den förändrade lokaljournalistens yrkesroll 

Frågeställningar: 

• Hur anpassar sig lokaljournalisten för att inte ses som en överflödig yrkesroll, då publiken har nya 
möjligheter att ta plats och inte längre är enbart en mottagare? 

• Vilka aspekter av journalistrollen har ändrats i och med det förändrare publikinflytandet? 

• Genom det offentliga rummet. Vilka av medieanvändarnas möjligheter att påverka t.ex. 

nyhetsflödet och nyhetsvärderingen, bör nyhetsorganisationer anpassa sig till? 

Nyckel ord: Digitaliserad journalistik, Deltagarjournalistik, Medborgarjournalistik och Nyhetsvärdering 

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer, som ställs i ett jämförande 
perspektiv, för att svara på frågeställningen: 

Uppsatsen kommer att utgå från teorier som är applicerbara inom journalistyrket inom en organisation. 
Teorier kommer vara nyhetsvärdering, vad är det som gör en nyhet till en nyhet. Organisationer drivs 
framåt utav olika mål, ekonomiska och publicistiska. Hur arbetar dessa mål ihop med vad publiken vill få ut 
av en nyhetsorganisation, då publiken har helt nya möjligheter att bidra genom medborgarjournalistik och 
deltagarjournalistik. Ska man se medieanvändare som en extra tillgång, eller är det ett hot för 
nyhetsorganisationen, om det stämmer vad medborgarjournalistiken säger att vem som helt kan vara 
journalist?  

Det presenteras resultat från åtta stycken kvalitativa intervjuer med journalister på lokaltidningar i Sverige. 
Journalisterna får ge deras bild av hur de upplever yrkesrollen och dess förändringar. Vilken syn har de på 
medborgarjournalister och om det känner att det utgör något hot för journalistrollen. Efter guidning genom 
central forskning och metod kommer slutsatsen att journalistrollen inte är ett överflödigt yrke, arbetet som 
journalister producerar och att det finns vikt i vilken källa nyheterna kommer ifrån.  
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Abstract 
	  

Title: Journalist, an excessive profession? A qualitative study of the changing role of the local journalist 

Research question:  

• How does the local journalist adapt, to not be seen as an excessive profession, when the audience 
has new opportunities to take place and is no longer just a receiver? 

• Which aspects of the role as a journalist have changed with the new audience influences? 
• Through the Public Sphere, which of the media users possibilities to influence eg. The news 

reporting and news values, should the news organizations adapt to? 

Key words: Digitized journalism, Participatory journalism, Citizen journalism and News evaluation 

Summary:  This essay is based on central theories within journalism in an organization. Highlighted 
theories will we news evaluation, what issues makes it into news. Organization is driven by different goals, 
the economic goal and the publicist goals. How does the organization work with these goals joined with 
what the audience want from the organization when the audience has new possibilities to contribute 
through citizen’s journalism and participatory journalism? Is it possible to se the media user as a threat to or 
an extra asses for the news organisation when, according to citizen journalism anyone can call them self a 
journalism without any specific education. 

The result will be presented from eight qualitative interviews with journalist on local newspapers in Sweden. 
This is to present how the journalist perceives the changes in journalism as a profession. How do they see 
the citizen journalists, as an extra recourse or a threat? 

After guidance through central research and preformed Interviews the essay comes to the conclusion that 
the role as a journalism in not an excessive role. The work that a journalist produces is important and it is 
necessary which source the news comes from.  
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Introduktion 
 

Det är ingen hemlighet att journalistvärlden länge har befunnit sig i en utvecklingsfas. Tidningar 

har gått mer från papper till att blir webbaserade. Läsarna har större möjligheter att interagera med 

journalisterna. Kraven på journalisterna har ökat i takt med pressens utveckling. Idag räcker det 

inte för en journalist att endast vara en skribent. Personen måste ha kunskaper i webb, 

bildhantering m.m. Kravet om att producera snabba nyheter blir allt större. Med denna utveckling 

och internets framväxt har sociala medier blivit allt mer lättillgängliga. Internet har också kunna 

bidra med ökad förståelse hos användarna kring hur en organisation arbetar. Internet idag har blivit 

en plats där vem som helst får möjlighet att utrycka sig (Pearsson, 2013).  Alla har rätten att starta 

en blogg om valfritt ämne, skapa trådar på forum eller dela klipp på Facebook samt mycket mer. 

Genom detta har medieanvändaren fått betydligt fler möjligheter att synas i det offentliga rummet 

(Habermas, 2012). Här ska alla ha möjlighet att ta del av vad som händer i samhället och ha 

möjlighet att påverka. 

Nyhetsorganisationer har blivit ett yrke som får arbeta mycket för att hålla sig uppdaterade med 

den tekniska utvecklingen. Det är ingen hemlighet att nyhetsorganisationer är beroende av sin 

publik. Om de inte har någon publik som läser och engagerar sig i nyheterna som 

nyhetsorganisationen presenterar, så går inte nyhetsorganisationen runt. Den tekniska utvecklingen 

och den digitaliserade journalistiken, vilka möjligheter har detta skapat för publiken att påverka 

nyhetsflödet och nyhetsvärderingen för en nyhetsorganisation? 

Kan medieanvändarnas ökade förståelse resultera i att medieanvändarna utvecklas till ett hot, 

gentemot den traditionella journalistiken? Eller bör man se förståelsen som en möjlighet för 

medieanvändarna att komplettera nyhetsorganisationerna. (Holt, 2011). Detta kan bidra till att det 

blir allt luddigare att veta vem som är journalisten och vem som är publiken (Singer, 2003; Deuze 

2005) samt att medieanvändaren utgör ett så pass stort hot för nyhetsorganisationens (Dimitrov, 

2014) att rollen som journalist blir överflödig.  

Den här uppsatsen kommer att fokusera på lokaljournalister. Detta pga. att tidigare utförda studier 

huvudsakligen fokuserar på den rikstäckande dagspressen. I detta finns det möjligheter att finna 

avvikelser som kan skilja sig mellan rikstäckande pressen och lokalpressen.  
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1.1.1 Syfte 
 

Med bakgrund i den förändrade mediala världen, samt sociala mediers framväxt. Är syftet med 

denna uppsats, att genom ett flertal intervjuer undersöka publikens påverkan kring den förändrade 

journalistrollen i lokaljournalistiken. Stort fokus kommer att finnas i medborgarjournalistiken och 

deltagarjournalistiken, samt kring medieanvändarens möjlighet att bidra. 

 

1.1.2 Frågeställningar 
 

• Hur anpassar sig lokaljournalisten, för att inte ses som en överflödig yrkesroll. Då publiken 

har nya möjligheter att ta plats och inte längre är enbart en mottagare? 

• Vilka aspekter av journalistrollen har ändrats i och med det förändrare publikinflytandet? 

• Genom det offentliga rummet. Vilka av medieanvändarnas möjligheter att påverka t.ex. 

nyhetsflödet och nyhetsvärderingen, bör nyhetsorganisationer anpassa sig till? 

 

2. Tidigare forskning och teori 
	  

I det här kapitlet kommer det att presenteras tidigare forskning och relevanta teorier inom 

forskningsområdet. Kapitlet kommer att delas upp i tre huvudsakliga punkter. Först vad 

journalistrollen innebär. Här presenteras olika studier kring journalistrollens arbetsuppgifter. Hur 

förändringar inom rollen ser ut och vad som är bidragande till den här förändringen. Det 

presenteras även resonemang i vilka aspekter journalistrollen påverkas av publikens möjligheter, 

genom t.ex. digitalisering och teknisk utveckling. Vidare efter detta fortsätter avsnittet tekniken och 

publiken. Här förs det diskussion runt hur publikens roll har förändrats och därmed, om det finns 

möjligheter för publiken att påverka journalistens arbete. Det presenteras även hur utveckling inom 

offentlighetsprincipen, har bidragit till att internet blivit det forum, där medieanvändaren tar plats 

och hur detta har ökat möjligheterna för medelanvändaren att höras.  

Slutligen, i avsnittet teori och tidigare forskning, kommer den del som kallas för utmaningen. Här 

inkluderas journalistrollens förändringar och publikens nya möjligheter. Vilka utmaningar ställs 



	   8	  

nyhetsorganisationerna inför? Förändras journalisters möjligheter att avgöra vilka nyheter som ska 

få ta större plats i nyhetsvärderingen? Det diskuteras även hur publiken kan påverka nyhetsflödet 

genom t.ex. sociala medier. Hur ser målsättningarna ut i en organisation och om den påverkas av 

publikens möjligheter. Sist ut i teori och forskning, så förs det ett resonemang om journalistrollen 

är hotad av medieanvändarna. Främst ur ett perspektiv i sociala medier, men också med starka drag 

mot att publiken kan, i teorin, utföra samma journalistiska arbete som journalisten inom en 

organisation.  

2.1 Definitioner 
	  

Det finns tre begrepp som är återkommande i den här uppsatsen. Här följer förklaringar om vad 

begreppen innebär i den här uppsatsen.  

2.1.1 Journalisten 
	  

För att få kalla sig journalist krävs det generellt sett idag ingen utbildning. En journalist är 

vanligtvis yrkesverksam och anställd för en nyhetsorganisation eller ett massmedieföretag.  Men 

viktigt att överväga är att man likväl kan vara frilansande journalist, d.v.s. inte arbeta för en specifik 

organisation utan arbetar där jobben finns för tillfället. Även om journalisten jobbar för en 

organisation är det vanligaste att arbetsuppgifterna utförs självständigt. Journalisten samlar in och 

bearbetar informationen på egen hand. För att först därefter få materialet godkänt av en ansvarig 

utgivare för nyhetsorganisationen, innan det publiceras.  Ursprungligen så har journalistens 

huvudsakliga arbetssyssla gått ut på att samla in och sammanställa information för att sedan nå ut 

till en publik. Idag har sysslorna breddats betydligt och den yrkesverksamme journalisten måste 

även ha kunskaper inom webb, bildhantering m.m. (Häger, 2014; Nygren, 2015). I det här arbetet 

kommer den professionella journalisten att betecknas som en del utav en nyhetsorganisation och 

vara anställd för en organisation och icke frilansande. 

2.1. 2 Medieanvändaren 
	  

Den som tar del av vad journalisten har publicerat genom olika medier eller själv publicerar i ett 

eller flera medier, blir medieanvändaren. Medieanvändaren kan ses som en publik som konsumerar 

eller skapar innehåll i någon form utav media, vare sig det är att skriva ett blogginlägg eller läsa och 

kommentera på en nyhetsartikel (Masip et al., 2015).   Medieanvändarna är den personen som är 
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med och bygger upp sociala mediers innehåll.  I kommande uppsats kommer medieanvändarna 

vara de människor som på ett eller annat sätt tar del, skapar och sprider nyheter på Internet.  

2.1.3 Sociala medier 
	  

Sociala medier: Kanaler på internet där kommunikationen tillåter medieanvändarna att vara i kontakt med 

andra användare. Kommunikation har möjlighet att agera snabbare än i andra medier. Kommunikationen 

sker genom t.ex. bild och text. Användaren kommenterar, skapar, gillar och delar. Vad som starkast 

kännetecknar sociala medier är att användaren är den faktor som bygger upp och producerar innehållet, 

istället för att bara vara mottagare. Vad som även särskiljer sociala medier från andra medier är att det tillåter 

medieanvändare att skapa en relation med andra användare. (Masi et al., 2015) Exempel på sociala medier i 

den här uppsatsen är, Facebook, Instagram, Twitter, men även bloggar diverse forum.  

 

2.2 Vad är journalistrollen?  
 

Precis som presenterades i definitionen av en journalist, behövs det idag ingen utbildning (Häger, 

2014, s.20). Detta innebär att vem som helst kan få kalla sig journalist, bara personen producerar 

någon form av journalistiskt innehållmaterial. Begreppet journalist täcker alla som jobbar på en 

redaktion.   

Även om det inte krävs någon utbildning, så har journalister ändå blivit en egen tydligt yrkesgrupp. 

En yrkesgrupp som har sina egna specifika arbetsuppgifter. Arbetet utförs inom egna 

organisationer, egna utbildningar och arbetet genomförs utifrån samma etik och standard (Nygren, 

2015, s. 63). 

I och med att journalistens yrkesroll inte är en yrkesskyddad titel, klassas yrkesrollen som en 

semiprofession (Nygren, 2015, s.62).  

Ordet oprofessionell omfattar två olika definitioner (Nygren, 2015, s.63). Den första handlar om, 

att det genomförda arbetets innehåll har en hög kvalité. Den andra definitionen är, den personen 

som utför arbetet. Med detta kan man se journalistrollen som en profession. Yrkesrollen 

klassificeras därför som en semiprofession pga. att det finns oskrivna krav på kompetens, men är 

ingen yrkesskyddad titel.    
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Journalistrollens villkor har genomgått stora förändringar (Örnebring, 2015, s. 497), både ur 

tekniska aspekter och i det ekonomiska. Detta har bidragit till förändringar i arbetet. Det gäller 

främst strukturella förändringar i arbetssätten och förändringar i vad som förväntas i yrkeskraven. 

Ändringar finns i den ökade tidspressen som finns i arbete. Mer research krävs, men den har i 

många fall blivit mer lättillgänglig, för att sedan bearbeta det insamlade materialet. Vad som har fått 

helt nytt fokus är, hur man arbetar med att marknadsföra sin organisation. Möjligheterna har blivit 

många fler, då utvecklingen har skett enormt inom området. Detta har bidragit till att 

marknadsföreningen har fått större fokus, för att dra mer trafik till sin egen hemsida.  

Tekniska förändringar har bidragit till att arbetet får många nya möjligheter. Genom webben finns 

det möjligheter. Nyheter kan publiceras med en snabbare hastighet.  Det finns också möjligheter 

att redigera nyheten efter att den har publicerats. Dessa nya möjligheter kan bidra till att arbetet 

kan ske mer flexibelt. Nyheter kan nå ut till publiken, bara det finns internetupkoppling.  Den nya 

teknologin interageras med arbetsuppgifterna (Örnebring, 2015, s.498). Genom interaktionen blir 

det lättare att hitta information på webben. De tekniska förändringarna har även bidragit till att det 

har uppstått, vad som kan anses som problem. Det förväntas av journalisterna att de producera 

innehåll för alla deras olika plattformar. Innehållet ska vara anpassat för varje plattform. Vilket 

kräver att journalisten har kunskap i hur t.ex. en text ska bearbetas, beroende på om den publiceras 

i en tidning eller på webben. Med detta förväntas journalister att producera mer innehåll, men det 

är allt färre journalister som producerar innehållet. Det gör det möjligt att se arbetet som både 

tyngre, men också att det effektiviseras (Örnebring, 2015, s. 508). Arbetet har blivit tyngre i den 

betydelsen att varje enskild journalist, måste producera mer och ha större kunskaper än tidigare. 

Journalistrollen innefattar inte längre enbart att vara skribent(Örnebring, 2015, s. 509).Yrkesrollen 

omfattar även bildhantering, webbarbete, layout m.m. Ska man se det som att arbetet effektiviseras, 

så handlar det om att materialet är lättare att få ut. Produktionen av arbetet blir mycket billigare, då 

det inte är lika många delar arbetet måste gå igenom. Det är inte lika många personer som ska 

arbeta med samma innehåll. Det här visar att journalistrollen har blivit bredare och mer omfattande 

i arbetsuppgifterna. Vilket har resulterat i att andra yrkesroller inom en nyhetsredaktion, har 

försvunnit från att vara enskilda roller.  Istället har dessa roller blivit sammanslaget med 

”journalisten”. 

 

Enligt Nygren (2015, s.64) definierar journalister sig själva som oberoende med ett stort ansvar 

mot publiken.  Enligt Kovach och Rosentietel (I Nygren, 2015, s. 69) är journalisters främsta 
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skyldighet sanningen och lojaliteten mot medborgarna. Journalistikens viktigaste del är förmågan 

till verifikation. Journalistiken måste vara oberoende för dem som bevakas, samt fungera som en 

oberoende väktare av makten. Journalistiken måste erbjuda publiken ett forum för offentlig kritik 

och kompromiss. Den måste arbeta för att göra innehållet intressant och relevant för allmänheten. 

Journalistiken måste ge nyheter rätt proportioner. Journalistiken måste ge sina utövare en möjlighet 

att använda sitt personliga samvete. 

 

Det är tänkbart att dela in journalistrollens arbetsuppgifter i tre olika. De är urval, produktion och 

demokrati. Journalisten arbetar med att göra ett urval av vilka nyheter som publiceras och får störst 

plats i olika medier. Efter att journalister har gjort ett urval sker produktionen. Händelsen 

sammanställs och blir till en nyhet, som slutligen publiceras t.ex. i en tidning eller på webben. En 

viktig del i journalistens arbete är, det som har stora möjligheter att vara främjande för demokratin. 

De blir förmedlaren mellan personer med makt i samhället, till den enskilde individen. Tidningar 

har möjligheter att till viss del styra samtalsämnena hos publiken. Det som syns mest i olika medier, 

kan tendera att bli det mest aktuella samtalsämnet. Det finns också möjligheter att skapa bredare 

kunskaper hos publiken i samhällsämnen.  

 

Med den tekniska utvecklingen har nyheter blivit betydligt mer lättillgängligt för alla. Detta skapar 

nya möjligheter för nyhetsorganisationen, att interagera med sina läsare. Men det skapar även 

problem. Publiken kräver mer av nyhetsorganisationen. Nyheterna ska produceras och nå ut till 

publiken snabbt. Organisationen ska använda den senaste tekniken och finnas på så många olika 

plattformar som möjligt (Larsson, 2015, s.483). Detta är en viktig aspekt till att arbetssätten har 

förändrats, till hur de ser ut idag. Publikens krav kring nyhetsrapporteringen är i stort samma på 

lokaljournalistiken, som på rikstäckande pressen (Aldridge, 2007, s. 26). Arbetsuppgifterna för en 

lokaljournalist och en journalist på en rikstäckande organisation är lika varandra (Aldridge, 2007, 

s.163). Vad som skiljer dem åt är att, lokaljournalistens största utmaning är att hålla kvar sin läsare. 

När det gäller rikstäckande nyheter, väljer publiken ofta att vända sig till de större tidningarna i 

landet. Även om den lokala tidningen publicerar samma nyhet. Många tidningar arbetar mycket 

mer med lokala nyheter, för att hålla kvar sin läsare (Aldridge, 2007, s.167).  
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2.2.1 Journalistrollens utveckling – Digitaliserad Journalistik 

 
Journalistikens och nyhetsorganisationernas sätt att arbeta har genomgått en stor utveckling. 

Arbetssätt och tillvägagångssätt har blivit allt mer digitaliserade. Papperstidningar har gått ifrån att 

vara en fysisk pappersprodukt, till att mer och mer bli webbaserade.  Fenomenet för denna 

utveckling brukar gå under begreppet ”digitaliserad journalistik”( Karlsson, 2015, s. 430). För att ha 

möjlighet att ge en överblick på utvecklingen som har hänt inom nyhetsorganisationer, brukar det 

vanligtvis följa fyra olika karaktärsdrag, De kallas: interaktivitet, hyperlänkar, multimedialt 

berättande och publiceringshastighet (Karlsson, 2015, s.430). Utvecklingen för journalistrollen går i 

stort sett hand i hand med den tekniska utvecklingen. Utvecklingen finner man inom, hur 

journalisten arbetar idag, hur innehållet har förändrats, hur användarna tar emot och bearbetar 

informationen och hur mediebranschen ser ut i det stora hela.  

Det allra första karaktärsdraget är interaktivitet. Här har nyhetsorganisationen och medborgaren 

möjlighet att ha kommunikation mellan varandra. Men på vilka sätt påverkar detta journalistrollen 

och journalistikens innehåll? Med detta karaktärsdrag finns det möjlighet för demokratin att 

främjas: Med detta menas att den enskilde individen har möjlighet att göra sig hörd genom de olika 

offentliga rummen (Habermas, 2012, s.49). Detta innebär att den enskilde individen inte behöver 

vara en professionell journalist, för att vara en bidragande faktor i nyhetsflödet. Problemen med 

detta, som blir viktiga att se till. Är att till lika stor del som användarna har möjlighet att vara med 

och bidra, skapa och rikta nyheter, finns risken att nyheten kan få ett ihåligt innehåll och förlorar 

sin styrka. Med detta menas att ”icke journalister” eller så kallade medborgarjournalister, inte alltid 

ses som en lika pålitliga avsändare hos publiken, som om samma nyhet från början skulle komma 

från en nyhetsorganisation med en ansvarig utgivare (Deuze, 2005, s. 463). Men det går också här 

att se det ur en vinkel, som innebär att medieanvändarna har möjligheter att erbjuda en breddning 

till vad nyhetsorganisationen gör och producerar. Även här finns det starka anknytningar till 

medborgarjournalistiken och deltagarjournalistiken. Då publiken har stora möjligheter att bidra 

med material som kan följa upp de nyheter som t.ex. en nyhetsorganisation redan har publicerats. I 

deltagarjournalistiken kan det handla om att bidra med läsarbilder, men kan likaväl finnas 

information hos privata bloggare som en nyhets organisation inte tidigare presenterat. Väljer den 

privata bloggaren att publicera ett inlägg som presenterar den här informationen, kan resultatet 

kring detta bli att nyheter får en vidareutveckling (Deuze, 2005, s.455). Vilket leder fram till Singers 

(2003) resonemang att interaktiviteten kan väcka och skapa starka frågor om vem det egentligen är 

som sitter på den ”riktiga” journalistrollen. Om en person som inte är yrkesverksam inom en 
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nyhetsorganisation kan, i teorin, bidra med samma material och resurser som en nyhetsorganisation 

kan man enligt Singers (2003) studier ifrågasätta om yrkesrollen som journalist blir överflödig. 

Singer (2003) uttrycker att själva yrket kan utföras av enskilda individer och inte enbart 

yrkesverksamma journalister. Med den digitaliserade journalistiken har det publicerade materialet 

nya möjligheter att få synpunkter och bidrag från publiken. Vidare fortsätter Singers (2003) 

resonemang in på relationer mellan nyhetsorganisation och publik. Här är den del, då det är möjligt 

att lyfta fram enligt Singers(2003) studier att det idag inte är några tydliga avgränsningar i de olika 

rollerna mellan nyhetsorganisation och publik. Som resultat av att allt fler väljer att ta del av det 

offentliga rummet (Habermas, 2012, s.50) och väljer att publicerar allt mer på sociala medier, blir 

även rollen som ansvarig utgivare allt mer diffus, men också att utgivarens makt minskar. Med 

minskad makt menas, att sitta på rollen som den som kontrollerar vad för nyheter som publiceras, 

en så kallad gatekeeper (Burns, 2011, s227). Att inte längre sitter på samma ensamrätt, då publiken 

har nya möjligheter, genom sociala medier, att kontrollera flödet av nyheter men också möjlighet 

att bidra till fler källor och utgångspunkter på internet. Vidare fortsätter Singer (2003) med det som 

starkast särskiljer nyhetsorganisation och journalist från publiken. Det är möjligheten att anskaffa 

nyheter. Även om avgränsningarna mellan journalist och publik i många delar kan ses som diffusa, 

menar hon att journalister inom nyhetsorganisationer har helt andra möjligheter att anskaffa 

nyheter, än vad den enskilde individen har. Och kan med detta bli en med pålitlig källa i 

mottagarens ögon 

Nästa karaktärsdrag i Karlssons (2015, s.431) studie om digitaliserad journalistik är hyperlänkar. 

Vilket är ett område som det har forskats i redan innan de sociala mediernas tid, men som 

fortfarande idag kan ses som aktuellt.  Tanken med hyperlänkar är att nyhetsorganisationer 

försöker hålla kvar läsaren på sin egen hemsida, så att användaren inte går över till en konkurrents 

sida. Nyhetsorganisationen vill att räckvidden ökas men samtidigt ska innehållet inte påverkas. 

(Karlsson, 2015, s. 432) 

Det tredje karaktärsdraget är också det området Karlsson (2015, s.434) benämner som det området 

där det finns minst forskning inom. Det kategoriseras som multimedia. Här handlar det om att den 

snabba utvecklingen har resulterat i att arbetsuppgifterna för en journalist har ökat. Detta har 

pressat nyhetsorganisationerna till att skapa nya arbetssätt och nya krav på att producera nyheter 

allt snabbare. Med de nya arbetssätten krävs också mer resurser för nyhetsorganisationen. Den 

forskning som finns inom området. Tyder på att nyhetsorganisationerna i stort ställer sig positivt 

till den här utvecklingen inom multimedia, till skillnad från deras inställning till interaktiviteten 

(Karlsson, 2015, s.435).  
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Det fjärde och sista karaktärsdraget är hastighet. Detta innebär den hastighet en artikel har vid en 

publicering. Varje artikel skapar sin egen publiceringshastighet och rytm. Detta innebär att en 

artikel kan uppdateras vilken tid som helst och kan där med ändra vinkeln på innehållet när som 

helst (Karlsson, 2015 s.436). 

Vad som kan ses som gemensamt underlag i Karlssons (2015) och Singers (2003) resonemang är 

att journalistrollen har genomgått en utveckling och att även kraven på en journalist har genomgått 

förändringar. Journalistiken är allt mer digitaliserad och yrkesroller har anpassats därefter. Men 

med den tekniska utvecklingen, som har varit den bidragande faktorn till nya förutsättningar och 

möjligheter för medborgaren, att vara bidragande till nyhetsflödet.  

2.2.2 Ökad press på nyhetsorganisationerna 
	  

Med den tidigare nämnda utvecklingen och digitaliseringen inom en nyhetsorganisation och även 

med sociala mediers uppsving, har nyhetsorganisationer gått ifrån att vara en 

envägskommunikation till att istället interagera med mottagarna och skapa diskussioner (Häger, 

2014, s317). Allt fler nyhetsorganisationer väljer att satsa starkare på webbaserad journalistik för att 

kunna möta publiken på helt nya sätt. Genom att t.ex. använda sig av läsarbilder och ge publiken 

möjligheten att kommentera på artiklar, skapar nyhetsorganisationer helt nya möjligheter att skapa 

en ny uppdaterad relation till nyhetsorganisationen (Dimitrov, 2014, s.2). 

Här finner man drag som går starkt till Örnebrings (2015, s. 498) resonemang om att det finns 

strukturella förändringar i arbetssätten. Ändrade strukturer i arbetet och internets utveckling har 

ökat kraven på journalisters kompetens och det är inte längre möjligt för en journalist att enbart 

vara en bra skribent.  Den yrkesverksamme journalistens kompetens har genomgått förändringar i 

kraven. T.ex. måste journalisten ha möjligheten att sköta nyhetsorganisationens webbplats, detta 

för att nyheter ska kunna nå allmänheten så fort som möjligt (Dimitrov, 2014 & Karlsson, 2015). 

Kraven på att nyheterna ska komma ut snabbare har också ökat. Redan 24 timmar efter att en 

händelse har hänt, kan nyheten ses som för gammal och inaktuell. Skulle en nyhetsorganisation 

vänta med att publicera nyheten till dagen efter skulle det innebära att människor redan haft 

möjlighet att ta del av nyheten genom medieanvändare, som har delat nyheten genom t.ex. bloggar, 

forum och diverse social plattformar. (Masip. et. al, 2015, s. 365). Detta är resultat av sociala 

medier och dess framväxt. Därför har allt fler tidningar valt att mer och mer att använda så kallade 

push notiser och olika former av live rapporteringar.  Även här finner man drag från Karlssons 

(2015) resonemang om hastighet som ett karaktärsdrag för den digitaliserade journalistiken.  Även 
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här får en artikel en egen hastighetsrytm. Detta är också en bidragande faktor till att journalistiken 

har blivit allt mer digitaliserad.  

Sett ur ovan nämnda perspektiv, kan medieanvändarna ses som konkurrenter till 

nyhetsorganisationerna. På grund av kravet på snabbt arbete från nyhetsorganisationen, för att 

hålla samma tempo som medieanvändarna har möjligheten att göra. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara, ett tillfälle då det har inträffat en olycka. Den har skett på en plats där andra människor 

har befunnit sig vid den tidpunkten. Om man då har som utgångspunkt att dessa människor äger 

exempelvis en smartphone. Krävs det inte mycket mer än att en person tar en bild eller filmar ett 

klipp, som personen direkt laddar upp på t.ex. Facebook. Lika snabbt som personen har laddat upp 

bilden eller klippet har händelsen nått ut till personens vänner. Medieanvändarna har satt nya krav 

kring hur snabbt en nyhet ska spridas. 

Detta resulterar i att publiken har skapat högre förväntningar på nyhetsorganisationernas förmåga 

att förmedla nyheterna snabbt. Där det också kan ses som att det förändrar hur nyheterna 

prioriteras och att medieanvändarna därmed påverkar nyhetsvärderingen (Masip et al., 2015, s.368). 

Men det är också möjligt att se det ur ett perspektiv där journalistiken har utvecklats från att 

nyhetsorganisationen agerar som en informationsförmedlarare i samhällsfrågor, till att mottagarna 

har blivit en samarbetspartner som kan komplettera nyhetsorganisationen (Häger, 2014 & Masip et 

al., 2015). För att knyta detta till ett exempel där medieanvändaren potentiellt kan ses som en 

samarbetspartner istället för en konkurrent, kan man även här se det i ett scenario där det har skett 

en olycka på en offentlig plats. Har inte någon från nyhetsorganisationen befunnit sig på rätt plats, 

vid rätt tid, kan nyhetsorganisationen fortfarande dra fördel av att det har funnits andra personer i 

närheten på platsen, som har hunnit ta bilder eller filmat händelsen. Medieanvändarna kan då ha 

möjlighet att agera som en kompletterande källa till nyhetsorganisationen. Vilket kan bidra till att 

medieanvändarna blir en del utav massmediet och har möjligheten att bidra och påverka. 

 

2.3 Tekniken och publiken  
	  

	  

2.3.1 Medierad offentlighet 
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Habermas public sphere (2012) handlar om att vi alla har möjlighet att delta i och stärka 

demokratin. Från första början handlade detta om ett ideal som hade möjlighet att erbjuda den 

enskilde individen att delta aktivt i politiska diskussioner. Habermas resonemang kring sin teori är i 

grunden baserad i ett historiskt perspektiv, under en tid då inte vem som helst hade möjlighet att 

komma i kontakt med politiker eller andra högt uppsatta människor. Detta resulterade i att 

individer drog sig till offentliga platser där de kunde möta andra människor för att diskutera och på 

så sätt få känna sig delaktiga i debatter. Detta brukade vanligtvis kunna ske på exempelvis ett torg 

eller ett café, ställen där helt vanligt människor möttes under naturliga omständigheter (Habermas, 

2012, s. 47). Idag sker inte den här typen av diskussioner på torg. Istället har individerna flyttat 

över till internet. Där det finns möjligheter att öppet diskutera i t.ex. olika forum eller driva 

bloggar, med målet att få yttra sin åsikt. Detta har även skapat möjligheter att hitta människor som 

är likasinnade i tanken, men även människor som kan presentera motsatsen. Detta innebär att idag 

kan internet liknas vid Habermas (2012) public sphere. Med detta menas att internet är det nya 

offentliga rummet där individer har fått nya möjligheter att utrycka sig fritt, delta i och skapa 

diskussioner. Enskilda individer har stora möjligheter att ge uttryck för sig genom t.ex. att skriva ett 

inlägg på en blogg eller vara deltagande på diverse forum. I stort sett kan vem som helst starta upp 

en blogg och ha möjlighet att ge uttryck för sina åsikter. Som ett resultat av att den som vill ge 

uttryck för sig, har helt nya möjligheter till att göra det. Bidrar detta till gynnandet av demokratin 

(Ihlebæk & Krumsvik, 2015, 486). 

Habermas studier blir aktuellt för frågeställningen i den här uppsatsen då public sphere handlar i 

stort om att alla ska kunna bidra och på så sätt blir ett nav i hjulet för offentligheten och påverka 

till utvecklingen, här utvecklingen inom nyhetsorganisationen sätt att arbeta.  

Mark Pearson (2013) lyfter ett resonemang som gör att Habermas(2012) studier om public sphere, 

gör att det blir applicerbart till internet. Detta eftersom samhället idag har nya former av 

möjligheter att ge uttryck och åsikter, utan att någon annan ska styra över vad som vill sägas. Eller 

kontrollera vem som vill komma till tals. Därmed att vi har nya ställen att komma till tals i. Det ger 

möjligheten till fritt uttryckande. Det blir att medborgarna i ett samhälle tar sin plats i public 

sphere. Medieanvändarna får chansen att synas och bidra genom att ta plats i public sphere.  

Även Thijssen (2013) för ett resonemang som förklarar att internet kan liknas vid Habermas (2012) 

public sphere. Han kallar detta för The new public sphere (Thijssen, 2013, s. 27).  Thijssen (2013) 

beskriver att ju mer internet växt, har detta format nya platser för människor att fritt uttrycka sig. 

Dessa nya nätverk, som har formats av internet, har möjlighet att skapa nya kontexter där vem som 
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helst, den enskilde individen kan delta i samhällsdiskussioner. Detta som Holt (2011, s.7) kallar för 

det ”digitala kaffehuset”. Thijssen (2013) uttrycker att detta har bidragit till att avgränsningarna, 

som tidigare har varit väldigt tydliga, mellan högt uppsatta personer och den vanliga invånaren blir 

allt mindre.  

2.3.2 Medborgarnas möjligheter att bidra - Medborgarjournalistik och 
Deltagarjournalistik  

 

Det tidigare avsnittet presenterade, att internet har blivit den plats där publiken idag väljer att göra 

sin åsikt hörd. Det här går även att applicera inom journalistiken. Människor har idag möjlighet att 

utrycka sig som en del utav Habermas nämnda public sphere (2012). Även om en individ helt 

saknar utbildning inom journalistik kan personen ge uttryck i sina åsikter och vara en del utav att 

stärka demokratin (Deuze, Burns, & Neuberger, 2007, s.322). Detta delas upp i två olika kategorier. 

En del som handlar om att en individ deltar i redan publicerade artiklar. Mottagaren ger en större 

omfattning på t.ex. en nyhetsartikel, genom att ge respons i ett kommentarsfält. På så sätt har 

mottagare möjlighet att antigen visa medhåll eller gå kritiskt emot den riktningen infallsvinkeln 

ursprungligen hade. Detta kallas för deltagarjournalistik (Deuze et al., 2007, s. 323).	  

Nästa variant handlar istället om att vara den som skapar och sprider och genom detta bidrar till en 

starkare demokrati i samhället. I stort sett bidrar all kommunikation till främjandet för demokratin. 

Genom att skriva ett blogginlägg, dela videos, skicka in bilder blir medborgaren, genom att vara en 

aktör i det offentliga rummet (Habermas 2012), den bidragande faktor som stärker demokratin. 

Denna variant kallas för medborgarjournalistik (Holt, 2015, s. 416). Genom att få vara den som är 

med och skapar och inte enbart vara den som tar emot information från en nyhetsorganisation, är 

detta främjande för demokratin (Holton, Coddington, & Gil de Zúñiga, 2013, s.731). När Individer 

har möjligheten att vara delaktiga i detta kan det till viss del styra en nyhetsorganisations 

dagordning, enligt agenda settings (Holton et al., 2013 & Gou, 2012). Som tidigare nämnt har 

massmedier möjligheten att styra samtalsämnen hos samhället. Så har även samhällets samtalsämne 

till viss del möjlighet att styra massmedierna. Samhället har möjlighet att visa vad som intresserar 

dem och vad som för mottagaren har ett specifikt nyhetsvärde. Genom att en nyhetsorganisation 

kan se vad som mottagarna vill läsa, så kan det vara så att de ändrar sin uppfattning av vad som bör 

prioriteras (Holt, 2015, s.417). 

Problem i deltagarjournalistiken och medborgarjournalistiken är att mottagare kan välja bort de 

nyheter som inte har en nyhetsorganisation som avsändare (Holt, 2015, s. 416). Detta är till följd av 
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att nyheter som kommer från ”den outbildade” inte alltid ses som lika äkta eller trovärdigare. Även 

möjligheten finns att göra demokratin starkare utnyttjas det inte fullt ut alla gånger.  

2.3.3 Medborgarjournalistik och Deltagarjournalistik – Ur en 
nyhetsorganisations perspektiv  

	  

Journalistiken har utvecklats från att bara vara ett utbyte mellan nyhetsorganisation och publik till 

att även bli ett utbyte mellan publik och nyhetsorganisation (Lewis, Holton, & Coddington, s.231). 

Ska man välja att se deltagarjournalistiken och medborgarjournalistiken ur en nyhetsorganisations 

perspektiv, kan nyhetsorganisationerna ha till stor nytta att publiken kan vara med och bidra 

genom bilder och uttrycka åsikter.  

Ska man välja att se det ur ett mer negativt perspektiv, så kan man lättare hitta fler problem. Inte 

bara att bara medborgarjournalisterna kan ses som en opålitlig källa(Holt, 2011). Det kan även 

vägas in problem där nyhetsorganisationerna ställs inför dilemman, där man kan ifrågasätta vems 

åsikt som väger tyngst (Holton, et al., 2013).  Även Singer (2003) och Deuze (2005) resonemang 

om att avgränsarna mellan nyhetsorganisation och medborgarjournalist blir otydligare, och det är 

möjligt att ifrågasätta om yrkesrollen som journalist blir överflödig. Detta kan skapa stor oro hos 

nyhetsorganisationerna. 

Vidare problem är att inom deltagarjournalistiken finns det tydliga drag till gatekeeping (Burns, 

2011). Då ett av de starkaste dragen i medborgarjournalistiken är att kommentera på t.ex. 

nyhetsartiklar, så har nyhetsorganisationen stor kontroll över vad som får skrivas i kommentarerna. 

Även om tanken är att mottagarna ska kunna ställa sig kritiskt till hur nyhetsorganisationen har 

vinklat sin artikel, så kan organisationen bakom välja att stänga ner kommentarsfältet. Med detta 

förvinner möjligheten att ta del i diskussionen och även bli en del i demokratin. 

Pressen ökar på nyhetsorganisationerna om att producera nyheterna snabbare och som resultat av 

detta kan kvalitén på nyheten försämras. Vad som kan ses som positivt är att med pressen från 

publiken, så kan effekten av detta bli att journalistiken blir ett yrke som ständigt håller sig 

uppdaterat. Det håller sig uppdaterat inom tekniken och de anställda får uppdatera sin kompetens 

(Lin, 2014).  
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2.4 Utmaningen 
 

2.4.1 Nyhetsvärdering 
	  

Alla nyheter blir inte nyheter som presenteras för en publik.  Vad, när, var och hur är det som väljs 

ut? Det är en nyhetsorganisation som avgör vad som blir en nyhet genom sållande och värdering 

utav nyheter. Enligt Lippman studier från 1924 handlade det främst om vad som skulle ge störst 

respons hos publiken. Han menade att en nyhet måste väcka intresse och läsare måste ha möjlighet 

till igenkännande. Om mottagaren inte känner igenkännande i innehållet kommer det inte väcka 

något intresse och händelsen kan därmed inte räknas som en nyhet (Hadenius & Weibull, 2003, 

s.320). 

	  

2.4.2 Från händelse till nyhet 
	  

Håkan Hvitfeldt (1985) har utvecklat Lippmans och Galtugns (1965) tidigare teori om vad som 

definierar och kännetecknar en nyhet. Hvitfeldt menar att för att något ska gå från en händelse till 

att klassas som en nyhet, gäller följande tio punkter.  

 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor.  

2. Om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd  

3. Till händelser och förhållanden 

4. Som är sensation eller överraskande 

5. Samt handlar om elitpersoner 

6. Och är enkelt beskrivet 

7. Men fortfarande är ett viktigt och relevant ämne 

8. Utspelas under kort tid men som del av ett tema,  

9. Det finns negativa inslag 

10. Använder elitpersoner som källor.  

(Hvitfeldt, 1985 sid 215-216 ).  
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Vissa händelser föredras framför andra. Hvitfeldt utrycker även att nyhetervärderingar påverkas till 

stor del av ekonomiska mål från nyhetsorganisationen, men också av vad publiken förväntar sig 

(Hvitfeldt, 1985).  

Nyare studier inom området som har haft större fokus på nyhetsvärdering på webben, har gett 

uttryck för att en nyhet som får många klick, har möjlighet att rankas längre som en toppnyhet och 

därmed får högre prioritering på nyhetsorganisationens hemsida. Om en nyhet får större 

uppmärksamhet från publiken kan detta resultera i att nyhetsorganisationen väljer att lägger större 

resurser och fokus på den nyheten (Karlsson, 2010, s, 439). Detta är ett resultat av att den 

digitaliserade journalistiken och möjligheten för redaktörer som arbetar med webben, att få tillgång 

till statistik.  Det är möjligt att se det ur ett resonemang där nyhetsvärdering idag till viss del, sker 

genom sociala medier. Genom detta så finns det möjligheter för medieanvändarna att kan påverkar 

nyhetsflödet.  

Här har publiken viss möjlighet att påverka nyhetsvärderingen, då de genom sociala medier kan 

visa vad de vill läsa mer av, vilka nyheter som fångar störst intresse osv. Detta kan tvinga 

nyhetsorganisationerna till att ändra om i processen vid nyhetsvärdering.  

2.4.3 Medielogik 
 

Enligt ovan nämnda resonemang har publiken viss möjlighet att påverka nyhetsvärderingen och 

hur nyhetsflödet ser ut. Trots detta så finns det fortfarande sätt för nyhetsorganisationen att 

bibehålla viss kontroll över nyhetsvärderingen, genom att locka publiken till att klicka på specifika 

artiklar. Genom detta får nyhetsorganisationen kontroll över klickstatistiken.   (Aldridge, 2007, 

s.155). 

 Inom detta resonemang finns det ytterligare en term som gör att en nyhet blir en nyhet, och som 

går hand i hand med nyhetsvärdering. Det är begreppet medielogik. Här handlar det mer om att 

olika typer av medier har blivit en stor ledande del i dagens samhälle. Här handlar det inte om hur 

nyheten värderas, utan här handlar det istället om de olika sätt nyhetsorganisationer använder sig 

av när händelser övergår till nyhet. Det kan handla om att vinkla rubriken på en nyhet, så den 

väcker mottagarens intresse. Det kan handla om hur mediet väljer att presentera informationen. 

Detta kan skapa vissa möjligheter för en nyhetsorganisation att skapa en viss kontroll över vilka 

nyheter som publiken väljer att klicka på, och därmed får större kontroll över nyhetsvärderingen, 

än om man bara ska gå på antalet klick en artikel får (Asp, 1990, sid 7-11 ). 



	   21	  

Ovanstående resonemang är extra applicerbart inom lokaljournalstiken. Lokal journalistik har sin 

största utmaning i att hålla kvar sina läsare, vid den lokala tidningen och inte vända sig till någon av 

de större tidningarna (Aldridge, 2007, s.167).  

 

2.4.4 Målsättningar inom organisationen 
	  

I en nyhetsorganisations nyhetsvärdering kan det handla om att urvalen av nyheter sker genom 

olika målsättningar. I stort sett alla organisationer drivs framåt genom olika målsättningar. I en 

nyhetsorganisation ser man främst att det finns två olika mål. Det första är att organisationen drivs 

av en ekonomisk målsättning. Om nyhetsorganisationen drivs utifrån detta så innebär det att valet 

av vad som publiceras är baserat på vad som t.ex. säljer bäst (Croteau & Hoynes, 2006, s.307). Ser 

man att artiklar om elitpersoner säljer bättre än artiklar om politik, så får elitpersonerna synas 

betydligt mycket mer. Nyhetsorganisationer har visat vissa tendenser att publicera vad mottagarna 

klickar på för att dra mer trafik till sin sida (Masip et al., 2015, s. 369). 

Istället för att se organisationer som drivs utifrån ekonomin, är det möjligt att titta på 

organisationer som drivs utifrån den andra målsättningen, Publicistiska mål. Här handlar detta om 

att man ska lämna ett kvarstående intryck hos mottagaren. Nyhetsorganisationen fokuserar mer på 

att demokratin ska gynnas utifrån vad som skrivs (Croteau & Hoynes, 2006, s.307). 

Genom ökad press på journalisten pga. den digitaliserade journalistiken och publikens påverkan. 

Har denna möjlighet att skapat förändringar i hur en nyhetsorganisation arbetar med de olika 

målen. Det kan vara svårt för organisationen att hitta den perfekta balansen mellan de ekonomiska 

målen och de publicistiska målen. Detta kan vara en bidragande faktor, till förändringar inom 

journalistrollen. Då de måste arbeta mer med att göra publiken nöjd, för att hålla kvar sina läsare så 

de inte ska vända sig till en annan tidning.  

 

2.4.5 Sociala mediers påverkan av nyhetsflödet 
 

Massmedier så som nyhetsorganisationer följer ett prioriteringsschema i olika samhällsfrågor och 

nyheter. Detta prioriteringsschema brukar definieras som agenda setting (McCombs & Shaw, 
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1972). Vilka nyheter får ta större plats än andra? Redan här ser man tydliga mönster som drar mot 

den tidigare nämnda nyhetsvärderingen. Nyheter går igenom ett urval med vilka som ska få ta 

större plats, nyheten värderas. Därefter kan man se att nyheterna rankas genom olika 

prioriteringsscheman, så kallad agenda setting (McCombs & Shaw, 1972, s. 176). 

Nyheterna som sedan efter urval publiceras, har ofta tendens att bli ett samtalsämne hos 

mottagarna. Genom att ha möjligheten att få bestämma vad som ska ta störst plats i t.ex. tidningar, 

har nyhetsorganisationer en viss makt att påverka samtalsämnen i samhället. De nyheter som tar 

större plats och syns mest i media tenderar att bli de största samtalsämnena (McCombs & Shaw, 

1972). 

I det ovan nämnda urvalet, som sker i agenda setting, ger det ett rankningsvärde till olika nyheter. 

Till exempel en händelse värderas i vad som ska ha högre nyhetsvärde. Detta innebär att det finns 

kontroll bakom urvalet som sker. Detta innebär att urvalet kan jämföras gatekeeping (Burns, 2011). 

En gatekeeper kan vara den som får bestämma över innehållet gällande vad som får synas i 

massmediers olika flöden (Strömbäck, 2015, s153). Vid den ursprungliga gatekeeping är det endast 

några få personer som bestämmer vad som blir representerat i nyhetssammanhang. Detta bidrar till 

att gatekeeping kan ses som motsatsen till främjande av demokratin, utan att det istället drar den 

bakåt. Då det kan ses som att en gatekeeper styr innehållet så blir resultatet det att även 

samtalsämnen hos mottagarna styrs (Napoli, 2015, s. 758).  

Ser man det istället som att det finns en form av gatekeeping, kan man se det ur en aspekt som är 

främjande för demokratin. Istället för något som drar demokratin bakåt, är det möjligt att se 

medieanvändarna som aktörer i gatekeeping (Napoli, 2015, s 759). Detta påstående är grundat i att 

medieanvändarna har möjligheter att ge uttryck för vad som är utav intresse i nyhetsflöden. 

Genom aktivt deltagande, finns det möjlighet till ombytta roller i kontrollen av nyhetsflödet. Det är 

även möjligt att ifrågasätta om det finns någon form av gatekeepers kvar. Som både Singer (2003) 

och Deuze (2005) har gett utryck för, som resultat av de mer diffusa avskiljningarna mellan 

nyhetsorganisation och publik, bidrar detta till en minskad kontroll från organisationen.  Istället för 

att det är en nyhetsorganisation som styr så har medieanvändarna makt. Medieanvändarna kan inte 

aktivt ta bort något i ett flöde från en nyhetsorganisation, men kan välja bort att ta del av nyheterna 

och istället visa vad medieanvändarna prioriterar. Genom detta kan nyhetsorganisationerna skapa 

en bild av vad för nyheter som väcker störst intresse hos publiken. Istället för att 

nyhetsorganisationen har kontroll över samtalsämnena hos publiken blir det publiken som 

påverkar agenda settingen hos nyhetsorganisationen (Napoli, 2015, s.760). 
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Agenda settings handlar om, att kartlägga vilka frågor och nyheter nyhetsorganisationer väljer att 

lägga mer fokus på. Ska man applicera det här mot sociala medier, finns det möjligheter att 

kartlägga vilka nyheter och frågor som engagerar medieanvändarna mest. Vilka nyheter är det som 

får mest delningar och kommentarer? Agenda settings påverkar opinionen, i det här fallet publiken, 

genom att t.ex. styra samtalsämnen (McCombs & Shaw, 1972, s.180). Man kan genom 

användandet av sociala medier se, att publiken har möjligheter att styra vad nyhetsorganisationerna 

publicerar. Genom detta kan nyhetsorganisationer välja att publicera det som säljer bäst. Med 

denna möjlighet kan agenda settings istället ses som medieanvändarnas agenda. 

 Guo (2012) presenterar ett resonemang där hon analyserar sociala nätverk och agenda settings. 

Hon menar det blir möjligt att kartlägga sambanden mellan agenda setting i den offentliga 

dagordningen.  Nyhetsorganisationerna har möjligheter, genom att hålla ett vakande öga över sina 

sociala medier. Nyhetsorganisationerna kan då skapa en tydlig uppfattning av vad för nyheter som 

skapar störst engagemang hos publiken. På så sätt bjuder nyhetsorganisationen in sin publik till att 

vara en del av arbetet.  

Här finner man drag mot pressen inom en organisation, att göra publiken nöjd. Vilket också har 

varit en bidragande faktor till förändringar inom yrket. När publiken får så pass stora möjligheter 

att göra sig hörda genom sociala medier, blir det näst intill ett tvång för organisationen att lyssna på 

publiken. Även här är orsaken att publiken inte ska vända sig till en annan tidning, utan fortsätta 

välja just deras tidning. 

 

2.4.6 Är den yrkesverksamme journalistens roll hotat utav dagens 
medieanvändare? 

	  

Roumen Dimitrov (2014) lyfter fram olika infallsvinklar om det är möjligt att nyhetsorganisationer 

är hotade av medieanvändarna, som agerar som nyhetsproducenter. En utav Dimitrovs 

infallsvinklar är att den traditionella journalistiken är hotat av medieanvändarna och kommer 

slutligen att dö ut. 

Han väljer att vinkla detta som något positivt till att börja med. Skulle den traditionella 

journalistiken helt dö, så menar han att detta skulle bero på att medborgarjournalistiken skulle få ta 

mer plats och slutligen konkurrera ut de yrkesverksamma journalisterna. Att han lyfter fram detta 

som något positivt, är då att gatekeeping inte skulle ha samma möjlighet att kunna ta lika stor plats 
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som tidigare. Det skulle inte finnas samma möjligheter att kontrollera eller bestämma 

nyhetsurvalet. Hela samhällets nyhetsvärld skulle bli betydligt friare och möjligheten för människor 

att delta skulle bara öka. Detta pga. att, vid det tillfället som en person skapar och sedan delar t.ex. 

en nyhet så kommer detta nå människor innan det skulle tas bort, det går alltså inte som osett. Det 

finns därför inte samma kontroll som tidigare om journalistiken skulle dö och Dimitrov (2014, s. 4) 

menar då att detta kan agera som en bidragande faktor i att stärka demokratin. 

Vidare väljer han att ställa det ur ett perspektiv där journalistiken trots medieanvändarna och 

internets utveckling inte håller på att dö ut. I detta perspektiv lyfts det fram att man inte ska se 

medieanvändarna som ett hot eller konkurrens. Istället tror Dimitrov (2014, s.5), som även Björn 

Häger har lyft fram (2014), att medieanvändarna borde ses som en potentiell samarbetspartner. 

Som samarbetspartner kan medieanvändarna vara med att skapa, dela, skicka in bilder och videos 

till redaktioner och kommentera på artiklar. Allt detta har möjlighet att komplettera och utveckla 

den fakta som redan är presenterad och publicerad. Skulle nyhetsorganisationer välja att se 

medieanvändarna som samarbetspartners så skulle detta vara kapabelt till att skapa en ny tillit hos 

mottagarna då de har får känna sig delaktiga och bidragande till demokratin (Masip et al., 2015). 

I båda Dimitrovs infallsvinklar finns det flera starka drag från medborgarjournalistiken och 

deltagarjournalistiken (Holt, 2015). Med det menat att Dimitrov (2014, s.6) presenterar resonemang 

där publiken har möjlighet att agera som en bidragare eller en kompletterande källa till 

nyhetsorganisationen. Detta presenteras då han lyfter att nyhetsorganisationer bör se 

medieanvändarna som en potentiell samarbetspartner och då han menar att medieanvändarna kan 

vara orsaken till att den traditionella journalistiken håller på att dö och allt mer bytas ut av 

medborgarjournalister (Dimitrov, 2014, s.7). 

Vad som kan lyftas fram här som negativt är att journalister till viss del vid somliga tillfällen, kan 

låta sig styras för mycket av vad mottagarna vill läsa. De låter sig vi vissa tillfällen styras alldeles för 

mycket av de ekonomiska målen och väljer att publicera de nyheter som folk klickar på och med 

detta drar mest trafik till sin hemsida istället för att fokusera på att bilda och stärka samhällsfrågor 

hos mottagaren (Dimitrov, 2014, s.9). 
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3 Metod 
	  

I detta avsnitt diskuteras metod för den empiriska undersökningen. Valet av metod, vilket 

tillvägagångsätt som har använts. Vilka frågor som är valda och varför. Vilka urval och 

begräsningar som skett. Diskussion om validiteten och rebiliteten i metoden och avslutningsvis 

problem som kan uppstå och eventuella lösningar till detta.  

Valet att göra ett flertal kvalitativa intervjuer är grundat i uppsatsens frågeställningar. Vad som 

händer med journalistrollen när publiken inte längre bara är en mottagare. Hur journalister har 

upplevt förändringar inom rollen som journalist främst inom en organisation. Inom detta område 

har litteraturen möjlighet att presentera olika sidor av publikens roll. Vad som blir en viktig del är 

hur journalisten upplever eller presenterar sin egen roll. Genom intervjuer får journalisten 

presentera ur organisationens perspektiv, hur de ser på publiken och dess roll.  

Vad som förväntas kunna lyftas som intressant efter utförda intervjuer, är om svaren från 

journalisterna stämmer överens med vad tidigare forskning har antytt. Eller om intervjuerna 

resulterar i att journalisternas egna uppfattningar motsäger vad som har framkommit från tidigare 

forskningen. Vad som även är att överväga, är svarspersonens möjlighet att ge ytterligare 

information som litteraturen eventuellt inte presenterar. Men också även om svaren skiljer sig 

beroende på om intervju personen har utbildning eller ej (Östbye et al., 2004, s. 101).  

 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer blev då syftet var att analysera hur journalister inom 

organisationer upplever yrket och relationen till publiken. När det handlar om att analysera både 

individer som en grupp och enskilda individers inställningar samt attityder till ett ämne, så brukar 

det kunna lämpa sig att lämna ut och samla in enkäter. Men problemet med enkäter för uppsatsens 

frågeställning är att det skapar en för generell bild och intervjuer skapar en med detaljerad bild 

(Ekström & Larsson, 2000, s.87). 

Valet att göra kvalitativa intervjuer handlade även om att få direktkontakten med människor för att 

analysera svaren. Eftersom det inte är det specifika innehållet i t.ex. tidningarna som analyseras, så 

var det inte lämpligt att göra en kvalitativ innehållsanalys eller kvantitativ innehållsanalys (Östbye et 

al., 2004, s. 64). 

3.4 Tillvägagångssätt 
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Intervjun utförs med endast en person åt gången. Intervjuerna genomfördes både ansikte mot 

ansikte men även över telefon. Valet att genomföra telefonintervjuer är för att ge ett alternativ för 

de journalister som inte hinner avsätta tillräckligt mycket tid för ett personligt möte och för 

personer som inte befinner sig lika geografiskt tillgängliga (Kvale, 2009, s.190). Problematiskt vid 

att genomföra en intervju över telefon är att man förlorar möjligheten att se personens som 

intervjuas kroppsspråk. Det kan vara hjälpsamt vid analys utav resultatet (Ekström & Larsson, 

2000, s. 101-103). Att inte kunna uppleva personens kroppsspråk blir inte något problem, då 

analysen enbart handlar om att studera innehållet i svaren. 

 

3.5 Valet av frågor 
	  

Det kommer att utföras ett flertal semi strukturerade intervjuer, där det finns frågor som är 

förberedda sedan. Frågorna kan dock variera i ordningsföljden för att få ett naturligt flöde under 

intervjuns gång (Kvale, 2009, s.172 ). Frågorna är i stort formulerade på ett öppet sätt, då det ger 

plats till svarspersonen att resonera på ett friare sätt och även ger möjligheter till de svarande att ge 

mer utförliga och utvecklande svar. Anledningen till att frågorna är öppet formulerade är för att 

undvika enkla svar som t.ex. ”ja” och ”nej” då de korta svaren ger mindre att arbeta med vid analys 

(Östbye et al., 2004, s142). 

    Vid vissa ställen förekommer det frågor som kan uppfattas som mer slutna än öppna. Då har 

alla slutna frågor följdfrågor, som ger svarspersonen utrymme att utveckla eller förklara varför den 

resonerar på ett visst sätt. Som t.ex. ”Hur tänker du med då?” eller ”Kan du utveckla det vidare för 

mig?” (Östbye et al., 2004, s.142). 

 

3.5.1 Bakgrund  
	  

Frågorna är skapade utifrån olika teman som är baserade på de delar som presenteras i 

teoriavsnittet. De första frågorna handlar om att skapa en bild av vem personen är. Vad personen 

har för yrkesroll, hur länge personen har varit aktiv som journalist, vad som fick personen att börja 

arbeta inom området och ifall det finns något specifikt som fick personen att fastna för yrket. Det 

kommer även frågor om personen har någon utbildning. Det är meningen att dessa, utöver att 

skapa en bild om vem svarspersonen är, också ska agera som olika variabler vid analysen.  T.ex. för 
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att se skillnader i svaren på följande frågor från svarspersoner med utbildning och svarspersoner 

utan utbildning. Om personer med längre erfarenhet resonerar annorlunda om publiken än vad 

personer som inte har lika många års erfarenhet (Östbye et al., 2004, s.158). 

3.5.2  Uppfattningar av yrket 
	  

Efter frågorna som handlar om att skapa en bild av svarspersonen, fortsätter det med dennes 

uppfattningar utav hur yrkesrollen ser ut. Svarspersonen får berätta om hur en vanlig arbetsdag ser 

ut, om personen har upplevt några märkbara skillnader under sin tid som journalist. Här övervägs 

det även att vissa av svarpersonerna inte har tillräckligt lång erfarenhet inom yrket, för att själva 

faktiskt ha upplevt några skillnader. Då kommer fokus istället riktas till vad de tror har varit de 

största skillnaderna. Dessa frågor är valda för att ge möjligheten till svarpersonen lyfta fram det 

som litteraturen tidigare har presenterat eller möjligheten att motsäga sig och där med visa 

skillnader (Kvale, 2009, s. 326-327). Detta blir intressant då litteraturen har presenterat stora 

skillnader inom den tekniska utvecklingen, högre kompetens på journalister och kraven om snabba 

nyheter. Men det kommer även finnas fokus i nyhetsanskaffningen och om de upplever några 

skillnader i arbetssätten hos anställda på en organisation. Den här delen kommer att handla om 

svarspersonens egna uppfattningar men också även om deras erfarenheter ifrån organisationen.  

3.5.3  Utveckling inom journalistiken 
	  

Vidare fortsätter intervjun med fokus på den tekniska utvecklingen, användandet av sociala medier 

inom journalistiken och relationen mellan Journalist och publik. Svarspersonen får först presentera 

hur dennes uppfattningar av vad organisationen, som personen jobbar för, har arbetat för att följa 

med i den tekniska utvecklingen. Här är frågorna främst formulerade för personen att resonera 

kring hur det har förändrats under tiden som de varit yrkesverksam.  Finns det något som 

nyhetsorganisationen kan göra annorlunda för att bättre arbeta med den tekniska utvecklingen. Om 

den förändrade relationen mellan journalist och publik som resultat av den tekniska utvecklingen, 

om de upplever att avståndet har minskat emellan. Vilka möjligheter publiken har att interagera 

med organisationen, och hur arbetar man med den responsen som journalisterna får från publiken 

(Kvale, 2009, s. 326). 

3.5.4 Publikens möjligheter att bidra 
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Efter detta flyttas fokus vidare mot medborgarjournalistiken och fokus på publikens möjligheter att 

bidra. Men också om nyhetsvärdering och om de upplever att publiken är med och påverkar vilka 

nyheter som får synas eller inte. Detta är för att ställa journalisternas svar mot vad litteraturen 

innan har presenterat. Om svaren från svarpersonerna är bekräftande för litteraturen, om de 

motsäger eller om det visar sig att svarspersonen kan tilläga något ytterligare. De får även möjlighet 

att ge uttryck i vad de anser om fenomenet medborgarjournalistik. Vad som skiljer en journalist 

från en medborgarjournalistik. 

Här är frågorna formulerade utifrån teorier om medborgarjournalistik och public sphere. Ser 

journalister att det finns utrymme för publiken att ta plats och bidra? Eller om respondenten 

istället väljer att ställa sig emot att alla kan kalla sig journalister genom att ta plats i det offentliga 

rummet.  

3.6 Urval och avgränsningar  
	  

Den valda gruppen för intervjun är personer som har varit eller är yrkesverksamma journalister på 

lokaltidningar. Journalister är den valda gruppen då de är de personer som kan berätta om sina 

egna uppfattningar av utvecklingen inom området. Skulle man välja att prata med personer som 

inte har erfarenhet av arbetet, skulle detta resultera i att det skapar fler hypoteser om hur det borde 

se ut inom organisationen istället för att få personers direkta uppfattningar av hur svarpersonerna 

upplever arbetet inom organisationen (Östbye et al., 2004, s.101). 

Det är dock intressant att komma i kontakt med personer som jobbar för en organisation som har 

utbildning inom området och om det finns personer som inte har relevant utbildning för området, 

utan istället kan ge bilden av att lära sig på arbetsplatsen. Om dessa två olika parter ställer sig olika 

till hur man ska se relationen till publiken och om hur de ställer sig till medborgarjournalister. 

För att hitta och komma i kontakt med personer inom den valda gruppen har tillvägagångssättet 

varit att först kontakta personer som är nyhetschefer, chefredaktörer och reportrar på 

lokaltidningar. Kontakten sker främst genom mail och telefon för att kolla om det finns ett intresse 

att medverka. Vid mailkontakt bifogas ett intervjubrev som presenterar vad intervjun kommer att 

behandla och vad intervjuerna kommer att användas. För att få ta på tillräckligt många journalister 

så har journalisterna som har ställt upp fått frågan om de kan hänvisa mig vidare till något 

ytterligare namn som kan vara intresserade av att ställa upp, så kallad snöbollseffekt.( Ekström & 

Larsson, 2000, S.63) 
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3.7 Reabilitet, validitet, generalisering och teoretisk mättnad 
	  

För att intervjuerna ska bli tillförlitliga, samt hålla hög kvalité nog för att kunna användas vid analys 

har reabilitet, validitet, generalisering och teoretisk mättnad varit i fokus. (Kvale, 2009, S.310) 

Strävar efter så hög reabilitet och validitet som möjligt, hur man samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt sätt.  

 

3.7.1 Reabilitet och validitet 
	  

Reabilitet handlar om att det finns möjlighet för resultatet att upprepas utav andra personer, vid ett 

senare tillfälle, genom att använda samma metod (Kvale, 2009, s. 402). Den här studien har 

möjligheten att rekonstruera, däremot kan resultatet skiljas. Detta pga. att intervjuerna behandlar 

analyser av nuvarande situationer. Följen av att analysera ett ämne som är väldigt dagsaktuellt, är 

att även om frågorna som ställdes under intervjun skulle vara det samma. Skulle svaren vara 

annorlunda, då det behandlar ett ämne som är under konstant förändring.  

Vad som även kommer att bidra till hög reabilitet i undersökningen är att det kommer att 

genomföras ett flertal intervjuer. Detta för att slutligen kunna se tydliga mönster och 

återkommande svar från intervjupersonerna. Detta kommer göra att materialet från intervjuerna 

kommer bli mer giltiga och tillförlitliga och då även öka validiteten (Kvale, 2009, S.310).  

Det krävs hög reabilitet för att uppnå en hög validitet. Validiteten innebär att man kan lita på att 

mätningarna går att lita på och att de mäter vad de avser att mäta. Detta innebär att man väljer att 

undersöka endast undersökas och inte svävar iväg på annat (Kvale, 2009, s. 402). 

 

För att få validitet och hög styrka i intervjuerna undersökningen har frågorna utgått från 

frågeställningen och förhoppningen av vad som går att få ut av intervjuerna. Svaret föll då i vad 

som saknas från litteraturen. Därför är frågorna formulerade utifrån de teorier som presenterats i 

teoriavsnittet i uppsatsen. Eftersom frågeställningen behandlar den förändrade rollen som 

journalist inom en organisation, så har den utgått från teorier som är applicerbara på teorier inom 

journalistik och ur en organisations perspektiv. Frågorna blir formulerade utifrån de mest centrala 

delarna t.ex. Nyhetsvärdering, digitaliserad journalistik och medborgarjournalistik. Vidare där är det 

tagit vad som presenterats inom de olika teorierna, t.ex. i nyhetsvärderingen så finns det drag till att 
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publiken har möjligheter att påverka hur nyhetsflödet ser ut och vilka nyheter som ska få ta större 

plats. Vad som blir intressant att lyfta här från intervjuerna, är om journalisterna som är aktiva 

inom en nyhetsorganisation resonerar på liknade sätt, eller blir deras svar avvikande. Detta har 

därmed visat att studien undersökt det som var avsatt att undersöka. 

För att öka validiteten har det gjorts val att intervjua personer som är eller har varit 

yrkesverksamma inom en organisation så ger det större trolighet till att kunna ge svar om hur de 

upplever arbetet och rollen. Istället om man skulle prata med personer som inte har varit 

yrkesverksamma, ger detta svar som blir antagande om hur det borde vara och där mer skulle 

resultera i en minskad validitet.  

3.7.2 Generalisering och teoretisk mättnad. 
	  

Generalisering handlar om att flytta och att resultaten från metoden kan flyttas över till andra 

situationer (Bryman, 2011, s. 352). Det kan vara problematiskt att genomföra kvalitativa intervjuer 

om man ska försöka mäta generaliserbarheten. Detta eftersom det representativa urvalet blir något 

begränsat då det är färre personer som deltagit i en kvalitativ studie än i en kvantitativ 

studie(Bryman, 2011, s. 352). Detta blir t.ex. problematisk om man utgår från för få personer. 

Risken med detta är att studien inte ger en så kallad teoretisk mättnad (Bryman, 2011, s. 395). 

Teoretisk mättnad innebär att om det utförs tillräckligt många intervjuer kan man tillslut urskilja att 

samma svar blir återkommande och att variationen i svaren blir mindre (Bryman, 2011, s. 395). 

Trots detta finns det möjlighet att förflytta resultatet över till andra situationer och utöver de fall 

som har studerats och försöka skapa en representativ bild av de svarande.  Med detta så kan man 

skapa en verkligare, men generell bild (Ekström och Larsson, 2000, s. 17-18). Exempel på detta är 

att det medvetet har valts att göra intervjuer med både män och kvinnor. Detta för att undvika att 

endast intervjua ett kön och sedan göra analyser och dra slutsatser som grundar sig i båda könen 

(Kvale, 2009, s.400).  Det har även gjorts liknande överväganden i att intervjua både journalister 

som har utbildning inom området och med personer som inte har utbildning. Även personer som 

kan representera olika åldrar och har olika lång erfarenhet. 

3.8 Etikdiskussion 
	  

Innan varje intervju blev respondenten informerad om att intervjun spelades in och hur det 

inspelade materialet sedan skulle användas. Respondenterna blev informerade om detta, genom ett 

intervjubrev som skickades ut innan intervjun. Brevet förklarade också ämnet som intervjun skulle 
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behandla. Brevet berättade likaså vilken typ av frågor som kunde komma upp under intervjuns 

gång. Detta för att när de väljer att delta, så får de också känna att de har någorlunda koll. 

Intervjupersonerna fick även förklarat att de kunde välja att inte svara på frågor eller avbryta 

intervjun när som helst under intervjuns gång. Större delen av deltagande personer, önskade att få 

vara anonyma. Därför har namnen tagits helt bort (Kvale, 2009, S.98). Det är fortfarande viktigt 

för analysen att det lämnas viss information om intervjupersonen. Så som t.ex. ungefärlig ålder, 

erfarenhet och om personen har utbildning. Detta för att svaren kommer att ställas med de olika 

variablerna, för att finna likheter eller eventuella skillnader i svaren. 

Då många frågor handlade om personernas uppfattningar av yrket inom den nyhetsorganisationen 

personen är aktiv i, var det ytterligare en anledning till att personerna hade möjlighet att vara 

anonyma. Även nyhetsorganisationens namn har valts att uteslutas. Orsaken till detta är att 

personen inte ska uppleva att den behöver hålla tillbaka i sina svar, utan istället väljer att svara på 

ett friare sätt. Risken kan annars bli, att respondenterna inte vill riskera att säga något som kan 

utlämna organisationen och istället blir begränsade och tillbakadragna i sina svar. (Kvale, 2009, 

S.105). 

Respondenterna blev även informerade om att det kunde komma att användas citat av vad 

personen sagt under intervjun. Alla Intervjupersoner gav sitt godkännande till detta, men även här 

önskade en större mängd att få vara anonyma även vid citat. Vid de tillfällen som personer 

kommer att citeras kommer intervjupersonen att signeras som t.ex. ”journalist ett” och ”journalist 

två” osv(Kvale, 2009, S.105). Personens signatur bestäms utifrån den kronologiska ordningen som 

intervjuerna utfördes.  

	  

3.9 Problem och lösningar  
	  

Problem som kan uppstå är att personerna inte vill ställa upp på någon intervju, samt att komma i 

kontakt med personerna. Detta finns ingen direkt lösning på. Utan valet blir istället att hos de 

första personerna jag får tag på, och som vill ställa upp, kan hänvisa mig vidare till personerna som 

kan vara intresserad.  
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3.10 Intervjupersonerna 
	  

Tabellen nedan redovisar intervjupersonerna som deltog. Alla personer är aktiva inom lokaljournalistik i 

Sverige.  

	  

	  
	  

Intervjuperson	  	   Datum	   Tillvägagångsätt	   intervjul
ängd	  

kön	   Utbildning	  
eller	  ej?	  

Övrigt	  

Journalist	  ett	   2015-‐11-‐
30	  

Telefonintervju	   43	  min	   Man	   Har	  
utbildning	  

Senare	  20	  års	  ålder.	  
Aktiv	  i	  fyra	  år	  på	  flera	  
lokaltidningar.	  Både	  
som	  frilansande	  och	  
som	  anställd	  i	  en	  
organisation.	  

Journalist	  två	   2015-‐12-‐
01	  

Telefonintervju	   38	  min	   Kvinna	   Har	  
utbildning	  

Senare	  20	  års	  ålder.	  
Aktiv	  5	  år	  flera	  
lokaltidningar.	  Enbart	  
som	  anställd	  inom	  en	  
organisation.	  	  

Journalist	  tre	   2015-‐12-‐
01	  

Ansikte	  -‐mot-‐
ansikte	  

32	  min	   Man	   Ingen	  
utbildning	  

Senare	  20	  års	  ålder.	  
Aktiv	  som	  frilansade	  
men	  enbart	  för	  samma	  
organisation.	  Aktiv	  i	  ett	  
år.	  	  	  

Journalist	  fyra	   2015-‐12-‐
01	  

Ansikte	  –	  mot-‐	  
Ansikte	  

41	  min	   Man	   Ingen	  
utbildning	  

50	  års	  ålder.	  Aktiv	  inom	  
organisation	  under	  en	  
längre	  tid.	  

Journalist	  fem	   2015-‐12-‐
06	  

Telefonintervju	   33	  min	   Man	  	   Ingen	  
utbildning	  

Man	  30	  års	  ålder.	  
Tidigare	  frilansande,	  
idag	  anställd	  för	  en	  
organisation.	  

Journalist	  sex	   2015-‐12-‐
09	  

Ansikte-‐	  mot-‐	  
ansikte	  

35	  min	   Man	   Utbildning	   70	  års	  ålder.	  Aktiv	  
journalist	  i	  50	  år	  för	  en	  
organisation.	  Arbetar	  
idag	  inte	  med	  att	  
producera	  nyheter	  utan	  
arbetar	  som	  ett	  ansikte	  
utåt	  för	  organisationen.	  	  

Journalist	  sju	   2015-‐12-‐
09	  

Telefonintervju	   44	  min	   Kvinna	  	   Utbildning	   20	  års	  ålder.	  Aktiv	  sedan	  
ett	  år.	  Frilansade	  men	  
enbart	  för	  samma	  
organisation.	  	  

Journalist	  åtta	   2016-‐01-‐
03	  

Ansikte-‐	  mot-‐	  
ansikte	  

32	  min	   Man	   Utbildning	   20	  års	  ålder.	  Aktiv	  sedan	  
två	  år.	  Aktiv	  inom	  en	  
nyhetsorganisation.	  
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4 Resultat och analys 
	  

I det här avsnittet presenteras resultatet från genomförda intervjuer med åtta stycken journalister 

på lokaltidningar i Sverige. Tillsammans med resultatet kommer det även att utföras en analys, där 

svaren från intervjuerna ställs mot vad teorin tidigare har presenterat. Vad som även kommer att 

studeras är hur svaren skiljer sin från varandra, beroende på om respondenten har en utbildning 

eller inte, hur lång erfarenhet denna har och även dess ålder. Då ett flertal av intervjupersonerna 

hade önskemål om att vara anonyma  kommer alla namn att uteslutas och istället ersättas med 

siffror.  

 

4.1 Vad är en journalist? 
 

Vad som var gemensamt för alla åtta utförda intervjuer är när frågan vad en journalist är. Då 

behövde alla fundera och ansåg inte att det fanns något riktigt självklart svar på frågan.  De flesta 

av journalisterna som sedan tidigare hade en journalistiksutbildning ansåg att det borde kunna 

finnas krav på utbildning för att kalla sig själv journalist. Personerna med utbildning var noggranna 

med att lyfta att journalister fyller ett syfte då de ska representera den neutrala källan och återspegla 

alla sidor rättvist.  

I teoridelen presenterades att journalist inte är en yrkesskyddad titel utan vem som helst kan kalla 

sig själv för journalist (Häger, 2014; Nygren, 2015). Teorin presenterade dock att en journalist är 

yrkesverksam inom en organisation. Flera av intervjupersonerna uttryckte det samma och det var 

inte heller någon av dem som gav uttryck för att en journalist kunde vara frilansande helt utan en 

organisation.  Det lyftes att det är nödvändigt för en journalist att ha en ansvarig utgivare. Men 

också att skriva objektivt.  

Det gick inte att utskilja några skillnader i svaren beroende på hur lång erfarenhet intervjupersonen 

hade. Vad det fanns märkbara skillnader i var om journalisten hade någon journalistiksutbildning 

eller ej. Personer som hade en journalistiskutbildning ansåg mer att det var viktigare att ha en 

passande utbildning för att få kalla sig själv journalist. Intervjupersonerna som inte hade någon 

utbildning ansåg mer generellt att det räckte att visa vad man kunde producera till 

nyhetsorganisationen. Flera av dem var dock tveksamma till om de faktisk hade rätten att kalla sig 

journalist och ville hellre identifiera sig själva som en reporter.   
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Personer med utbildning gav svar som; 

”Jag säger ju som det är, en ganska tuff bransch att slå sig in i idag så jag 

ser nästan en journalist som är välutbildad och dokumenterat erfaren 

inom skrivande och intervjuande och den biten att det är många 

pusselbitar man ska ha” (Journalist ett). 

Flera intervjuer lyfte även att en journalist ska ha kunskaper inom många delar av journalistyrket. I 

en intervju lyftes det att man kan inte bara ha skrivit en typ av artiklar utan måste ha testat alla olika 

områden. I samma intervju lyftes även att utbildning var viktigt för att kunna hantera alla delar. Vid 

frågan om hur hans utbildning såg ut blev svaret; 

”Jag har gått igenom alla delar i journalistiken här på som man ska göra” 

(Journalist sex). 

Dessa två personer har helt olika erfarenhet. Vad ”Journalist ett” och ”Journalist sex” har 

gemensamt är att båda har utbildning inom området. Med detta lyfte båda respondenterna att 

utbildningen är viktigt för att man ska klara branschen och de kraven som finns inom branschen. 

Båda ansåg att det var mer regel än undantag att man faktiskt hade en utbildning.  

Personer som inte hade någon utbildning hade istället genomgående en annan syn 

på vikten av utbildning. En av journalisterna utan utbildning som hade flera år 

erfarenhet gav svaret på frågan om det hade varit hjälpsamt med en utbildning.  

“Ah både ja och nej det eller bästa sättet man lär sig är ju det är klyschigt 

men Learning by doing det blir ju lite så att man går in i det på ett annat 

sätt” (Journalist fem).  

Här lyfter han att i vissa fall hade det kunna varit hjälpsamt med en utbildning. 

Men han var också noggrann med att påpeka att avsaknaden av utbildning är inget 

som på något sätt har försvårat arbetet för honom. Här skulle det vara möjligt att 

se det ur ett perspektiv där personer med flera år erfarenhet anser att det är mindre 

viktigt med utbildning och anser att man lär sig mest genom att utföra själva 

arbetet. Men vad som även framkom i intervjuer med en av journalisterna som 

hade ansenligt kortare erfarenhet uttryckte samma tankar som ”Journalist fem”. 

Att utbildningen inte är jätteviktigt så länge man kan prestera på arbetsplatsen.   
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”Nej jag tror alltså det är väl lite olika vad för tidning eller media det är 

också men jag menar när jag skickade in min ansökan var jag skrev ju 

ändå att jag inte hade någon utbildning och de verkade inte som det 

spelade någon stor roll egentligen eller lika stor roll som det gjorde förr” 

(Journalist tre) 

Åsikten om en journalist arbetsuppgifter var överlag enade och stämde överens med vad 

litteraturen tidigare hade presenterat. Vad som litteraturen inte lyfte men som intervjuerna visade 

tydliga mönster i, var att personerna som hade en journalistiskutbildning ansåg enhetligt att, För att 

få kalla sig journalist så bör personen ha en utbildning. Personerna utan utbildning menade att man 

lärde sig med tiden, även om man inte hade utbildning. Litteraturen menade att man inte behöver 

någon utbildning för att kalla sig själv journalist.  

4.2 Digitaliserad journalistik 
	  

Teorin lyfte fram att det digitaliserade journalistiken inom en organisation finner man i hur 

journalisten arbetar, hur innehållet har i tidningarna förändras, hur användarna tar emot och 

bearbetar informationen (Karlsson, 2015). 

 

Alla intervjuer lyfte genomgående digitaliserad journalistik och den tekniska utvecklingen som den 

största märkbara skillnaden inom yrket. Genomgående i alla intervjuer lyftes den digitaliserade 

journalistiken med sina nya möjligheter. Alla respondenter lyfte den tekniska utvecklingen och 

digitaliserade journalistiken, utan att bli ledda in på ämnen, mer än att få frågan om de har upplevt 

några förändringar inom yrket sedan de började. 

“Så det är klart att det är en förändring från i början, när man då var det 

väl nu kanske inte ens ambitionen fanns heller men även en tekniklösning 

som gjorde så vi kunde vi kunde live sända tillexempel och så då” 

(Journalist fem). 

Detta oberoende på hur lång erfarenhet personen hade eller om de hade utbildning, så ansåg alla 

detta som den mest självklara skillnaden inom yrket. Alla intervjuade pratade om utvecklingen som 

något positivt. Något som driver en organisation till att utvecklas framåt och skapar helt nya 

möjligheter att nå sin publik och en större publik. Vad intervjuerna presenterade som inte 

framkom i litteraturen, var den minskade personliga kontakten mellan publik och 
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nyhetsorganisation. Alla intervjuade som tog upp detta, valde att lägga det som något negativt att 

kontakten blir mer opersonlig och att allt fler väljer att kontakta nyhetsorganisationen via mail eller 

i vissa fall sociala medier. Så intervjuerna berättade att kontakten med publiken blir mer aktiv men 

betydligt ytligare. Trots att de generellt sett såg detta som något negativt lyftes det som positivt, att 

kontakten går mycket snabbare. I och med att allt fler i publiken väljer att ta kontakt med 

nyhetsorganisation för att ge respons. Med detta blir avståndet mellan avsändare och mottagare 

betydligt mindre.  

Litteraturen berättade att en nyhet idag inte alls håller sitt värde lika länge, och blir betydligt 

snabbare oaktuellt. (Masip et al., 2015 & Karlsson, 2015). En nyhet kan inte vänta till tills nästa dag 

innan de publiceras då detta skulle innebära att nyheten inte har något värde dagen efter. 

”Nyheter måste produceras betydligt snabbare för att bibehålla sitt värde” (Journalist fyra). Detta 

stor del pga. publikens krav på nyhetsorganisationen.  

”Jo men det tror jag för att jag tror nog publiken förväntar sig nyheter 

snabbare nu än vad den gjorde då  men att händer det nånting så vill de 

ju veta på det direkt eller ha reda på det direkt, eh förut tror jag inte att 

det var lika viktigt att man alltså snabbheten i att det skulle upp på 

Webben direkt eftersom att det inte fanns någon Webb då man kunde 

kolla eh utan då fick man ju vänta till tidningen dagen efter för att kanske 

läsa mer om det om dem kan få information från något annat håll varför 

behöver dem oss till då egentligen ” (Journalist åtta). 

Detta bekräftade även intervjuerna. Vad intervjuerna hade att tillägga till detta var varför en nyhet 

blir oaktuell mycket snabbare.  

“(3) Det är väl samhället i stort att man vill ha allt så fort som möjligt och 

hela tiden va ständigt uppkopplad och ju mera sånt och hela tiden har sten 

koll på väder och allt som händer liksom” (Journalist fem). 

I det här citatet finner man tydliga drag till den tekniska utvecklingen och den digitaliserade 

journalistiken. Med nya tekniska möjligheter kan publiken få nyheter direkt när händelsen händer 

och nås med liverapporteringar. Det är även dessa tekniska utvecklingar som i litteraturen 

presenterades som att publiken har helt nya möjligheter att interagera med nyhetsorganisationen. 

Vad litteraturen inte lyfte, som större delen utav intervjuerna gjorde var att med digitaliseringen av 

journalistiken, så försvinner den personliga kontakten mellan nyhetsorganisation och publik. Allt 
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fler väljer att kontakta nyhetsorganisationen via sociala medier och mail. Många såg detta som 

något tråkigt även om kontakten sker snabbare och i vissa fall smidigare.  

”Ah jo men det tror jag framför allt alltså, jag tror framför allt att den 

tekniska skulle jag nog säga just för att det är så pass lätt å komma igång. 

Men den tekniska påverkar ju medborgarjournalister också på att de får ju 

också tillgång till det ” (Journalist tre). 

Men de fanns även de bland respondenterna som inte hade reflekterat över det 

innan. Men när frågan lyftes, resonerades att det kan absolut ha bidragit till att 

avståndet mellan nyhetsorganisation och publik har minskat. Detta bekräftar vad 

som presenterades i teorin angående att en nyhetsorganisation har gått från att vara 

en envägskommunikation till att istället skapa en relation till läsaren (Häger, 2014).  

”Ja du kanske har rätt det har inte jag tänkt på så mycket men det 

är säkert så förr så kan journalisten berättade det från 

sammanträdelser lite halvt högtidligt” (Journalist sex) 

”Journalist sex” lyfte även att digitaliseringen har bidragit till att det är mycket billigare att driva en 

nyhetsorganisation idag. Men också att det ekonomiska blir svårare, då det blir problematiskt att ta 

betalt för nyheterna. När det finns sajter som lägger ut samma information gratis, mot när fler 

prenumererade på en pappers tidning. Det blir billigare då man kräver mer av varje journalist och 

rollen blir då bredare och man kan ta bort andra yrkesroller.  

”Det har varit ett problem för pressen hela tiden vi började i fel period 

att läsarna påstod det att vi har mycket som är gratis och då är det svårt 

att säga att nu tar vi betalt” (Journalist sex). 

Citatet ovan handlar om att publicera nyheter på nätet och att det blir svårt att vara den tidningen 

som väljer att ta betalt för sina nyheter på nätet, när det finns konkurrerande tidningar som lägger 

fram precis samma nyheter fast gratis. Men det kan också vara precis lika problematiskt att gå från 

att vara helt gratis på nätet till att gå till en betaltjänst. Detta kan göra att man tappar många av sina 

läsare. I och med att många nyheter har blivit gratis på nätet, har många nyhetsorganisationer gått 

ner i sitt antal prenumeranter.  

”Även om inte ungdomar i lika hög grad idag läser papperstidningen så 

kanske det kommer tillbaka vi har ju gått ner i upplaga på den tryckta 
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tidningen ganska mycket som alla tryckta tidningar har gjort” 

(Journalist sex). 

Samma journalist ville dock lyfta att huvudsakliga fokusen ligger fortfarande på papperstidningen. 

Även om många kan få alla nyheter på nätet, finns det fortfarande en stor publik som vill bläddra i 

sin morgontidning. Detta var något som litteraturen inte belyste. Det lyftes att det är svårt att hålla 

kvar vid de ekonomiska målen som en organisations har, då mycket finns gratis på andra 

webbplatser (Croteau & Hoynes, 2006). Men den lyfte aldrig en vinkel på att det fortfarande finns 

många som vill sitta och bläddra i en tidning. Detta var genomgående för alla intervjuer. Även om 

det var stort fokus på att dra trafik till sin webbsida så ville respondenterna lyfta att man 

fortfarande arbetade hårt med den traditionella papperstidningen.  

Det sista som framkom från intervjuerna gällande digitaliserad journalistik, var de ökade 

kompetenskraven på journalisterna. Likt vad som framkom från litteraturen, kan en journalist idag 

inte endast vara en skribent (Karlsson, 2015). Men vad som inte lyftes lika tydligt i litteraturen som 

framkom i intervjun med ”journalist fyra” var att trots att kompetenskraven har ökat, finns det 

möjligheter att få mer hjälp tack vara vad han kallar ”datoriseringen”. Med de förändrade 

kompetenskraven beskriver “Journalist fyra” som resultat av dessa förändringars blir arbetssättet 

inom en organisation mer självständigt.  

Där det märktes störst skillnader i vad som berättades om utvecklingen var åldern på personen och 

erfarenhet. Vilket faller sig väldigt naturligt, att man upplevt mer utveckling inom ett yrke man 

befunnit sig inom, än någon som inte har lika lång erfarenhet. Desto längre erfarenhet en person 

har, allt mer förändringar har denne upplevt. Trots detta kunde personerna med kortare erfarenhet, 

berätta om utvecklingar inom hur mycket fokus det fanns på webben och att arbeta med sociala 

medier. Detta kan bevisa att journalistik är ett yrke som konstant befinner sig i en utvecklingsfas. 

Mycket av tekniken uppdateras ofta och man arbetar även med den tekniska utvecklingen som 

finns för publiken. 

 

	  

4.3 Nyhetsvärdering 
 

I litteraturen presenteras resonemang där medieanvändarna kan påverka nyhetsvärderingen (Masip 
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et al., 2015). 

Ingen intervju ville säga rätt ut, att nyheter prioriteras olika beroende på vad publiken ville läsa. 

Däremot svarade alla klart och tydligt att det finns absolut prioriteringar inom nyheter. I samband 

med dessa frågor, kom det även upp att man gärna frågade publiken vad som intresserade dem. Att  

man kollar ofta statistik på vad som läses mest och vilken respons publiken gav på det som 

publiceras. Vid frågan om publiken har någon möjlighet att påverka nyhetsflödet svarade en av 

journalisterna; 

”Nja nej det skulle jag nog inte säga faktiskt för att det finns ju liksom 

typiska grejer som man ska kolla efter eller så här dem är ju såhär läser 

inte på nyheter” (Journalist sju). 

Men direkt under sitt resonemang vänder hon och antyder väldigt kraftigt att det finns möjligheter 

för publiken att påverka, då nyhetsorganisationen faktiskt tittar på vad som publiken läser mest.  

 

”Vad som läses mest vi märker ju vad läsaren läser och på det sättet kan 

de ju påverka och går jättemånga läsa om en grej som vi inte alls trodde 

skulle slå igenom och då är det klart att vi kommer skriva mer om sånna 

grejer på det sättet påverkar dem ” (Journalist sju). 

Även under intervjuerna när det pratades om nyhetsvärdering så kom samtliga journalister här in 

på hur länge en nyhet kan hålla kvar sitt värde. Här kan man också dra mot att nyhetsvärderingen 

har förändrats med den digitaliserade journalistiken.  

”Oerhört mycket effektivare och en nyhet är ju gammal när den nästan 

kommit ut i tryck” (Journalists sex). 

Alla processer går mycket snabbare som resultat av den digitaliserade journalistiken. Nyheterna 

måste inte gå igenom lika många steg innan den blir en nyhet.  

”Sen gick det ju till tryck, nu en journalist ska på en ishockeymatch så 

sitter den ju där och skriver direkt in, det är inga andra vägar, det går 

mycket mycket snabbare och hoppat över många steg på vägen” 

(Jounalist sex).  
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4.3.1 Vad är en nyhet? 
	  

“Eeh (4) hehe det är ju egentligen allt som allt kan vara en nyhet”(Journalist 

fyra). 

Alla intervjupersoner var överens om att nyheter engagerar publiken. Många utav svaren kan man 

även finnas i Hvitfeldts (1985) teori om vad som gör händelse till nyhet. 

Det måste väcka känslor hos publiken, vara överraskande eller en sensation. Många av 

intervjupersonerna valde att använda ordval som engagemang och intresseväckande. Det pratade 

om att det ofta blir mer intresseväckande om det är lokala nyheter. Alltså vad Hvitfeldt (1985) 

kallar för kort geografiskt avstånd.  

”Det är en deadline på den så att säga” (Journalist sex). 

Vad som inte presenterades lika mycket i teorin om vad som blir en nyhet, som större delen utav 

intervjuerna lyfte, var att en nyhet inte är en nyhet lika länge (Dimitrov, 2014 & Masip et al., 

2015).”Journalist sex” beskrev det här med exemplet att en brand är bara en nyhet så länge som det 

brinner. När branden är över är även nyheten över. På den här punkten var det inga skillnader 

mellan svaren vare sig intervjupersonen hade något utbildning eller beroende på hur lång 

erfarenhet av yrket. Alla hade samma gemensamma åsikt. Man kan inte vänta tills nästa dag med att 

publicera en nyhet, för då har någon annan hunnit publicera den. Detta hänger mycket ihop med 

den tekniska utvecklingsfasen och att allt fler personer har möjlighet att sprida nyheter (Holt, 

2011). Ett flertal av intervjupersonerna menade att det kan resultera i att kvalitén på nyheterna som 

publicerar blir sämre då kraven ä betydligt högre på att publicera snabb.  

Detta var den enda frågan där det inte fanns några tydliga skillnader i svaren. Det spelade ingen roll 

om personen hade lång erfarenhet eller utbildning. Alla lyfte samma delar som karaktäristiska för 

en nyhet. Vilket även var det samma som presenterades i litteraturen, även om det var en fråga 

som fick många personer att tänka efter och antyda att det var en svår fråga. Innan de gav något 

svar. 

Vad som inte är en nyhet var alla överens om och inget som skilde sig ifrån vad litteraturen 

presenterade. Inget som är en gammal händelse, så länge det inte finns med en ny vinkling. 
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“(3) Ja det skulle historiska fakta är ju inte nyheter” (Journalist fyra) 

.“Eh det kan tillexempel vara någonting som det kan vara en ny vinkling 

på en gammal händelse är en nyhet eeh sen allt nytt som händer runt om 

kring oss är nyheter” (Journalist fyra). 

 

 

4.3.2 Vilka nyheter får ta störst plats? 
 

Vad littereraturen belyste som ingen utav intervjuerna nämnde, är att nyheter värderas ofta högre 

om det handlar om elitpersoner (Hvitfeldt, 1985). Det kom aldrig ens på tal för intervjupersonerna. 

Vad som däremot var viktigare var att det skulle ha en lokal förankring.  

Här kunde man finna tydliga drag som är gemensamt med medielogiken (Ask, 1990). Intervjuerna 

belyste att man lägger stor fokus på att vinkla rubriker, så att det lockar läsarna. Många intervjuer 

lyfte att, de nyheter som organisationen vill fokusera på. Vinklas rubriker därefter på ett sätt att 

man lockar läsaren till att klicka på nyheten. På så sätt bevarar nyhetsorganisationen kontrollen 

över agenda settingen som i Gous (2012) resonemang om agenda setting i sociala medier. 

”Journalist tre” berättade om att det ofta kan vara flera personer som arbetar tillsammans på 

rubriken till en artikel, för att få allt fler läsare att klicka på den. Men också hur man ska vinkla 

nyheten i sociala medier för att personer ska klicka sig till just deras webbsida. ”Journalist sju” 

berättade att i vissa fall kan det vara viktigare hur man formulerar en rubrik för att fånga läsarens 

intresse, än hur väl man följer en korrekt mall för hur själva artikeln är skriven.  

Vad som skiljde intervjuerna mest åt här, var hur mycket intervjupersonen ansåg att publiken hade 

att säga till om. Vad alla journalister först gav uttryck för var att publiken inte kunde påverka 

agenda settingen. Men vid fortsatta följdfrågor presenterades det att det fanns stort fokus på att 

följa och kolla statiskt på vilka artiklar som fick fler kommentarer och mest trafik till webbsidan. I 

detta vägde man även in mycket av publikes åsikter.  

 

”Men sen finns det ju andra nyheter också givetvis men man märker ju 

oftast att vad folk snackar om man ser ju vad vi lägger ut kanske första 
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grej på Facebook eller sådär då man ser ju oftast på hur mycket likes det” 

blir eller hur mycket kommentarer som blir i ett sånt ämne så finns det 

ju skäl att göra uppföljningar liksom just på dem grejerna där man ser 

att dem är engagerade och nått som folk berörs av” (Journalist fem). 

Det här var ett av de tillfällen då en respondent presenterade relativt öppet att 

publiken faktiskt har en påverkan i vad som publiceras och får ta störst utrymme. Det 

visar att det finns tydliga band mellan publiken och nyhetsvärderingen. Publiken visar 

genom engagemang vad som skapar störts intresse.  

 

 

4.4 Sociala medier 
 

Trots att samtliga intervjuer var överens om att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen var 

något positivt, så var åsikterna om sociala medier betydligt mer splittrade. Vad som tydligast skiljde 

intervjuerna från varandra var åldern på intervjupersonen och synen på att nyhetsorganisationer 

använder sociala medier. De yngre personerna hade en mycket mer positivt inställning och såg det 

mer som en självklarhet. De som hörde till den äldre gruppen lyfte mer att det bidrog till att det 

blir ännu viktigare att sålla och vara källkritiskt. ”Journalist sex” berättade att han ansåg att internet 

mer är som ett klotterplank och antytt av jargongen i intervjun, så tycker han att informationen 

som inte är från sociala medier är mer pålitlig. Han menar att det finns mycket skräp på Facebook 

och att det kan vara svårt att särskilja skräpet från den viktiga responsen.  

”Förr klottrade man på toaletterna nu klottrar man på Facebook” (Journalist 

sex). 

 

Han ansåg det ändå som positivt, i den mån att det minskade avståndet mellan publik och 

nyhetsorganisation. Men även tvärt om, att det är enklare för nyhetsorganisationen att nå publiken. 

”journalist tre berättade t.ex. om att det är väldigt vanligt att nyhetsorganisationer efterlyser 

personer till artiklar som ska behandla ett specifikt ämne genom sina sociala medier. Men det är 

även viktigt att sålla ordentligt bland det som man kan få genom sociala medier. 

Nyhetsorganisationen vill inte riskera att de får samma stämpel som vissa forum och väljer 
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Flashback som ett exempel. Att hela tidningen ska fyllas med massa rykten, utan vill istället vara helt 

säker på att det som publiceras är sanning  

De yngre i intervjuerna gav intrycket av att de gärna tog respons från publiken. Denna respons 

kunde de även välja att överväga vid värdering av nyheter. Detta innebär att publiken genom sina 

sociala medier kan på verka nyhetsorganisationens agenda setting (Lozovina, Jurišić, & Lozovina, 

2013). Det upplevdes även att responsen till nyhetsorganisationerna har ökat i takt med den digitala 

utvecklingen.  

”Och det är så som kanske är det bästa sättet för oss då att få veta lite vad 

folket tycker och interagera med läsarna via sociala medier att man kan 

snabbt svara på deras frågor och man ser även vad de delar och ah du får ju 

inte direkt något mail eller telefonsamtal direkt a men fan vilken bra artikel 

det här var det var verkligen bra skrivet” (Journalist ett). 

 

Ökningen av användningen av sociala medier har resulterat i att organisationer både måste, och 

har, effektiviserat sitt arbete. Med detta menat att nyhetsorganisationen har stora möjligheter att 

både samla informationen snabbt och att få ut sin information snabbt. Detta lyfts i flera delar av 

teorin. T.ex. i delen om journalistikens digitalisering och resonemanget runt interaktivitet 

(Karlsson, 2015) möjligheten för en publik att interagera med nyhetsorganisationen var något som 

de flesta intervjuerna lyfte som något positivt.  

”Sociala medier är nog det för det är det senaste månaden har vi pratat 

jättemycket om det, att vi har blivit bättre på att marknadsföra oss och så 

där och att vi kan skapa en ny profil som heter just journalist är ju en sån 

tillexempel, där vi gör reklam för det vi lägger ut då och det vi har gjort 

då och vi visar att vi finns där ute” (Journalist sju). 

Men mycket i organisationernas fokus låg även i att använda sociala medier för att 

locka publiken till sina webbplatser. Organisationerna arbetade mycket med vilka 

rubriker som kan locka mer och skapa ett evenemang hos publiken.  

 

”Hhh det kanske skulle va att man mer försöker nu på senare då 

försöker flytta fokus mer till sociala medier och dra mer av publiken åt 

det eller från det hållet in till hemsidan då som vi har” (Journalist åtta). 
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Vi frågan om det är positivt att använda sociala medier lyfte många av journalisterna 

liknade resonemang som journalist två; 

“Fördelen är ju att människor kan få ett väldigt spektrum att det går att täcka upp 

väldigt många områden men samtidigt så är det en utmaning att just det här sålla i 

materialet och eh ja men det blir som sagt det blir en så otydlig gräns vem är 

journalist idag egentligen liksom är det vi journalister som är det eller är det folket 

som också liksom är alltså agendasättare liksom” (Journalist två). 

Här lyfter journalist två samma tankar som finns i Guos (2012) resonemang om att man kan 

urskilja agenda settings i sociala medier. Att publiken blir aktörer inom agenda settings och att det 

faktisk framkommer genom vad som får störst uppmärksamhet i sociala medier.  

Men den tekniska utvecklingen och sociala mediers framväxt presenterade litteraturen att detta har 

blivit den nya offentliga rummet för människor. (referens) Det är här folk idag får sina åsikter 

hörda.  

”Ja alla har väl rätt att uttrycka sin åsikt och göra det bästa dem kan så 

kan vi inte ha några åsikter om det i och för sig” (Journalist sex). 

Med detta citat av journalist sex, kan man finna gemensamma drag med att publiken faktiskt har 

möjlighet att ta plats i sociala medier, som också då bekräftar Thijssens (2013) resonemang om 

”The new public sphere”. Detta var dock vad som var svårast att finna från intervjuerna. För alla 

journalister oavsett erfarenhet, ålder eller utbildning, så var det viktigt att se publiken som en 

publik.  Detta blir då avvikande mot Holts (2011) studier om det digitala kaffehuset, men också 

Singers (2003) studier som menade att avgränsningarna mellan journalist och publik blir allt 

luddigare 

	  

4.5 Medborgarnas möjligheter 
	  

I och med att det offentliga rummet (Habermas, 2012) idag har starka paralleller till internet 

(Pearson, 2013). Skapar det större möjligheter för alla att bidra till att stärka demokratin, detta höll 

alla intervjuer med om. Däremot var det ingen av de utbildade journalisterna som höll med om att 

vem som helst kan kalla sig journalist. De ansåg att det kräver någon form utav utbildning. Alla 



	   45	  

menade att det skulle vara utbildning som kunde lära dem den rätta etiken och källkritiken i 

journalistiskt arbete.  

Samband med frågor om medborgarjournalister kunde man urskilja oro och rädsla hos 

intervjupersonerna. Rädslan handlade om att de var rädda att deras yrkesroll skulle kunna ses som 

överflödig. Detta är även av samma karakteristiska drag som det går att finna i både Singer (2003) 

och Deuze (2007) studier om journalistrollen.  

Intervjupersonerna kunde ändå, trots sin oro, lyfta delar av medborgarjournalistiken som kan ses 

som positivt för en nyhetsorganisation. Flera ansåg och höll med om tidigare presenterat 

resonemang att det absolut kan stärka demokratin (Deuze, Burns, & Neuberger, 2007). ”Journalist 

ett” lyfte även att medborgarjournalister har bidragit till att nyhetsorganisationer inte kan lämna ut 

någon viktig information, utan att det publicerar av en ”privatjournalist” i ett annat medium och att 

detta bara arbetar för att tidningar inte ska censurera något. Flera av intervjuerna gav även uttryck 

för att det finns problem i att vem som helst får kalla sig journalist och det är att risken ökar för att 

felaktig fakta och rykten blir mer centrala än de korrekta nyheterna.   

”Nej det är ju också alltså grejen är med det är att det är svårt för en 

privatperson att även om du är säg att du skriver någonting och är först 

med det och har fotat och allting, eh har inte du en blogg liksom som 

hundratusen läser kanske det är jättesvårt för dig att nå ut med detta då är 

det ju lättare för dem här större tidningarna att bara ta det du har skrivit 

rakt av och gå ut med det”(Journalist ett). 

 

Vidare ville de lyfta att det absolut är bra, att publiken kan få uppleva att de är med som en 

samarbetspartner till nyhetsorganisationen och har möjligheter att komplettera den informationen 

som nyhetsorganisationen publicerar (Masip et al., 2015). Vad som däremot var avvikande i 

samtliga intervjuer var att de pratade om att det tyckte det fanns positiva delar i 

medborgarjournalistiken. Men när de skulle berätta vad som var positivt, så lyftes det karaktärsdrag 

som faller lämpligare in under deltagarjournalistiken (Deuze et al., 2007). De lyfte att de gärna ville 

att publiken skulle kommentera och ge respons på artiklar. Det enda som nämndes som något 

positivt i intervjuerna, som man även finner i medborgarjournalistiken, var att använda läsarbilder. 

Om nyhetsorganisationerna valde att använda läsarbilder var dem tvungen att granska bilderna 

först med ett väldigt källkritiskt öga.  
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Vad som skiljde intervjuerna från varandra var att man tydligt märkte att personerna utan någon 

utbildning hade en mycket mer positiv syn på medborgarjournalisten än vad personerna med 

utbildning. Personerna med utbildning vara snabba med att förklara att de var rädda att 

medborgarjournalisterna kan vara ett hot mot journalistrollen, och bidra till att den upplevs som 

överflödig. Journalisterna utan utbildning hade ett resonemang som kunde antyda till att de till viss 

del kunde identifiera sig med medborgarjournalisterna. ”Journalist tre” berätta t.ex. att utbildningen 

inte var något krav för att han skulle få sin anställning, utan att det handlade om att han visade 

intresse för området och kunde uttrycka sig i skrift. ”Journalist fem” berättade att han bara 

hamnade på yrket som utav en slump, och lyfte även att man absolut kan ha en positiv syn på 

medborgarjournalister då de kan bidra med precis lika mycket som personer inom en organisation. 

Vad de personerna utan utbildning gemensamt uttryckte, som stämde väl med personerna med 

utbildning är. Om det faktiskt skulle stämma vad medborgarjournalistiken säger, att vem som helst 

kan kalla sig journalist (Holt, 2011)så kan detta påverka hur man ser på den makten som en 

journalist har. 

”Ja alltså det finns ju negativa aspekter kanske är att själva journalistyrket 

devalveras på nått sätt det blir inte lika ah, vad ska man säga lika fint ska man 

väl inte säga men lika speciellt kanske” (Journalist tre). 

 

4.5.1 Skillnaden mellan journalist och medborgarjournalist 
	  

Även om det fanns problem med att identifiera vem en journalist är för alla intervjupersoner, och 

att det krävdes en del eftertanke innan de kunde ge ett konkret svar. Var det väldigt viktigt för 

nästan alla intervjupersoner att man skulle skilja på medborgarjournalisten och den traditionella 

journalisten. Att det skulle klassas som två helt olika roller var det ingen tvekan om för 

intervjupersonerna. Detta var ett resonemang som det fanns stora avsaknaden om inom 

litteraturen. Det var extra tydligt hos intervjupersonerna som hade utbildning. Det var även samma 

personer som uttryckte en starkare oro för att journalistrollen skulle bli hotat och ses som 

överflödigt, om det faktisk vore så att vem som helst kan få kalla sig journalist. Detta skulle kunna 

ses som att, det är viktigt för intervjupersonerna att dela på rollerna, för att intala själva att 

journalister inte är en överflödig roll.  
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Trots att kompetenskraven har ökat finns det möjligheter att få mer hjälp, tack vara vad han kallar 

”datoriseringen”. Med de förändrade kompetenskraven beskriver “journalist fyra” att som resultat 

av dessa förändringars blir arbetssättet inom en organisation mer självständigt  

 

Det som intervjupersonerna gemensamt belyste som den största skillnaden var källkritiken och 

etiken. I flera intervjuer fanns det gemensamma drag att medborgarjournlister inte skulle vara lika 

noggranna med källkritiken. Litteraturen lyfte inget om att medborgarjournalister skulle vara 

mindre källkritiska. Litteraturen gav istället att det kan vara svårt för medborgarjournalister, att ses 

som en lika pålitlig källa som en nyhetsorganisation (Holt, 2011). Detta lyfte även intervjuerna och 

också som en aspekt till varför det är viktigt att nyhetsorganisationer finns.  

Efter detta fortsätter intervjun till ”journalist fyra” syn på medborgarjournalister och att alla kan 

kalla sig journalister. Han utrycker att han personligen inte ställer sig jättepositivt till vad han kallar 

”privatjournalister”  

”Där har du ju problemet med den vad ska man säga den privatspanande journalisten och 

dom som skriver på sociala medier om nyheter att det handlar ju mer om skvaller och det i 

och med att det är ingen källkritik eh överhuvudtaget ”  

Den främsta anledningen i det här är att han menar att medborgarjournalisterna inte har samma 

syn på källkritik. Men att det inte bör glömmas bort att publiken absolut kan bidra med 

information och material, men då gärna till en nyhetsorganisation som kan granska källan och sålla 

med ett annat kritiskt öga. Då han menar att den största skillnaden mellan en journalist och en 

medborgarjournalist är just källkritiken. 

 

”Men (.)alltså jag jobbar ju inte så journalistiskt som jag gör idag som jag gjorde 

då, efter utbildning och att jag faktiskt har en ansvarigutgivare. som är noga 

med vad som ska publiceras, det ska vara korrekt och det ska(.) Så det är nog 

mycket det tror jag. Det finns ett ansvar hos en tidning mer än att (.) Asså en 

medborgarjournalist skulle nog kanske kunna vara lika bra journalist som vem 

som helst annars bara den hade en person som inte har någon utbildning skulle 

nog kunna göra ett journalist jobba lika bra.” (Journalist åtta). 
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Även i det här citatet lyfts vikten av att ha en ansvarig utgivare. Detta för att eliminera skvallret och 

att det som publicerats skall vara trovärdigt.  

 

 

4.6 Rollen hotad eller en extra tillgång? 
  

Under den här delen av samtliga intervjuer lyftes det upp två perspektiv som var väldigt lika med 

det resonemanget som Roumen Dimitrov (2014) presenterade. De delar som lyftes som något 

positivt, likt Dimitrov (2014)  var medieanvändarens möjligheter att agera som en 

samarbetspartner. Intervjuerna lyfte att om publiken får vara med och bidra, så kan det resultera i 

att avståndet mellan nyhetsorganisation och publik krymper. Det lyftes även som positivt i 

intervjuerna att om man ser publiken som en extra källa, eller en potentiell samarbetspartner, kan 

detta hjälpa nyhetsorganisationen att fortsätta producera nyheter snabbare. Detta i de fall då 

publiken interagerar med nyhetsorganisationen genom exempelvis bilder från händelser och tips 

om nyheter. Genom detta kan nyhetsorganisationen mycket lättare arbeta med tipsen och få ut 

nyheten betydligt snabbare.  

De aspekter som belystes som något positivt, lyftes även upp som något negativt. Detta menat att 

medborgarjournalister, eller medieanvändaren, utgör ett hot för nyhetsorganisationen och rollen 

som journalist. Ytterligare en negativ aspekt var att avståndet emellan de olika parterna krymper. 

Detta resulterar i att det blir otydligare vem som är journalisten och vem som är publiken, likt i 

Singers(2003) studier. Det lyftes även som något negativt att publiken ökar pressen på 

nyhetsorganisationen att publicera nyheter snabbare för att vara först med att publicera nyheten. 

Detta kan göra att kvalitén på nyheten blir lägre. 

Flera intervjupersoner, mestadels de med utbildning, utryckte oror över att journalistrollen ska ses 

som överflödig. Samma personer ville dock poängtera att journalistrollen är en viktig yrkesroll. 

Men detta kan bli problematiskt då publiken är viktig för journalisterna och nyhetsorganisationer, 

för att det ska fungera ekonomisk och för att ha nyheter att publicera.  

”Visst man behöver inte ha utbildning men det är ju ändå ett yrke alltså som jag 

tycker ändå att det ska kanske på något sätt vara en yrkesskyddad titel eller 

liksom”(Journalist två). 
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Här gick det lätt att särskilja på svaren mellan journalisterna som hade utbildning och de utan. Det 

var genomgående i svaren att journalisterna utan utbildning hade lättare att lyfta delar som var 

positiva med att låta publiken bidra. Personerna med utbildning ville vara tydliga med att man 

behöver dela på rollerna som journalist och publik, men att publiken kan i vissa fall bidra.  

”Om alla är journalister vad är jag då det har jag tänkt ibland men samtidigt så 

tycker jag ändå att om man är hyfsat allmänbildad så så kan det ju ändå liksom se 

skillnad på vad som är vad ska man säga riktig journalistik alltså liksom med att 

dem är duktig på att liksom skriva och alltså ha lite koll på saker men det känns 

ändå som journalistiken alltså skulle kunna tappa sitt värde och det vore ju väldigt 

tråkigt då försvinner ju den finare journalistiken att man ska vara oberoende och 

granskande och att det ska vara kvalitet”(Journalist två). 

”Journalist två” berättade även att det finns tillfällen där man inte ska använda publiken, Det är när 

det handlar om expertisämnen, t.ex. medicin. Då måste man veta att personen vet vad denne pratar 

om och har bred kunskap inom området. Även här handlar det om att sålla och kunna granska 

materialet med ett kritiskt öga. Nyhetsorganisationen borde dock överväga att publiken har varit en 

stor bidragande faktor till hur journalistrollen ser ut idag. Samt den utvecklingarna som yrket har 

genomgått under bara de senaste 10-15 åren. Men att journalister utgör en viktig roll i samhället. 

Journalist utan utbildning som hade en betydlig mer positiv syn till att använda publiken som en 

extra tillgång uttryckte; 

“Det är jättebra, dem kanske inte kalla sig journalister men vi sysslar ju 

mycket med det också vi är ju i och med att vi har vår bas redan vår bredd 

så är det ju vi är ju jättetacksamma om det händer typ någon brand eller 

någon olycka eller sånt där det är ju ändå så att får folk se en film i 

samband med det hela när man lägger ut en nyhet om det så blir det mer 

läst och mer intressant och fler eh fler liksom väljer att gå in och läsa 

artikeln om det finns en bild till” (Journalist fem). 

Vad som dock var gemensamt för alla respondenter var vid vilka tillfällen publiken 

kunde bidra till journalistiken. Det fanns tydliga drag att journalisterna ville att 

publiken främst skulle bidra till artiklar som nyhetsorganisationen redan hade 

publicerat. Genom läsarbilder eller ytterligare information som kunde komplettera 

det som saknades innan. 
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. Detta bekräftar vad som har sagts tidigare i intervjuer om att en person behöver en 

nyhetsorganisation bakom som stödjer materialet och har en ansvarig utgivare. Mest 

troligen för att öka trovärdigheten i innehållet. Man kan även här uttyda en 

ytterligare oro för att rollen är hotad och att om personen inte går genom 

nyhetsorganisationer, kan de ses som en konkurrent. Genom att hålla publiken till 

att bidra till nyhetsorganisationens artiklar, så kan detta bidra till att publiken känner 

sig delaktig och minskar risken att publiken ska bli en konkurrent till 

nyhetsorganisationen.  

 

5 Slutsatser och framtida forskning 
	  

	  

• Hur anpassar sig lokaljournalisten, för att inte ses som en överflödig yrkesroll. Då 

publiken har nya möjligheter att ta plats och inte längre är enbart en mottagare? 

• Vilka aspekter av journalistrollen har ändrats i och med det förändrare 

publikinflytandet? 

• Genom det offentliga rummet. Vilka av medieanvändarnas möjligheter att påverka t.ex. 

nyhetsflödet och nyhetsvärderingen, bör nyhetsorganisationer anpassa sig till? 

	  

Litteraturen presenterade och intervjuerna bekräftade att nyhetsorganisationer och journalistrollen 

har genomgått stora utvecklingar och befinner sig fortfarande i en förändringsfas. Med detta menat 

att tekniken konstant befinner sig under utveckling och den senaste tekniken snabbt blir 

uppdaterad. 

Tack vare den tekniska utvecklingen har medieanvändare idag samma tekniska förutsättningar, som 

en nyhetsorganisation att producera nyheter. Tack vare internet och sociala mediers framväxt kan 

vem som helst, privatperson eller organisation sprida sina nyheter och få respons på det. Vem som 

helst har möjlighet att publicera t.ex. bilder och texter på internet, detta kan resultera i att mycket 

av det innehållet som publiceras på internet är felaktiga uppgifter och att vikten av källkritik blir allt 

mer aktuell. Med detta menat att det blir ännu viktigare med vilken källa som nyheter kommer 

ifrån.  
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Både tidigare forskning och utförda intervjuer bekräftat att nyhetsorganisationer är den källan som 

vanligtvis ses som mest pålitlig och innehåller minst skvaller. Om nyhetsorganisationer inte hade 

stämpeln på sig att vara den pålitliga källan, skulle medieanvändaren utgöra ett större hot än vad 

det faktiskt gör. Med detta kan man dra slutsatsen att journalister inom en nyhetsorganisation fyller 

en viktig roll.  

Dock är det centralt att inte glömma att publiken är viktig för att en nyhetsorganisation, om de inte 

har någon publik fyller nyhetsorganisationen inte längre sitt syfte.  Eftersom publiken har nya 

förutsättningar och för att de inte ska utgöra ett hot för nyhetsorganisationen, är det förnuftigt för 

en nyhetsorganisation att se publiken som en potentiell samarbetspartner. Att nyttja publiken som 

en ett extra komplement är gynnsamt för nyhetsorganisationen. Resultatet av att publiken får vara 

med och bidra blir gynnande för nyhetsorganisationen på det sättet att, publiken upplever sig 

delaktiga i nyhetsorganisation och ser dem som en pålitlig och äkta källa. Detta kan vara 

bidragande till att publiken väljer att fortsätta vända sig till den informationen som kommer från 

nyhetsorganisationen.  

Dock finns det mycket som tyder på att publiken idag har större möjligheter att påverka vad 

nyhetsorganisationer fokuserar på och vilka artiklar som får ta större plats. Även om 

nyhetsorganisationerna inte vill säga att de låter publiken påverka så visade det sig att de lägger stor 

vikt vid vad som engagerar flest personer i sina sociala medier flöden. 

Litteraturen berättade att det finns möjligheter, genom t.ex. medborgarjournalistik och 

deltagarjournalistik, för publiken att påverka hur nyhetsflödet för en nyhetsorganisation ser ut. 

Detta då det finns ett större fokus på social medier, och att nyhetsorganisationer arbetar hårt för 

att hålla sig uppdaterade med den konstanta tekniska utvecklingen. Litteraturen berättade genom 

olika resonemang ifall nyhetsorganisationer och yrkesrollen som journalist skulle vara hotat eller 

inte. Det fanns dock delar i resonemanget som saknades, t.ex. att man ser olika på det beroende på 

om personen bakom har någon utbildning. Detta kom tydligare fram efter genomförda intervjuer. 

Intervjuerna visade tydliga skillnader på att personer med utbildning var betydligt mer oroliga att 

deras roll skulle ses som överflödig. Samtidigt lyfte de samma resonemang i 

medborgarjournalistiken att det kan blir problematiskt att vem som helst kan kalla sig journalist, då 

det är viktigt vilken källa som nyheten kommer ifrån.  

Vidare forskning som skulle vara intressant att studera är om man kan se förändring i kraven om 

källkritik, med nyhetsorganisationernas nya krav om att producera nyheter snabbt. Hur ser i så fall 
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den här förändringen ut? Eftersom flera av intervjuerna tog upp källkritiken som den största 

skillnaden mellan en medborgarjournalist och en yrkesverksamjournalist.  

6 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
	  

Journalisterna berättade under sina intervjuer att de inte ville låta publiken styra över nyhetsflödet. 

Men under senare delar av intervjun och även i delar av den tidigare forskningen så framkom att 

det var viktigt för nyhetsorganisationen att hålla kolla på vad om delas, kommenteras och väcker 

intresse i sociala medier. Ju mer intresse det väcker desto mer fokus får det. Det är bra för en 

organisation att förstå både i teorin och i praktiken, hur publiken har möjligheter att påverka 

nyhetsflödet. Detta kan skapa större förståelse för hur en organisation fungerar men också 

samhället. Det behöver inte vara något negativt att låta publiken påverka, men för att det ska vara 

något positivt behövs kunskap i hur det ska nyttjas och arbetas med det. Därför är det viktigt att 

inte dölja att publiken får påverka i vissa fall. 
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Bilagor 
	  

Intervjufrågor 

Om personens uppfattning av yrket 

• Berätta gärna lite om ditt yrke och din roll 

• Frilansande eller genom organisation? Fördel/nackdelar med frilansande? 

- Hur länge har du varit journalist? 

- Hur kom det sig att du började arbeta som journalist? 

- Vad var det som fick dig att fastna för yrket? 

- Har du någon utbildning inom området? Viktigt med utbildning?  

• Vill du beskriva för mig hur en vanlig dag på jobbet ser ut?  

-‐ Vilka arbetsuppgifter har du? 

• Har du upplevt några skillnader inom yrket under den tiden du arbetat? (t.ex. kompetens, 

arbetsuppgifter)?   

•  

-‐ Vilka har du upplevt varit de största skillnaderna? (teknisk, sättet att arbeta) 

-‐ Vilka tillvägagångsätt använder ni för att anskaffa nyheter?  

• Vilka skillnader? 

-‐ Har detta påverkat hur du arbetar? Hur då? 

 

Som resultat av den tekniska utvecklingen, ex sociala medier, Internet, har journalister det lättare 

att få kontakt med människor och skapa en relation mot sin publik.  

 

• Hur nyttjar ni den tekniska utveckling/ Hur har ni på de ställen du jobbat följt med i den 

här tekniska utvecklingen? 

• Vad kunde man göra 

-‐ Vad har läsarna för möjligheter att interagera med er? 

-‐ Hur ser responsen ut från läsarna? 
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-‐ Hur upplever du att relationen, mellan journalist och läsare ser ut? 

-‐ Har du upplevt några förändringar i relationen mellan journalist och läsare i takt med 

den tekniska utvecklingen? Hur då? 

• Hur arbetar ni med webben? (social medier, webbtidning) 

• Arbetar ni på olika sätt beroende på om en artikel skrivs för webben eller om den skrivs för 

en traditionell pappers tidning? Vill du beskriva hur för mig? 

• Vad anser du kan klassificeras/definieras som en nyhet?  

• Vad anser du inte kan klassificeras/definieras som en nyhet? 

 

• Upplever du att det finns det nyheter som får ta större plats än andra? Hur då? 

• Vilken typ av nyheter får ta störst plats?  

-‐ Hur görs dessa prioriteringar? 

-‐ Upplever du det finns möjligheter för läsarna att påverka vilka nyheter som får ta större 

plats än andra? Hurdå? 

-‐ Om inte, tror du att det skulle vara någon fördel att låta läsarna påverka nyhetsflödet 

och vilka nyheter som får ta större plats? Varför? 

-‐ Om ja, kan det finnas nackdelar/fördelar med att läsarna har möjlighet att påverka 

nyhetsflödet och vilka nyheter som får ta större plats? Varför? 

 

• Det finns studier som ger uttryck för att alla kan kalla sig själva journalister? Så kallade 

medborgarjournalister, Då menat att alla har den tekniska möjligheten genom t.ex. mobiler, 

kamera och internet uppkoppling, vad anser du om det? 

-‐ Vad är en journalist för dig? 

 

• Vilka skillnader anser du vara de största mellan en etablerad journalist och allmänhetens 

möjlighet att agera som journalist genom den tekniska utvecklingen? 

 

• Borde man ur en organisations perspektiv, se publiken som en extra tillgång? 

Varför/Varför inte? 

 

• Tror du att den tekniska utvecklingen och läsarnas möjlighet att delta kan vara bidragande 

till hur journalistrollen har ändrats? På vilket sätt? 
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Har du något ytterligare du vill tillägga? 

Tack för ditt deltagande! 

	  

	  

	  


