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Sammanfattning: 
 
I denna uppsats tittar vi närmare på journalistrollen. Vi undersöker vilka förhållningssätt till 

journalistik det finns bland journalister och de eventuella förändringar som journalistrollen 

står inför. Vi vill synliggöra debatten om hur journalistkåren förhåller sig till förändringar i 

medielandskapet. För att kunna undersöka journalisternas inlägg i debatten har vi tagit del av 

material i form av bloggar, artiklar och böcker där de uttrycker sina synpunkter. Vi har även 

genomfört intervjuer med tre journalister och deltagit i ett seminarium där framtidens 

journalistroll diskuterades. I vår slutdiskussion utgår vi ifrån en rad olika förhållningsätt till 

journalistik och diskuterar på vilken nivå av journalistens yrkesroll förändringar sker. En 

tendens vi sett genom denna uppsats är att journalistrollen i framtiden kommer att delas upp 

allt mer i redaktörer och reportrar. 
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1 Inledning 
 

Vi kan konstatera att det sker en förändring av världen genom Internet. Det gäller 

mediestrukturen, kommunikationen mellan enskilda människor och produktionssystemen i 

samhället. Studien Svenskarna och Internet 2011 visar att 88 procent av befolkningen över 

tolv år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet. Två av tre 

av dessa besöker sociala nätverk. Så mycket som 80-85 procent av unga kvinnor läser bloggar 

medan motsvarande andel läsare är 30-40 procent bland de äldre.1 Journalister är idag alltså 

långtifrån ensamma om att förse oss med information och nyheter när vi tar in allt mer via 

blogginlägg och statusuppdateringar. Det finns nu även tendenser som visar på en eventuell 

död för papperstidningen. Dagens media uppger till exempel att nära 250 tjänster kommer ha 

försvunnit när de stora dagstidningarna genomfört de sparpaket som presenterades i oktober 

2011.2 

 
”The old news paper model is dying. News is not dying. News is much cheaper produced 

now, because we can gather and share in new ways, operate on cheap platforms, operate 

networks. There´s incredible new ways to do news”. Ovanstående sägs av Jeff Jarvis som 

medverkar i dokumentärfilmen Page One: Inside the New York Times där vi får följa med in 

på redaktionen till den stora tidningen The New York Times. Dokumentären tar upp de 

förändringar som pågår i medielandskapet och en genomgående fråga är vad det innebär att 

vara journalist idag. Idag kan vem som helst få tillgång till de redskap som krävs för att utföra 

ett journalistiskt arbete. Innebär det att alla är journalister? Hur påverkar det den journalistiska 

rollen? 
 
 
 
1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Journalistrollens historia 
När de moderna masspridda dagstidningarna växte fram med industrisamhället i slutet av 

1800-talet växte också journalistyrket fram. De nya rotationspressarna gjorde tidningarna 

billigare samtidigt som lönearbetet bredde ut sig och skapade en marknad för tidningar. 

Arbetsvillkoren var dock usla vid den här tiden, dessutom hade journalistyrket en låg status 
 
 
 

1 Findah, Olle. Svenskarna och Internet 2011. Återfinns på https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf, senast besökt 
2011-12-06 
2 Widell, Henrik. ´Tidningscheferna: Ingen anledning till oro´. Dagens Media. Publicerad 2011-11-14. Återfinns 
på http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article3343805.ece, senast besökt 2011-12-06 

https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article3343805.ece
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och journalister fick öknamnet murvel, något som betecknade ”en människa utan karaktär och 

duglighet” enligt tidens ordböcker. Som en reaktion på detta grundades Svenska 

journalistförbundet 1901 med syftet att både förbättra villkoren och höja den sociala statusen 

för journalister. Det var dock inte självklart att man skulle kalla sig journalist. När förbundet 

bildades så diskuterades även benämningar som litteratör, tidningsman och redaktör. Men 

benämningen journalist som lånats in från franskan fick snabbt genomslag under åren runt 

1900. Gränsen mellan journalisterna som ägnade sig åt redaktionellt arbete på en tidning var 

klar och tydlig gentemot typografer som ägnade sig åt den tekniska produktionen av 

tidningen. 
 
 
Det nya journalistförbundet fick dock problem som främst berodde på politiska motsättningar 

mellan journalister på tidningar av olika partifärg. Det visade sig också att den journalistiska 

identiteten i partipressen, som var mycket stark vid den här tiden, hade svårt att anpassa sig 

till fackliga krav. Det var inte förrän på 1940-talet, när journalistyrket fick en växande 

legitimitet, som journalistförbundet växte sig starkt. När journalistiken snabbt började 

expandera i radio och TV, under 1950- och 1960-talet, utgick utvecklingen inte från 

partiprogram utan från begreppet ”i allmänhetens tjänst”. I och med denna utveckling, från 

den partianknutna agitatorn mot en mer självständig journalist, tog också den långsamma 

utvecklingen mot en professionalisering av yrket fart. 
 
Sen dess har journalistyrkets status höjts ytterligare och journalister tillhör numera samhällets 

elit genom att de har akademisk utbildning och är väl synliga i mediesamhället. Idag 

undertecknas nyhetsartiklar ofta med namn, telefonnummer och en bild på journalisten, 

medan det fram till 1960- talet var ovanligt att journalisten undertecknade nyhetsartikeln 

överhuvudtaget. Idag når vissa journalister till och med stjärnstatus med en egen krönika eller 

TV-show.3 

 
 
 
 

1.1.2 ”Vem är journalist- och varför?” 
Sim(o) är ett institut för mediestudier vars ändamål är att bedriva vetenskaplig forskning inom 

medieområdet. De kartlägger, analyserar och diskuterar medier ur flera olika perspektiv. 

Syftet är att ge ett brett underlag för det offentliga samtalet kring journalistikens och 
 

mediernas roll i samhället. I januari 2011 anordnade Sim(o) ett seminarium som hette Vem är 
 
 
 

3 Nygren, Gunnar (2008). Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering. Stockholm: Sim(o), s. 11-12 
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journalist- och varför? som diskuterade journalistrollens upplösning. Seminariet kan ses som 

ett startskott för den debatt som förts framför allt i sociala medier om journalistrollen. Därför 

vill vi här redogöra för seminariet som en bakgrund till den debatt som vi skall titta närmare 

på i denna uppsats. 
 
Utgångspunkten för seminariet var Anders Mildners essä Den stora upplösningen: Vem är 

journalist när journalismen vittrar bort? Och varför? Mildner är frilansskribent och föreläser 

om medieutveckling. Hans essä berör den drastiska förändring som han menar att 

journalistrollen genomgår. Genom dagens teknik blir det möjligt för vem som helst att 

publicera sig på nätet och publiken blir på så sätt producenter. Mildner anser att journalistik 

alltid kommer att vara viktigt men att det journalistiska uppdraget måste omformuleras. Han 

uttryckte sig på följande sätt under seminariet: 
 

”Jag tror att framtidens journalistik och framtidens mediebolag måste gå hand i 

hand med publiken, bistå den genom att aggregera allmänhetens diskussioner 

istället för att enbart blåsa upp sina egna, dra nytta av den kollektiva kunskap 

som skapas istället för att framställa sig själv som den enda experten.”4
 

 
Seminariet började med att Mildner presenterade sin essä och sedan fick panelen kommentera 

den kort för att sedan diskutera med varandra, Mildner och publiken. I panelen ingick Malin 

Crona som är publikredaktör för Ekot på Sveriges Radio, Helena Giertta som är chefredaktör 

för Journalisten, Fredrik Strömberg, creative director för Bonnier Tidskrifter Digitala Medier, 

samt Sigurd Allern, professor vid enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) 

på institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. 
 
Under diskussionen skedde en form av uppdelning mellan paneldeltagarna. Crona och 

Strömberg höll med om Mildners beskrivning av journalistrollen och att det finns ett behov av 

att diskutera den förändring som journalistrollen genomgår, medan Giertta och Allern ansåg 

att utvecklingen inte nått dit än. 5 
 
 
 
 
 
 
 

4 http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument-konsekvenser-av-och-for- 
journalistrollen/ besöktes senast 2012-02-06 
5 Krogh, Torbjörn von (red.) (2011). Journalistroll: bakgrund till - och debatt om - journalistrollens förändring : 
debatten våren 2011. Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier Sim(o), s. 25-26 

http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument-konsekvenser-av-och-for-journalistrollen/
http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument-konsekvenser-av-och-for-journalistrollen/
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1.1.3 Ordlista 
 

Crowdsourcing – När läsarna/publiken bjuds in i arbetsprocessen. 
 
Gatekeeper – Begrepp som bland annat betecknar vad som styr urvalet av nyheter i 
massmedier och andra informationskanaler. 

 
Gräv – Att göra research, förkortning av grävande journalistik. 

 
Hashtag – Symbolen #, används på Twitter för att sätta etiketter på inlägg så att de blir 
sökbara. 

 
Smartphones – Mobiltelefoner med Internetuppkoppling. 

 
 
 
 
1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 

 

Vi befinner oss just nu i ett skifte mellan det analoga och det digitala där bloggar och andra 

sociala medier spelar en allt större roll i det svenska medielandskapet. Antalet medieaktörer är 

idag större än någonsin och så även utbudet. Vi tar in allt mer via twittrare och bloggare vilket 

leder till en kamp om publikens tid. Publiken har också stora möjligheter att vara delaktiga i 

och med dagens teknik. Idag finns det till exempel 4,6 miljarder mobiltelefoner och 1,7 

miljarder persondatorer med internetuppkoppling i världen. Genom övergången till 

smartphones kommer, inom en överblickbar framtid, merparten av alla mobiltelefoner att vara 

mobila internetterminaler. Clay Shirky, författare, konsult och adjungerad professor vid New 

York University, skriver om en framtida virtuell samverkan. I sin senaste bok Cognitive 

Surplus beskriver han hur miljardtals människor använder sin fria tid för att själva gå från att 

vara mediekonsumenter till att bli medproducenter. Nätlexikonet Wikipedia är ett exempel på 

ett kollektivt skapande och tydliggör vad som kan hända även inom andra områden.6 Gunnar 
 

Nygren skriver i boken Yrke på glid -Om journalistrollens de-professionalisering att ”när den 

tekniska, ekonomiska och sociala kontexten runt journalisterna förändras i grunden, så måste 

det också påverka yrkesrollen”.7 

 
 
Med detta i åtanke vill vi problematisera journalistrollen i förhållande till den kontext vi lever 

 

i. För att göra detta frågar vi oss allt från vilka förhållningssätt det finns bland journalister till 
 
 
 

6 ´Var äger demokratin rum?´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-10-28 . Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4138406, senast besökt 2011-12-06 
7 Nygren (2008), s. 58 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4138406
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sociala medier, journalistutbildningar och publiken, till vilka framtidsvisioner det finns för 

journalistyrket, frågan om journalistisk kompetens och kvalitet. Vi vill också se närmare på 

journalisternas ideal och värderingar såväl som normer och rutiner för att ta reda på vad i 

yrkesrollen som står inför de största förändringarna. Denna problemdiskussion har lett oss 

fram till följande frågeställningar: 

1. Vilka förhållningssätt finns det bland journalister till journalistrollen och de eventuella 

förändringar den står inför? 

2. På vilken nivå av journalistens yrkesroll står i så fall de största förändringarna att 

finna? 
 
 
 
1.3 Syfte 

 

Vi anser att journalisternas yrkesroll är i förändring och vill i vår uppsats undersöka hur 

journalister ser på sin yrkesroll och de förändringar som skett och fortfarande pågår i 

medielandskapet. Syftet med denna explorativa studie är att synliggöra och sammanställa 

debatten om journalistrollen. 
 
 
 
 
1.4 Avgränsningar 

 
 
För att kunna kartlägga debatten om journalistrollen har vi behövt ta del av en rad olika 

informationskanaler och vi har även genomfört en egen undersökning i form av intervjuer. 

Detta har lett till en stor mängd material och vi är medvetna om att det ibland kan kännas som 

att det är mycket att ta in och även som att vi upprepar oss. Vi anser dock att allt material har 

varit nödvändigt för att kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen. 
 
 
 
I vår uppsats undersöker vi journalistrollen främst bland skrivande journalister i Sverige. De 

journalister vi intervjuat har alla erfarenhet av att jobba som reporter på en papperstidning, 

men de har också erfarenhet av att jobba med radio eller webben i varierande positioner. 

Gemensamt för de journalister vi intervjuat är att samtliga har genomgått en journalistisk 

utbildning och verkat inom branschen. Läs mer om hur vi valt intervjupersoner och övrigt 

material under Urval. 



8 Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 45 
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2 Metod 
 

Trots den anspråkslösa titeln Intervjumetodik har Annika Lantz bok hjälpt oss på många plan i 

vårt metodarbete. I valet av intervjumetod har vi också tagit del av kapitlet Intervjuer – 

metoder och processer, ur boken Samhällsvetenskaplig forskning av Tim May. Vi valde att 

använda oss av öppet riktade intervjuer för att samla in vårt material och kvalitativa analyser 

för att bearbeta materialet. I följande avsnitt ska vi motivera dessa val av metoder, men också 

redogöra för våra urval. Styrkor och svagheter med den valda metoden diskuteras i 

förhållande till uppsatsens syfte. 
 
 
Redovisningen av vårt material kommer att ske parallellt med analysen. Analysen består av 

två delar där vi i den första delanalysen redovisar och analyserar debatten utifrån diskussioner 

som uppstått via bloggar, artiklar och även böcker som utkommit om ämnet. I vår andra 

delanalys kommer vi att redovisa och analysera sådant material som vi själv har samlat in 

genom intervjuer och deltagande på ett seminarium. 
 
 
 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 

 
I vårt uppsatsarbete har vi valt att utgå från en hermeneutisk och antipositivistisk syn som 

innebär att vi vill förstå ett fenomens mening. Idealet blir här att lyfta in och ta hänsyn till så 

stor del av sammanhanget som möjligt. Meningen är i det här fallet tids-, kultur-, och 

personbunden och vi menar alltså därför att det inte finns någon kunskap som är ”sann” över 

all tid och i alla samhällen. Fenomen ges mening och kan förstås bara i sitt sammanhang. Med 

detta synsätt följer ett ideografiskt angreppssätt som utgår från att verkligheten är subjektiv 

och att det råder enhet mellan fakta och värderingar. För att skapa en djupare förståelse för 

fenomenet vill vi alltså differentiera och nyansera istället för att söka det allmängiltiga.8
 

 

 
 
 
 
 
2.2 Val av metod 

 
Annika Lantz skriver i sin bok bland annat om kunskapslägets betydelse för syfte och 

problemformulering. Detta var något som fick oss att börja fundera över hur mycket kunskap 

det fanns om fenomenet vi skulle studera. Efter genomförd research kände vi att det fanns en 
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del begrepp definierade inom forskningsområdet, men inga välutvecklade modeller som 

inkluderade begreppen. Vårt syfte blev därmed att beskriva och avgränsa fenomenet och bidra 

till att utveckla modeller. Lantz föreslår den öppna riktade intervjun för att uppnå detta syfte.9 

Gällande frågeställningar menar Lantz att de gäller individens upplevelse av kvaliteter och 

betydelser. Intervjuaren söker vidare sammanhangsbestämd kunskap om de kvaliteter som 

intervjuaren har definierat genom de öppna riktade intervjuerna.10
 

 
Lantz menar att en utgångspunkt för öppna intervjuer är att fenomenet intervjuaren vill belysa 

är meningsfullt för intervjupersonen.11 Detta menar vi att stämmer för våra intervjupersoner 

eftersom fenomenet vi undersöker berör intervjupersonernas yrkesliv. Fenomenet har alltså i 

många fall varit en del av intervjupersonernas vardag och något de diskuterat innan vi 

intervjuade dem. Tim May menar att den öppna intervjun möjliggör ett kvalitativt djup genom 

att den intervjuade får tala om ämnet utifrån sin egen referensram. Intervjupersonen kan då 

utgå från sådana idéer och betydelser som ligger dem nära, vilket enligt May gör att man som 

forskare kan förstå den innebörd som individerna själva tillskriver händelser och relationer.12
 

May skriver också om vikten att “smälta in” i den miljö man ska studera.13 Detta gjorde vi 
 

genom att vara pålästa om debatten för att fungera som ”kollegor” i så hög utsträckning som 

möjligt. För att avgränsa intervjuerna använde vi de generella avgränsningskriterier som går 

ut på att intervjun avslutas när intervjuaren fått tillräckligt med information för att skapa en 

begriplig helhetsbild.14
 

 
 
 
 
2.3 Kvalitativ analys 

 
Lantz menar att flera öppet riktade intervjuer på samma tema ofta visar sig vara olika, vilket 

är en fördel för förståelsen av fenomenets kvaliteter.15 Lantz skriver vidare att kvalitativa 
analyser ger en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen, något vi vill göra i vår 

uppsats.16 Den kvalitativa analysens giltighet vilar enligt Lantz dels på intern subjektivitet och 
 

dels på teoretisk/extern validitet som gäller kopplingen mellan teori och det undersöka 
 
 
 

9 Lantz (2007), s. 27 
10 Ibid, s. 33 
11 Ibid, s. 53 
12 May, Tim (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 152 
13 Ibid, s. 156 
14 Lantz (2007), s. 55 
15 Ibid, s. 33 
16 Ibid, s. 34 



8  

fenomenet. Den teoretiska begreppsapparaten syftar här till att ytterligare vidga förståelsen av 

fenomenets mening. Giltigheten för kvalitativa analyser menar Lantz gäller i vilken grad de 

teoretiska begreppen ytterligare fördjupar förståelsen av fenomenet.17
 

 
 
 
 
2.4 Urval 

 
För att besvara våra frågeställningar har vi intervjuat yrkesverksamma journalister som är väl 

insatta i debatten. Den 24 oktober deltog vi i ett seminarium kring framtidens journalistroll, 

anordnat av Institutet för Mediestudier, Sim(o). Detta seminarium spelades in och 

transkriberades för att sedan användas som material i vår uppsats. I samband med detta 

seminarium fick vi även möjlighet att intervjua två av de personer som satt med i panelen för 

seminariet, nämligen Malin Crona, publikredaktör på Ekot, Sveriges Radio och Anders 

Mildner, frilansskribent och föreläsare om medieutveckling. Utöver dessa två intervjuade vi 

även Emanuel Karlsten, journalist och konsult. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan. 
 
För att kartlägga debatten har vi också sett närmare på forum där journalister och andra 

intresserade diskuterar ämnet, till exempel Facebookgruppen Journalistbubblan, 

Twittertråden #journalistroll och Sveriges radios interaktiva webbokprojekt Journalistik 3.0 - 

Medieormen ömsar skinn. Också inlägg från svenska bloggar och tidningar som diskuterade 

seminariet Vem är journalist- och varför? och berörde våra frågeställningar har analyserats 

och använts som material tillsammans med de intervjuer vi gjort. 
 
 
 
 
 
2.5 Etiska överväganden 

 
Material som publicerats på bloggar har vi betraktat som offentligt och har därför inte sett 

något behov av att fråga om lov för att använda materialet i vår uppsats. De personer vi 

intervjuat har varit medvetna om uppsatsens syfte och deras roll som bidragare med material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Lantz (2007), s. 101 



19 Ibid, s. 61-62 
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3 Teori 
 
3.1 Tidigare forskning 

 

Under denna rubrik skall vi redogöra för fyra studier som berör vårt område. Två av studierna 

berör journalistens förhållande till sociala medier som arbetsverktyg, en berör journalistisk 

kvalitet och en berör journalistyrkets de-professionalisering. 
 
 
 
 

3.1.1 Journalister som talar med journalister – Twitter som publicistiskt 
verktyg 
I denna uppsats har Johan Forsstedt undersökt journalisters användande av Twitter. Uppsatsen 

undersöker också om det finns något samband mellan journalisternas användning av Twitter 

och deras förhållningssätt till publiken. Forsstedt har avgränsat sig till att intervjua nio 

svenska journalister som alla arbetar i Stockholm. Han har även undersökt dessa nio 

journalisters inlägg på Twitter under tre dagar.18
 

 
Forsstedt inleder uppsatsen med att berätta om Karin Adelskölds och Sofia Mirjamsdotters 

åsikter om Twitter och sociala medier som de delat med sig av på föreläsningar vid 

Södertörns Högskola. Karin Adelsköld menar att Twitter är revolutionerande på flera sätt. 

Hon berättar att där kan hon som journalist hitta case till sina artiklar, interagera med publiken 

samt nätverka med andra mediemänniskor i branschen. Miriamsdotter pratar bland annat om 

sociala medier och digitaliseringen av journalistiken som en grund för en möjlig demokratisk 

medborgarjournalistik. Hon beskriver Twitter som ”ett ständigt pågående samtal” där 

journalister kan finnas tillgängliga och kommunicera med publiken, inte bara använda mediet 

som en megafon. Hon menar att ”allt handlar om att bygga relationer med publiken” och 

varnar för att se sociala medier som ännu en publiceringskanal.19
 

 
Forsstedt refererar till Ulrika Andersson som anser att det finns två perspektiv på åsikterna 

kring publikanpassning och huruvida de tillför publik och samhälle någonting. Det ena 

perspektivet utgår från att medieföretagens publikanpassning har blivit för stor på grund av 

den ökade konkurrensen på mediemarknaden. Medieföretagen försöker i för hög grad anpassa 

utbudet efter publikens krav, vilket får konsekvenser både för kvaliteten i det utbud som 
 
 

18 Forsstedt, Johan. ´Journalister som talar med journalister – Twitter som publicistiskt verktyg´. Ständig 
deadline, multimedia och Twitter: journalistikstudenter vid Södertörns högskola undersöker visioner och 
realiteter i nätbaserade medier. (2011). Huddinge: Södertörns högskola, s. 69 



21 Ibid, s. 68-69 
22 Ibid, s. 68-69 
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erbjuds som för den professionella integriteten och autonomin hos den yrkesgrupp som utför 

arbetet. Det andra perspektivet utgår från att medierna och deras journalister tvärtom behöver 

ägna sig ännu mer åt att öka sin publikmedvetenhet, då journalister under de senaste 

decennierna har avskärmat sig från publiken. De som har detta perspektiv tycker att 

journalister måste lyssna mer till publiken för att människors intresse och tillit till medierna 

skall kunna återskapas. Medierna måste behandla ämnen som rör 

medborgarna/konsumenterna för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet som demokratiska 

institutioner, men också som ekonomiska företag. Enligt detta resonemang behöver inte 

publikanpassning vara likställt med till exempel sämre kvalitet. Det behöver inte heller stå i 

konflikt med den professionella integriteten (Andersson, 2009).20
 

 
Forsstedt refererar sedan till Michael Karlsson och skriver att eftersom informationsmediet 

har gått från att vara analogt till att vara digitalt så borde även definitionen av journalistik 

förändras. Det nya mediet ger möjlighet till tvåvägskommunikation och således borde 

interaktion ta en plats i definitionen av journalistik. Ett enkelriktat medium ger enkelriktad 

journalistik på samma sätt som det är logiskt att journalistiken kommer att präglas av en hög 

grad av interaktivitet i ett interaktivt medium. Journalistiken kommer mer att likna ett 

seminarium än en föreläsning, Publiken och journalisterna kommer i demokratisk anda att 

förhandla fram vad som är viktigt att belysa i samhället (Karlsson, 2007).21
 

 
 
Forsstedt redogör också för de tre möjliga utvecklingstendenser för journalistiken kopplade 

till interaktion som Karlsson skrivit: 
 

1) interaktivitet som hot mot journalistiken som profession 
 

2) interaktivitet som bidragande till upplyst medborgarjournalistik och 
 

3) interaktivitet drar journalistiken bort från information och till spekulation (Karlsson, 

2007:39).22
 

 
Journalisterna uppger i sina intervjuer med Forsstedt att ingen av dem har några direktiv för 

hur de ska twittra. Däremot uttryckte de flesta i intervjuerna att chefer och arbetsgivare 

uppskattar ifall de twittrar och syns på sociala medier. TV4 har till exempel likt Expressen en 

anställd vars uppgift är att hålla koll på de sociala medierna. 
 
 
 
 
 

20 Forsstedt (2011), s. 64-65 



25 Ibid, s. 80-81 
26 Ibid, s. 81-82 
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Undersökningen visar att 20 procent av alla tweets bedöms vara journalistiska i sin 

utformning, antingen som en kort nyhetstext eller som en kommentar på en nyhet. Nästan alla 

medverkande journalister uppgav att de använder Twitter som en typ av omvärldsbevakning. 

Ett annat syfte som främst nämns av dem som jobbar som reportrar med rak nyhetsförmedling 

är att man kan hitta case till inslag och artiklar via Twitter.23 Det framgår även att flera av 
 

journalisterna marknadsför sina egna texter eller TV-inslag genom att länka till dem på 

Twitter. 
 
Forsstedts innehållsanalys av tweetsen visar att cirka hälften av dem är direkt interaktion, och 

40 procent av de interaktiva tweetsen är mellan olika journalister. Det var endast 20 procent 

av tweetsen som var riktade till publiken, vilket visar att interaktionen främst pågick mellan 

olika journalister. Drygt hälften av journalisterna är överens om att möjligheten till interaktion 

med publik och läsare är något överskattad. Mest beroende på att de inte uppfattar det som att 

publiken finns på Twitter.24
 

 
Enligt Forsstedt låter det på många av de intervjuade journalister som att de är öppna för att 

släppa in publiken som medproducenter. Några pratar om publikens och ”vanliga 

människors” roll i TV-inslag och tidningsartiklar, att de ska få stor plats för att berätta sina 

historier. Att inte proffstyckare ska få ta över allt mer inom journalistiken. Han tolkar det som 

att de flesta journalisterna har en positiv inställning till publiken och ser dem inte som endast 

passiv publik eller konsumenter.25
 

 
Av resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen av journalisternas inlägg på Twitter ser 

Forsstedt det som att journalistiken alltmer liknar ett seminarium. Han konstaterar dock att det 

nästan uteslutande är journalister som har fått en inbjudan till det. Forsstedt tycker också att 

skillnaden mellan vad journalisterna uppger i intervjuerna och deras egna beteenden på 

Twitter är anmärkningsvärd. Twitter verkar inte alls vara en arena för publikkontakt och 

interaktion, åtminstone inte för de undersökta journalisterna. Det kan enligt Forsstedt bero på 

att Twitter används mer som ett verktyg för att hålla koll på omvärlden och se vad andra 

nyhetsmedier rapporterar om, därför att publiken helt enkelt inte finns på Twitter.26
 

 
 
 
 
 
 
 

23 Forsstedt (2011), s. 73-74 
24 Ibid, s. 76-78 
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Forsstedts studie visar alltså att journalisters användning av Twitter inte ger en ökad 

interaktion mellan publik och journalister även om journalisterna uppger att en ökad 

interaktion är någonting att sträva efter. Forsstedt menar att de undersökta journalisterna har 

en positiv syn på publiken och är publikmedvetna. Merparten av de undersökta journalisterna 

har ett starkt publikfokus utan att för den skull glömma bort sitt uppdrag, att informera om 

samhället. Forsstedt menar avslutningsvis att publikkontakt kan ses som något som genuint 

eftersträvas eller som är företagsstrategiskt.27
 

 
 
 
 
 

3.1.2 Jättekliv eller tidsfördriv? – En studie i hur svenska journalister 
använder sociala medier som arbetsverktyg 
Uppsatsen är skriven av Mira Hjort, Signe Oskarsson och Madelene Szabó som läser 

journalistprogrammet vid Göteborgs universitet. För att ta reda på hur journalister använder 

sociala medier som arbetsverktyg har de gjort en respondentundersökning genom en 

webbenkät. Det var 2 508 personer som svarade på enkäten, vilket gav dem en svarsfrekvens 

på 55 procent netto. Den största gruppen på 41 procent angav att de jobbar på en lokal eller 

regional morgontidning. Den näst största gruppen som svarade, 22 procent av den totala 

gruppen, jobbar enligt enkäten på SR. Övriga grupper som svarade var journalister som 

jobbade på en morgontidning i en storstad, SVT, TV4, kvällstidning, gratistidning, tidskrift, 

som frilans eller på en nyhetsbyrå. De valde också att intervjua en rad personer för att 

fördjupa sin undersökning och belysa de aspekter de tog upp i enkäten. 
 
 
Undersökningen visar att 91 procent av journalisterna använder sociala medier som 

arbetsverktyg. Av dessa uppgav 59 procent att de gör det varje dag. Det konstateras i 

uppsatsen att det är svårt att säga om detta är mycket eller lite eftersom det saknas tidigare 

studier. Man kan dock konstatera att sociala medier är ett vanligt arbetsverktyg. De används 

för att hitta uppslag, göra person- och allmänresearch och till att hitta intervjupersoner. 

Sociala medier används alltså främst tidigt i arbetsprocessen, det vill säga på ett idéplan, för 

research och i insamlandet av material. Publicering på sociala medier sker i något lägre 

utsträckning. Fyra av tio uppger att de sprider eget journalistiskt material. Vad resultaten 

framförallt visar är att det är betydligt ovanligare att använda sociala medier för interaktivitet. 
 

Endast en fjärdedel använder sociala medier för att få feedback från publiken samt för att få 
 
 
 

27 Forsstedt (2011), s. 84 
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input från andra. Ännu färre använder sig av sociala medier för att ge andra input, och för att 

bjuda in andra i arbetsprocessen, så kallad crowdsourcing. När journalisterna är interaktiva så 

nätverkar de i större utsträckning än vad de tar in synpunkter från publiken, vilket 

uppsatsförfattarna tycker är anmärkningsvärt.28
 

I uppsatsen refererar de till Gunnar Nygren vid Södertörn Högskola. Han har studerat hur 
 

Internet förändrar journalistiken och han är inte särskilt förvånad. ”Mitt intryck är att 

journalister inte bryr sig så mycket om artikelkommentarer. Och artikelkommentarer lever 

ofta ett eget liv vid sidan av artikeln, som kanske inte alltid är så relevant för journalisterna. 

Men det finns en inställning hos många journalister att det är skräp”, säger han.29 En annan 

förklaring till att journalisterna mest använder sociala medier i researchfasen tror Nygren kan 

vara dagens höga produktionskrav. Både Nygren och journalisten Yasmine El Rafie tror att 

framtidens journalist kommer bli mer av en redaktör som sållar i information, är tränad i 

källkritik och värderar information på ett opartiskt sätt. Precis det som journalister traditionellt 

sätt brukar göra.30
 

 
 
Kristian Lindquist är nyhetschef på SvD.se och han tycker att journalistrollen alltid har varit 

öppen och ser inga problem med att den fortsätter att öppna sig. Han tror inte på att 

journalister inte kommer att behövas, att granskningen kommer att göras på bloggar eller av 

vanligt folk. ”Det tar nämligen lång tid och är rätt tråkigt att göra granskningar. Det kommer 

fortfarande behövas yrkesverksamma journalister vars specialkompetens är att gå igenom 

flera hundra sidor handlingar och hitta det intressanta i dem”, anser han.31
 

 
 
 
Nära hälften av journalisterna i undersökningen instämmer delvis i påståendet att det är 

svårare att förhålla sig källkritiskt till information från sociala medier. Var fjärde har uppgett 

att de instämmer helt, samtidigt som var fjärde inte instämmer alls. Endast 1,5 procent anger i 

undersökningen att de använder färre källor nu än innan de började använda sociala medier.32
 

Bengt Hansell, reporter på Ekot, ser vissa svårigheter med användandet av sociala medier. 
 

Han håller sin Facebook privat eftersom han inte vill vara vän med någon som han eventuellt 
 
 
 
 

28 Hjort, Mira, Signe Oskarsson & Madelene Szabó. Jättekliv eller tidsfördriv? – En studie i hur svenska 
journalister använder sociala medier som arbetsverktyg. (2011). Göteborg: Institutionen för journalistik och 
masskomminikation (JMG) vid Göteborgs universitet, s. 11 
29 Ibid, s. 11-12 
30 Ibid, s. 16 
31 Ibid, s. 18 
32 Ibid, s. 20-21 
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kan behöva granska. Han anser att Twitter är en mer öppen arena. Han tycker att det är en 

svår avgränsning när man publicerar sig i sociala medier. Han säger att man måste hålla lite 

koll på sig själv och inte ta ställning i frågor som kan komma upp i arbetet som reporter. Han 

anser att de etiska och källkritiska bedömningarna är svårare att göra på sociala medier.33
 

 
 
I enkäten till journalisterna fanns även frågan om de har en policy för sociala medier på deras 

arbetsplats. En tredjedel av journalisterna anger att det inte finns någon policy. Nästan lika 

många uppger att det finns en policy och att den uppmuntrar till användande, men den 

beskriver inte hur användandet ska gå till eller begränsar det på något sätt.34 ”På 

journalistutbildningen får vi höra att vi ska arbeta med sociala medier – men inte hur, inte 

varför. Det är klart att man inte förstår vad det ska vara bra till då och kanske inte lyckas så 

bra när man väl försöker”, säger uppsatsförfattarna själva.35 Det var 73 procent av 

journalisterna som hade konton i egna namn och som använder dem både privat och i sin 

journalistroll. Utav dem hade 53 procent enbart konton i eget namn.36 Frilansjournalisten 

Anders Thoresson berättar i uppsatsen att han försökte hålla sin Facebook privat men efter ett 

tag insåg han att det inte gick då han gick miste om för mycket som var relaterat till hans 

arbete.37
 

 
 
Författarna ville i sin uppsats titta på journalisters användande av sociala medier. 

Undersökningen visar att sociala medier främst har påverkat insamlingsfasen och i viss mån 

bearbetningsfasen. Journalisterna använder sociala medier till största del för att få idéer till 

uppslag, göra research och hitta lämpliga intervjupersoner.38
 

 
 
 

3.1.3 Journalistisk kvalitet 
Journalistisk kvalitet är en antologi som är sammanställd av Torbjörn von Krogh. Det är tjugo 

redaktörer, forskare och debattörer som utreder vad journalistisk kvalitet är, vilken kvalitet 

som hotas när redaktionella resurser minskar och vilka möjligheter som öppnar sig när 

interaktiviteten ökar. 
 
 
 
 

33 Hjort, Oskarsson & Szabó (2011), s. 24 
34 Ibid, s. 22 
35 Ibid, s. 34 
36 Ibid, s. 27 
37 Ibid, s. 31 
38 Ibid, s. 32 
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Ulrika Knutson skriver att utvecklingen inom de sociala medierna är explosiv. Den utmanar 

förutfattade meningar om vad kvalitet är. Hon anser att det är en falsk motsättning att ställa 

sociala medier och traditionell journalistik mot varandra. Hon tycker att man borde vara 

nyfiken på framtiden samtidigt som man vårdar historien.39 Ingrid Östlund skriver att det 

eventuellt är på väg att ske ett skifte från ett masskommunikationssamhälle till ett samhälle 

som vilar på en mer individualiserad kommunikation där producent- och konsumentroller 

flyter samman. Hon anser att det i en sådan värld sker en förändring av vad kvalitet anses 

vara. Det är något som journalistiken måste ta till sig och förhålla sig till.40
 

 
Även Daniel Sandström skriver om kvalitet under rubriken Digital- och klassisk- kvalitet. Han 

säger att nya kvaliteter bland annat är tillgänglighet, delbarhet och interaktivitet och att de har 

en stor demokratisk potential. Sedan skriver han att dessa inte minskar behovet av en mer 

klassiskt kvalitativ journalistik. Klassisk kvalitet beskriver han som berättande, fördjupande, 

granskande och förklarande. Sandström arbetar på Sydsvenskan och han skriver att de inte tror 

på en motsättning mellan klassisk journalistisk kvalitet eller digital kvalitet. De ser kvalitet 

både som ett mål och som ett medel. Kvalitet är deras bästa försäljningsargument. De tror att 

ju mer som blir gratis, desto större acceptans kommer det finnas för att betala för det som 

verkligen är kvalitet.41
 

 
Sandra Jakob talar mycket om samspelet mellan läsare och journalist. Hon säger att detta 

samspel kräver ett stort engagemang från journalisterna, redaktionsledningarna och 

medieorganisationerna men att det är något som kommer att löna sig i längden. Hon anser att 

om konsumenterna känner delaktighet, lojalitet och engagemang så kommer det lägga 

grunden för att det i framtiden kommer att finnas betalande prenumeranter för 

morgontidningarna. Jakob håller inte med om att journalistiken framstår som oseriös när 

läsarna får komma med synpunkter. Hon tycker att journalister skall fortsätta med 

kvalitetsjournalistik och utnyttja utbildningen de har och sin erfarenhet och instinkt till att 

gräva. Hon anser inte att det betyder att det saknas plats för läsarna. De kan arbeta sida vid 

sida. Hon anser att alla parter tjänar på att det finns ett samtal mellan läsare och journalister.42
 

 
 
 
 
 
 

39 Krogh, Torbjörn von (red.) (2010). Journalistisk kvalitet?: en antologi om hot och möjligheter när 
medievärlden förändras. Stockholm: Sim(o), s. 110 
40 Ibid s. 47 
41 Ibid, s. 159-160 
42 Ibid, s. 198-199 
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Ulrika Knutson uttalar sig om journalistutbildningarna. Hon anser att de inte kan gå 

opåverkade ur mediekrisen. Hon anser att det inte finns någon mening med att utexaminera 

tusentals journalister till en arbetsmarknad som inte finns. Hon tror att det är ett samhälleligt 

önskemål att göra framtidens journalistutbildningar mindre homogena och 

strömlinjeformade.43
 

 
 
 
 
 

3.1.4 Yrke på glid 
 

Yrke på glid -Om journalistrollens de-professionalisering är skriven av Gunnar Nygren. En 

del av innehållet förekommer även i kapitlet Relevant teoribildning, och det som tas upp där 

berör de-professionaliseringen och nätverkssamhällets påverkan på arbetsmarknaden på ett 

allmänt plan, och inte specifikt för journalistisk verksamhet. 
 
Nygren skriver att nordiska forskare har definierat journalisterna som en ”semiprofession” 

 

som pekat på en stark professionalisering under senare delen av 1900-talet men att journalister 

ändå inte är en klassisk profession (Djerf-Pierre/Weibull 2001, Engblom 2001, Ottosen 2004, 

Petersson 2006). De kännetecken för en profession som journalistiken delvis uppfyller menar 

Nygren är följande: kunskapsmonopolet, gemensam etik och yrkesregler, yrkesorganisationer, 

altruismen och autonomi i arbetet. De tecken som visar på en begränsning i 

professionaliseringen är bland annat att det finns olika vägar in i yrket och att det inte krävs 

någon speciell utbildning. Något verkligt kunskapsmonopol eller legitimering för journalister 

har heller inte funnits. De etiska regelsystemen är dessutom frivilliga och ifrågasätts med 

jämna mellanrum. Journalister är alltså inte en klassisk profession som läkare eller 

advokater.44
 

 
 
Gunnar Nygren skriver en del om ”ny journalistik”. Han citerar bland annat boken Journalism 

and New Media av John Pavlik som skriver om hur den nya tekniken kan utveckla 

journalistiken. Pavlik beskriver en journalistik som innehåller mer research med Internet som 

källa, mer mobilt arbete och nya redaktioner med mer samarbete mellan journalister. Han 

skriver att journalisten i den digitala världen kan bli en guide i det stora informationsflödet 

som sätter händelser i sitt sammanhang, som berättar om dess betydelse och som knyter ihop 
 
 
 
 
 
 

43 Krogh (2010), s. 117 
44 Nygren (2008), s. 17-18 
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samhället i en interaktiv dialog. Han kallar det ”en kontextualiserad journalistik” (Pavlin 
 

2001).45
 

 
 
Nygren har sett närmare på vilka kompetenser som värdesätts i branschen. Han redogör bland 

annat för statistik över vad som efterfrågats i jobbannonser i Journalisten 1986 och 2006. 

”Journalistisk erfarenhet” och ”redigeringskunskap” var de två viktigaste kompetenserna båda 

åren, men nya krav som till exempel ”webberfarenhet” har tillkommit med åren och kraven på 

”ledarerfarenheter” ökar. Personliga egenskaper nämns dubbelt så ofta 2006 som 1986. Det 

som efterfrågas är i första hand effektivitet och ”känsla” för det område jobbet handlar om.46
 

 
Enligt Nygren domineras utvecklingsdiskussionen på många redaktioner av ett tekniskt- 

ekonomiskt perspektiv. De journalistiska värderingarna ifrågasätts däremot inte öppet.47
 

Nygren ser också en ökad genomströmning av journalister på redaktionerna. Han menar att 

detta kan bero på att journalistyrket är på väg att bli som vilket yrke som helst. Han tror också 

att det kan bero på att det blir svårare att stå för de journalistiska idealen i dagens journalistik. 

Klyftan mellan idealen och den redaktionella verkligheten blir en anledning att lämna yrket.48
 

 
Sociologen Eliot Friedson visar tecken på de-professionalisering som även passar in på 

journalistyrket. Att arbetsfördelningen har blivit otydligare är till exempel ett av dessa tecken, 

det är alltså svårare att säga vad som är journalistiskt arbete idag. Ett annat är att 

kunskapsmonopolet som tidigare var knutet till journalisternas exklusiva tillgång till medierna 

nu är brutet.49 Dagens de-professionalisering och upplösning av journalistrollen kan enligt 
 

Nygren mötas med tre strategier. Man kan antingen blunda och fortsätta beskriva en ständigt 

pågående professionalisering eller så kan man acceptera de-professionaliseringen. Det tredje 

alternativet är att återknyta till de professionella normer och ideal som gav journalister en 

särställning som profession. I så fall gäller det att definiera vilka grundläggande normer och 

ideal som är gemensamma för just journalister, som skiljer sig från andra mediearbetare.50
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Nygren (2008), s. 33 
46 Ibid, s. 74-76 
47 Ibid, s. 135 
48 Ibid, s. 137-139 
49 Ibid, s. 158-160 
50 Ibid, s. 173 
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3.1.5 Sammanfattning 
 

Det framgår att det är viktigt med en interaktion mellan journalister och deras publik. Genom 

sociala medier finns det en möjlighet att skapa en relation till publiken och detta tycker 

journalisterna är något som borde utnyttjas. Dock framgår det genom ovanstående 

undersökningar att interaktionen till störst del sker mellan de olika journalisterna. Det verkar 

alltså finnas stora visioner för hur denna interaktion skall gå till och vad den skall föra med 

sig. Visionerna verkar dock än så länge inte har övergått till praktiken och det kan eventuellt 

bero på att det inte finns tydliga direktiv för hur de sociala medierna skall användas. Vi kan 

genom dessa undersökningar se att det i många fall fattas en redaktionell policy för hur 

användandet av sociala medier på arbetstid skall se ut. Det framgår att de flesta chefer och 

arbetsgivare är positiva till användandet av dem, men journalisterna får inte reda på hur 

användandet skall gå till. Detta är någonting som vi kommer att titta närmare på. 
 
Det diskuteras även kring journalisternas uppfattning om kvalitet i samband med 

publikanpassningen. Många anser att det i dagens mediesamhälle sker en förändring av vad 

kvalitet anses vara och att det är någonting som journalistiken måste förhålla sig till. 

Interaktivitet verkar vara en ny kvalitet inom journalistiken. Det framgår dock att alla inte 

verkar uppskatta denna interaktivitet som har uppstått, till exempel finns det de som är 

negativt inställda till artikelkommentarer. Men det finns också de som påpekar att de inte 

tycker att journalistik framstår som oseriös när läsarna kommer med synpunkter och mer och 

mer blir medproducenter. 
 
Journalisters förmåga att hantera information kan komma att bli viktig. I framtiden kommer 

eventuellt journalisten att bli mer av en redaktör som sållar i information och kan värdera den 

på ett opartiskt sätt. Det nämns att det kommer behövas yrkesverksamma journalister som kan 

gå igenom flera hundra sidor information och hitta det intressanta i dem. Det sägs även att 

journalisten i den digitala världen kan bli en guide i det stora informationsflödet. 
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 
 
 

3.2.1 Globalisering 
 

I Globalization av Thomas Hylland Eriksen förekommer begreppen disembedding, re- 

embedding och time-space compression. Disembedding innebär att det sker en snabb 

förändring som gör att vanor och livsmönster blir utmanade. Det är inte längre lika viktigt var 

en ”sak” uppstår någonstans, tid och rum förlorar en del av sitt värde.51 Disembedding följs 

alltid av re-embedding, som handlar om hur man väljer att förhålla sig till förändringen. En 

del väljer att utforska det nya medan en del agerar mer konservativt till förändringen och vill 

återgå till ”hur det brukade vara”.52 Uttrycket time-space compression betyder att avstånden 

krymper. Det spelar till exempel ingen roll om du skickar ett mail till en person på andra sidan 

jorden eller till en arbetskamrat i rummet bredvid dig, mailet kommer fram lika snabbt till 

båda. Vi är idag vana vid att saker och ting går snabbt att utföra och vi förväntar oss därför att 

allting skall gå snabbt.  När det sker någonting i världen så vill vi ha tillgång till den 

informationen så snabbt som möjligt. Dagens tidningar förlorar sitt värde om de inte är 

aktuella.53 Hylland Eriksen skriver att papperstidningen inom ett par år kommer att bli ersatt 

av elektroniska texter eftersom en papperstidning inte har möjlighet att ständigt uppdateras.54
 

 
 
 
 
 

3.2.2 Vad är nätverkssamhället? 
 

Den pågående globaliseringen länkas ibland samman med begrepp som nätverkssamhället. 

För att reda ut vilken plats och tid vi förhåller oss till i denna uppsats ska vi se närmare på 

begreppet nätverkssamhälle. För att definiera begreppet kommer vi främst utgå från 

sociologen Manuel Castells teorier om nätverkssamhället från böckerna Nätverkssamhällets 

framväxt och Identitetens makt. Castells använder den informationsteknologiska revolutionen 
 
 
 
 
 
 
 

51 Eriksen, Thomas Hylland (2007). Globalization: the key concepts. Oxford, UK: Berg, s. 16 
52 Ibid, s. 143 
53 Ibid, s. 40 
54 Ibid, s. 39 
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som utgångspunkt för sina analyser i dessa böcker55 och menar att hans analyser är 

nödvändiga om samhället ska ha möjlighet att på bästa sätt förstå politiska beslut i viktiga 

framtidsfrågor. Castells ger följande beskrivning på nätverkssamhället: 
 

”Den informationsteknologiska revolutionen och kapitalismens omstrukturering 

har framkallat en ny samhällsform, nätverksamhället. Dess utmärkande drag är 

globalisering av strategiskt avgörande ekonomiska aktiviteter, nätverk som 

organisationsform, flexibilitet och instabilitet hos arbetet samt individualisering 

av arbetskraften, en kultur av verklig virtualitet som byggs upp av ett allt 

genomträngande, sammanflätat och diversifierat mediesystem.”56
 

 
 
Eftersom begreppet nätverkssamhälle innefattar en enormt stor mängd betydelser är det en 

omöjlig uppgift att inom denna begränsade studie ge en komplett bild av nätverkssamhällets 

tillkomst och utveckling. Istället kommer vi främst fokusera på nätverkssamhällets betydelse 

för arbetsmarknaden, yrkesrollen och identiteten. En grundtanke vi delar med Castells är att 

en förändring i vårt sätt att producera varor har lett till en kulturell och social förändring. Vi 

tror alltså att nätverkssamhället påverkar hur vi förhåller oss till olika fenomen, till exempel 

debatten om journalistrollen. 
 
Forskaren Ylva Hasselberg skriver i artikeln Vem vill leva i nätverkssamhället? att hon tror att 

det är ”nätverkssamhällets återkomst” som är orsaken till många av de dagsaktuella fenomen 

som debatteras i svensk media, och som brukar förklaras med den informationstekniska 

utvecklingen. Nätverkssamhället innebär enligt henne en informalisering av samhällslivet, där 

formella strukturer och institutioner minskar i betydelse till förmån för ett gammal välkänt 

fenomen: personliga nätverk. Hon menar att "talet" om denna globala teknoekonomiska 

utveckling har lika stor del i skapandet av förändringen som de praktiska företeelser som 

avhandlas av de som talar. Hon ser alltså detta som framtidsförutsägelser, utan säker empirisk 

grund men med stora anspråk, som aktivt bidrar till att skapa det de beskriver.57 Vi tror dock 
 

att dessa ”framtidsförutsägelser” är viktiga att diskutera för att vi ska reflektera över vilken 
 
 
 
 

55 Castells, Manuel (1999). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, Nätverkssamhällets 
framväxt. Göteborg: Daidalos, s. 28 
56 Castells, Manuel (2000). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 2, Identitetens makt. 
Göteborg: Daidalos, s. 15 
57 Hasselberg, Ylva (2004). ´Vem vill leva i nätverkssamhället?´ Ingår i Tvärsnitt: humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. 2004:4. Återfås på 
http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2001/tvarsnittnr42001/vemvilllevainatverkssamhallet.4.6703f9bd10e07d 
b4ff180002938.html, senast besökt 2011-12-6 

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2001/tvarsnittnr42001/vemvilllevainatverkssamhallet.4.6703f9bd10e07db4ff180002938.html
http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2001/tvarsnittnr42001/vemvilllevainatverkssamhallet.4.6703f9bd10e07db4ff180002938.html
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väg vi vill att utvecklingen av olika informationstekniska fenomen ska ta och kunna styra 

utvecklingen i denna riktning så gott det går. 
 
 
 
 

3.2.3 Det nya arbetslivet 
Begreppet ”det nya arbetslivet” har förekommit bland arbetslivsforskare sedan slutet av 1990- 

talet och det diskuteras för att försöka förstå hur arbetet förändras i spåren av 

informationsteknologin och den ekonomiska liberaliseringen (Sörensen m.fl. 2005).58
 

 

Manuel Castells skriver att arbetsprocessen ingår i samhällsstrukturens kärna59 och vi ser det 

därför som naturligt att dessa ständigt påverkar varandra. Sysselsättningens och 

yrkesstrukturernas förändrade förhållanden menar Castells också är ett tydligt tecken på att en 

övergångsprocess håller på att ske i samhället. Han skriver också att en ”central utsaga i 

teorierna om postindustrialism är att människor förutom att engageras i nya aktiviteter också 

intar nya positioner i yrkesstrukturerna.”60 Han menar att i ett nätverkssamhälle ökar behovet 

av självständiga och välutbildade personer som kan ta ansvar för hela processen, något som 

också ökar autonomin i arbetet.61 Castells skriver även om de förändringar i mediepubliken 

nätverksamhället fört med sig. Han menar att publiken i nätverkssamhället blir alltmer 

uppdelad efter ideologi, värderingar, smak och livsstil. Han skriver att ”tack vare mediernas 

diversifiering och möjligheten att sikta in sig på en viss publik kan vi i det nya mediesystemet 

därmed säga att budskapet är mediet. Budskapets egenskaper formar alltså egenskaperna hos 

mediet”.62
 

 
Jenny Lundin och Susanne Mandrén skriver i uppsatsen Bibliotekariens nya arbetsmarknad 

 

att i nätverkssamhället blir de företag som effektivt kan handskas med information, och ur den 

generera kunskap, de mest framgångsrika. De skriver vidare att företagen samtidigt ska ha 

förmågan att anpassa sig till de snabba förändringarna i den globala ekonomin och därigenom 

anpassa mål och medel efter vad som för tillfället är gällande.63 Vi ser denna beskrivning som 

något som kunde definiera företag som sysslar med journalistik som framgångsrika eftersom 
 
 
 
 

58 Nygren (2008), s. 30-31 
59Castells (1999), s. 237 
60 Ibid, s. 252 
61 Nygren (2008), s. 96-99 
62 Castells (1999), s. 387 
63 Lundin, Jenny & Mandrén, Susanne (2003). Bibliotekariens nya arbetsmarknad. 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås, s. 21 
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den likt bibliotekarier effektivt handskas med stora mängder information, samtidigt som vi vet 

att denna information inte alltid behöver generera kunskap. Vi tror också att det finns 

förhållningssätt till journalistik där man vill göra allt annat än att anpassa mål och medel efter 

vad som för tillfället är gällande. Som vi ser det borde i alla fall journalistik som bransch ha 

de rätta grundförutsättningar att lyckas i nätverksamhället eftersom de är inriktade på 

informationsarbete. 
 
Lundin och Mandrén utgår också från Castells när de ser på nätverksamhällets påverkan på 

arbetsmarknaden. Castells menar att den största omställningen för sysselsättningen i 

samhället, orsakad av nätverksstrukturen, globaliseringen hjälpt av den informationstekniska 

utvecklingen, är flexibiliteten. År 1990 förutspådde han att flexibiliteten kommer att vara 

själva grunden för den nya arbetsmarknaden.64 Med detta menar han att medarbetare i allt 
 

högre grad måste vara flexibla för att möta samhällets utveckling och förnyelse.65
 

 

Projektarbete, kontraktsarbete och olika former av arbetsarrangemang är enligt honom några 

av de arbetsformer som dominerar.66 Lundin och Mandrén menar att med detta minskar en 

tydlig yrkesidentitet och en förutbestämd karriärväg och att de yrken som av tradition är låsta 

vid en viss yrkesskicklighet i och med detta får allt svårare att följa med i utvecklingen. 

Utifrån Castells bild av ett informationellt samhälle konstaterar Lundin och Mandrén att 

bibliotekarien bör vara en eftertraktad resurs. Castells menar att grunden i det informationella 

samhället är att samla in, strukturera och föra vidare information i nätverken.67 Denna 

beskrivning känner vi även passar in på journalister, så länge de följer med i utvecklingen och 

inte låter sig låsas vid en viss yrkesroll. 
 
 
 
I Nationalencyklopedins förklaring av begreppet informationssamhälle står det att information 

i detta samhälle är en maktresurs. Lundin och Mandrén menar således att information, och 

kunskapen att kunna hantera den, borde bli ett eftertraktat yrkeskunnande på 

informationssamhällets arbetsmarknad. De skriver att ”bibliotekariens roll i 

informationssamhället blir onekligen intressant att studera”,68 vi menar att detta även gäller 
 

journalistens roll. 
 
 
 
 

64 Castells (1999), s. 117 
65 Castells (2000), s. 52 
66 Ibid, s. 117 
67 Lundin och Mandrén (2003), s. 23 
68 Ibid, s. 28 
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Ylva Hasselberg är däremot inte lika positivt inriktad till "det nya arbetslivet", och nämner 

bland annat utbrändhet som ett tecken på att detta arbetsliv inte är någon dans på rosor i 

artikeln Vem vill leva i nätverkssamhället?. Hon menar att flexibilitet och social kompetens 

har blivit ett krav för den som vill ha ett arbete idag. Hon tar i sina argument hjälp av 

sociologen Richard Sennett som har analyserat de ideologiska förändringarna på 

arbetsmarknaden. Hasselberg menar att Sennetts perspektiv är individens och att han hävdar 

att förändringarna på arbetsmarknaden är nerbrytande för karaktären, ”att de skapar alienation 

och rotlöshet.” Chefer förvandlas enligt Hasselberg till ledare, utan tydligt ansvar för de 

anställda. Hon menar också att ingenting på arbetsplatsen eller i arbetet är beständigt, och de 

formella regler som styr verksamheten är få. Hon anser att den traditionella typen av 

arbetsplats bygger på existensen av synliga och solida hierarkier, medan den idealtypiska 

"flexibla" arbetsplatsen snarare bygger på osynliga och obeständiga hierarkier. Hon menar att 

samhället varken blir mer eller mindre demokratiskt på grund av internet, allt beror på hur vi 

använder det nya mediet.69
 

 
 
 
 
 

3.2.4 De-professionalisering 
Sociologer har, enligt Gunnar Nygren, samma syn på professioners utveckling som på 

motsatsen, de-professionaliseringen. Den professionella identiteten hotas när yrkesgruppen 

differentieras och villkoren inom professionen skiljer sig allt mer. Andra exempel på de- 

professionalisering är när utestängningen inte lyckas och andra yrkesgrupper tar sig in på 

professionens område och gränserna mot andra yrkesområden upplöses. Men tecken på de- 

professionalisering kan också vara när professionen drabbas av arbetslöshet, statusen sjunker 

och autonomin minskar.70
 

 
 
Ylva Hasselberg skriver att professionella grupper inte är villiga att låta sin kompetens 

utsättas för subjektivisering, eftersom deras kompetensmonopol inom det område de 

behärskar är grunden för självständighet och kontroll över arbetet. Hasselberg räknar upp 

journalister som en profession som har en tydlig värderingsgrund för sitt handlande, och vars 

identitet är beroende av normer om hur ett arbete skall utföras och vilken deras roll i 

samhället är. Hon skriver att det inom en profession finns formella och informella regler till 
 
 
 
 
 

69 Hasselberg (2004) 
70 Nygren (2008), s. 15-16 
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stöd för handlandet och de är ofta formulerade som en mer eller mindre medveten yrkesetik. 
 

Baksidan av denna etik kan enligt Hasselberg vara en "kåranda" i negativ bemärkelse. 
 
 
Professionerna är enligt henne intimt förknippade med det moderna. Vad händer då med 

professionerna i nätverkssamhället eller i det postmoderna samhället? Enligt Hasselberg tycks 

de försvagas på vissa punkter trots den allt större betoningen på utbildning. Hon uppfattar 

förmågan att upprätthålla en objektiv värdegrund som en central del av professionsstatusen. 

Hon ser det som en paradox att fastän samhället ställer allt högre krav på formell utbildning, 

vilket i någon mening kan uppfattas som en tendens i riktning mot högre professionalisering, 

är det allt svårare att säga vilken den egentliga sakliga kompetensen inom vissa yrken är och 

vilka reglerna är för hur yrket får utövas. Exempel på grupper som visar olika tecken på att 

de-professionaliseras i denna bemärkelse är enligt Hasselberg lärare, journalister, konstnärer 

och forskare. Hon menar att detta är grupper som har en viktig roll i att skapa vår identitet och 

självsyn. Hasselberg skriver också att en av orsakerna till fenomenet de-professionalisering är 

inträngandet av utbuds och efterfrågemekanismen i allt större del av samhället. Hon skriver: 

”Om det finns efterfrågan på reklam eller propaganda i en form som utger sig för att vara 

journalistik, varför ska det då inte uppstå sådan? Det är ju "naturligt" att det uppstår utbud 

som svar på efterfrågan.”71
 

 
 
 
 
 

3.2.5 Roll och identitet i nätverkssamhället 
 

Castells tar också upp identitetens betydelse i nätverkssamhället. Han skriver att: ”I en värld 
där rikedom, makt och bilder fritt flyter omkring blir jakten på identitet – kollektiv eller 

individuell, tillerkänd eller konstruerad – en huvudkälla till social mening”.72 Han skriver 
vidare att vi bör minnas att jakten på identitet är en lika stark kraft som den tekniska- 

ekonomiska förändringen när vi kartlägger den nya historien.73
 

 
Castells beskriver också skillnaden mellan roll och identitet. Enligt honom definieras roller 

enligt normer som struktureras av institutioner och organisationer i samhället. Han menar att 

deras relativa betydelse för att påverka människors beteende är beroende av förhandlingar och 

arrangemang mellan individerna och dessa institutioner och organisationer, medan identiteter 
 
 
 
 
 

71 Hasselberg (2004) 
72 Castells (2000), s. 27 
73 Ibid, s. 28 
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är källor av mening för och av aktörerna själva som konstrueras genom en 

urskiljningsprocess.74
 

 
Castells presenterar vidare tre former av identiteter att förhålla sig till i nätverkssamhället. 

 

Dessa tre är följande: 
 
 

Legitimerande identitet – Införd av samhällets dominerande institutioner för att 

utvidga och rationalisera deras dominans över sociala aktörer. 
 

Motståndsidentitet – Alstras av aktörer som befinner sig i positioner/tillstånd 

som har nedvärderats och/eller stigmatiserats av maktens logik, och som därför 

bygger motstånds- och överlevnadsvärn utifrån principer som skiljer sig från 

eller är motsatta dem som genomsyrar samhällets institutioner. 
 

Projektidentitet – När sociala aktörer, på basis av det kulturella material som 

finns tillgängligt för dem, bygger en ny identitet som omdefinierar deras 

position i samhället och därmed eftersträvar en omvandling av hela 

samhällssystemet.75
 

 
Den legitimerande identiteten tycks däremot enligt Castells ha hamnat i en fundamental kris 

”genom den snabba upplösningen av det civila samhälle som ärvts från industriepoken, och på 

grund av den viktigaste legitimitetskällan, nationalstatens, förbleknande”.76
 

 
 
 
 

3.2.6 Vad är en yrkesroll? 
 

Gunnar Nygren skriver att journalistens yrkesroll ”kan vara något man ikläder sig på jobbet 

och tar av när arbetsdagen är slut. Det kan också finnas olika modeller i den journalistiska 

garderoben, olika yrkesroller för skilda typer av medier.” Han menar också att yrkesrollen kan 

vara både subjektiv och objektiv. Den objektiva sidan är den som kan studeras utifrån 

arbetsinnehåll, utbildning och andra yttre kännetecken medan den subjektiva handlar om hur 

man själv uppfattar sin roll, om identitet och subjektiva drivkrafter.77 Eftersom yrkesrollen 

består av båda dessa sidor kommer vi ha med båda perspektiv när vi ser närmare på 

journalistens yrkesroll. För att överbygga klyftan mellan journalistiska ideal och den 
 
 

74 Castells (2000), s. 20 
75 Ibid, s. 21-22 
76 Ibid, s. 80 
77 Nygren (2008), s. 20 



26  

redaktionella verkligheten kan man dela in yrkesrollen i tre nivåer. Den grundläggande nivån 

är enligt Nygren journalistens plats i den dagliga produktionen. Här formas yrkesroll och 

identitet i relation till andra yrkesgrupper i medieföretaget. Den andra nivån är de normer och 

rutiner som växer fram i det dagliga arbetet. Detta kan vara både medvetna rutiner eller 

omedvetna normer som ”sitter i väggarna” på redaktionen. Den tredje nivån är de medvetna 

ideal och värderingar som journalister har, som kommer fram när de ska diskutera sitt arbete. 

Dessa ideal ger enligt Nygren en mening åt arbetet och en altruism som är en viktig del i varje 

profession.78
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 Nygren (2008), s. 22-23 
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4 Material 
 

Materialet och analysen har delats upp i två delar. 
 
 
Analysdel 1 innehåller blogg- och tidningsinlägg från debatten som uppstod kring 

journalistrollen efter seminariet Vem är journalist- och varför? Den innehåller också material 

från webboksprojektet Medieormen och från boken #journalistroll. 
 
I Analysdel 2 redovisar vi material från seminariet Framtidens journalistroll som vi deltagit i. 

 

Det innehåller även tre intervjuer som vi gjorde i samband med seminariet. 
 
 
 
 
 
4.1 Analysdel 1 

 
4.1.1 Redovisning av debatt 

 

I den här delen ska vi redovisa och analysera den debatt som uppstod efter seminariet Vem är 

journalist - och varför? Ett seminarium om journalistrollens upplösning. Materialet har i 

första hand hämtats från bloggar och nättidningar. 
 
Seminariet Vem är journalist - och varför? som Sim(o) ordnade ihop med JMK i januari i år 

kan ses som ett startskott för den debatt som förts framför allt i sociala medier om 

journalistrollen och dess förändring. Utgångspunkten för diskussionen på seminariet var 

Anders Mildners essä Den stora upplösningen: Vem är journalist när journalismen vittrar 

bort? Och varför?79 På Twitter har man diskuterat frågan under hashtaggen #journalistroll 
 

och på Facebook startade Emanuel Karlsten, redaktör för sociala medier på Expressen, 

gruppen Journalistbubblan för att diskutera frågan. Tanken med Facebookgruppen var enligt 

Karlsten att skapa ett forum där journalister och andra intresserade kan samlas och diskutera 

branschens framtidsfrågor.80
 

 
Den 15e mars 2011 skriver frilansjournalisten Lisa Bjerre en webbkrönika på Journalisten.se 

under rubriken Bubbla för diskussionslystna journalister. Här skriver hon om 

Facebookgruppen Journalistbubblan som på kort tid lockat närmare 1000 medlemmar. Idag 
 
 

79 Krogh von, Torbjörn. ´Pöbel, publik, prosument – konsekvenser av och för journalistrollen´. Mediestudier. 
Publicerat 2011-01-27. Återfinns på http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument- 
konsekvenser-av-och-for-journalistrollen, senast besökt 2011-12-07 
80 Fagerlind de Lima, Anna. ´Facebookgrupp om journalistrollen startad´. Journalisten. Publicerat 2011-03-01. 
Återfinns på http://www.journalisten.se/artikel/26716/facebookgrupp-om-journalistrollen-startad, senast 
besökt 2011-12-07 

http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument-konsekvenser-av-och-for-journalistrollen
http://mediestudier.wordpress.com/2011/01/27/pobel-publik-prosument-konsekvenser-av-och-for-journalistrollen
http://www.journalisten.se/artikel/26716/facebookgrupp-om-journalistrollen-startad


28  

(november 2011) har gruppen ca 1300 medlemmar. Bjerre menar att upprinnelsen till gruppen 

var diskussionen om journalistrollen som förts på Journalisten.se och i DN av bland annat 

Helena Giertta, Anders Mildner och Paul Frigyes. Hon skriver vidare att alla av den senaste 

tidens tongivande debattörer är med i gruppen och uppmanar läsarna att gå med i vad som 

skulle kunna bli ”journalistsveriges nya fikarum på nätet”. Krönikan har två kommentarer 

som eventuellt kan säga något om tidningens läsare. Den första lyder: ”Efter en snabb titt 

förstår jag att det inte är min grupp. Jag vill vara frisk i tanken och framförallt behålla min 

barnsliga tro på traditionell journalistik och murvelism.”. Efter detta har någon kommenterat 

”Det tror jag du kan göra även där. Jag inbillar mig att det finns båda “lägren” där. Framför 

allt kan det kanske vara bra för oss som har en barnslig tro på journalistiken att se vad vår 

eventuella motpart tycker. Jag uppfattar i alla fall Journalistbubblan som ett forum där mycket 

annat också diskuteras.”. Nu är kommentarsfältet stängt och det går inte längre att 

kommentera denna artikel.81
 

 
 
Seminariet ledde också till att Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare för 

Journalisten, skrev en ledare under rubriken Nätet gör journalistiken bättre. Här kritiserar 

hon Anders Mildners essä och motsätter sig ”både hans beskrivningar och slutsatser”. Hon 

ifrågasätter även att Flashbacktråden om Bjästa blev ett bidrag till guldspaden. Enligt Giertta 

visar nomineringen att man tappat bort vad journalistik är. Wikileaks hyllas däremot desto 

mer i ledaren och Giertta tycker att det är helt fantastiskt att det finns en gemensam plats där 

läckor från hela världen kan samlas. Men hon är noggrann med att poängtera att det är genom 

traditionella medier läckorna blir till avslöjanden som därmed också görs tillgängliga för 

allmänheten.82 Så trots rubriken står det inte helt klart om Giertta verkligen tycker att nätet 

alla gånger gör journalistiken bättre. 
 
Den första februari 2011 publiceras ytterligare en ledare av Helena Giertta på Journalisten.se 

som tar upp seminariet under rubriken En märklig debatt. Här redogör hon för hur hon 

upplevde seminariet och skriver att den givna sanningen är att det sker en kulturrevolution på 

grund av nätets utformning och de sociala mediernas intåg. Gierttas uppfattning är däremot att 

det inte är frågan om någon kulturrevolution. Hon menar att det sätt som Facebook och 

Twitter kan hjälpa människor att nå kontakt med varandra är fantastiskt, men att försöken att 
 
 

81 Bjerre, Lisa. ´Bubbla för diskussionslystna journalister´. Journalisten. Publicerad 2011-03-15. Återfinns  på 
http://www.journalisten.se/kronika/26901/bubbla-foer-diskussionslystna-journalister, senast besökt  2011-12- 
07 
82 Giertta, Helena. ´Nätet gör journalistiken bättre´. Journalisten. Publicerat 2011-01-27. Återfinns på 
http://www.journalisten.se/ledare/26154/naetet-goer-journalistiken-baettre, senast besökt 2011-12-07 

http://www.journalisten.se/kronika/26901/bubbla-foer-diskussionslystna-journalister
http://www.journalisten.se/ledare/26154/naetet-goer-journalistiken-baettre
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nå ut har funnits i många former tidigare och att detta inte är något helt nytt. Hon kan heller 

inte se varför det skulle leda till att den professionella journalisten skulle ha en sämre framtid 

eller varför rollen skulle vara i upplösning. Enligt Giertta använder journalisten sin profession 

till att gräva, söka sanningar, beskriva verkligheten, på ett sätt som gör att publiken, 

läsarna/tittarna/lyssnarna, blir insatta i olika skeenden. Hon menar också att journalister 

dessutom gör detta på ett sätt som publiken kan lita på, utan egna bindningar. Behovet av 

detta kommer att växa, inte minska, skriver hon.83
 

 
 
Journalisten Paul Frigyes lämnade i februari i år Journalisten där han hade arbetat i tio år. 

Detta efter att hans krönika om journalistrollen stoppades med motiveringen att tidningen inte 

kunde driva två linjer i frågan. Frigyes krönika publiceras senare i tidningarna Expressen och 

Medievärlden.84 I krönikan kommer han fram till att journalistrollen i första hand handlar om 

vilken identitet, kanske lika mycket personlig som yrkesmässig, man själv anser sig ha. Att 

ifrågasätta den är närmast som att ifrågasätta en religiös identitet. I det kraftigt växande 

gränslandet av medborgarjournalistik, bloggande, sociala medier, produktionsbolag, 

informationssajter menar han att det är uppenbart att tidigare strikta journalistiska uppgifter 

och privilegier numera hanteras av andra än traditionella journalister. Frigyes räknar ändå upp 

sex olika allmänna uppfattningar av vad som kännetecknar en journalist. Slutligen menar han 

att frågan om journalistikens försörjning är en långt allvarligare och större fråga än den om 

journalistrollen.85
 

 
 
Fredrik Strömberg som också deltog i seminariet klargör sina åsikter i frågan i bloggen 

 

Fredrik och medierna. Den 27 januari skriver han i ett blogginlägg att det för det första 
 

handlar om en förändring av sändar-mottagarperspektivet. Enligt honom är frågan tudelad och 
 

handlar om hur mycket mer ”vi” har blivit som ”dem” och hur mycket mer ”de” har blivit 
 

som ”vi”. Han menar att det nästan är bedrägligt att Journalistens chefredaktör Helena Giertta 
 

”hela tiden behäfta en så djup revolution inom tillgängliggörande av information med vad 
 

som händer i Aftonbladets kommentarsfält, där ingen på riktigt bjuder in till dialog eller 
 

deltagande.” För det andra menar Strömberg att journalistiken och medieaffären går hand i 
 
 
 

83 Giertta, Helena. ´En märklig debatt´. Journalisten. Publicerad 2011-02-01. Återfinns på 
http://www.journalisten.se/ledare/26277/en-maerklig-debatt, senast besökt 2011-12-07 
84 Andén, Alex. ´Paul Frigyes säger upp sig efter stoppad´. Medievärlden. Publicerad 2011-02-25. Återfinns på 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/02/paul-frigyes-sager-upp-sig-efter-stoppad-kronika, senast 
besökt 2011-12-07 
85 Frigyes, Paul. ´Paul Frigyes om journalistrollen´. Medievärlden. Publicerad 2011-02-28. Återfinns på 
http://www.medievarlden.se/diskussion/2011/02/paul-frigyes-om-journalistrollen, senast besökt 2011-12-07 

http://www.journalisten.se/ledare/26277/en-maerklig-debatt
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/02/paul-frigyes-sager-upp-sig-efter-stoppad-kronika
http://www.medievarlden.se/diskussion/2011/02/paul-frigyes-om-journalistrollen
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hand. Han skriver att ”förstår man inte det, på akademien eller inom förbundet, då har man en 

bitter dos medicin kvar att ta” och kritiserar de verktyg journalistutbildningar erbjuder de 

studerande. Han skriver vidare att det är moraliskt klokt men kommersiellt livsfarligt att 

hänga upp sig på en traditionell definition av kvalitetsbegreppet.86
 

 
 
Pierre Andersson, chefredaktör på Accent, bloggar om seminariet under rubriken Vem är 

journalist? Hans tolkning är att Anders Mildner menar att journalister hittills tagit en roll 

mellan makten och folket. Andersson menar att journalister idag inte längre har monopol på 

den rollen. Han poängterar dock att traditionella medier fortfarande har en uppgift och att det 

är enkelt att konstatera att mycket har sitt ursprung i tidningar, radio eller teve om man tittar 

på det som diskuteras i sociala medier. Andersson skriver att man dock måste ha helt klart för 

sig att journalister idag inte är ensamma om att vara varken nyhetsskapare, granskare eller 

reportrar. Han påpekar att han i sitt flöde från ca 400 bloggar samt ett antal intressanta 

människor på Twitter och Facebook hittar verkliga guldkorn, varje dag. Han tillägger också 

att han sällan får samma känsla när han läser DN.87
 

 
 
Frilansjournalisten Anders Thoresson skriver i sin blogg under rubriken Journalistrollen – 

förändrad och i förändring att den tekniska utvecklingen, med sociala medier och oerhört 

kapabla mobiltelefoner, påverkar journalistrollen och journalistiken och att detta ”borde vara 

ställt utom allt rimligt tvivel”. Enligt Thoresson handlar det om hur journalister kan jobba 

med research, till exempel i jakten på personer att intervjua. Men han tror också att olika typer 

av journalistik påverkas i olika grad. Han exemplifierar hur vissa typer av journalistik 

påverkas i väldigt hög utsträckning, annan betydligt mindre, genom att berätta om sina olika 

arbetsplatser.88 I blogginlägget Gör redaktören synlig på nätet konstaterar Thoresson att det 

som han som prenumerant av en papperstidning egentligen betalar för i stor utsträckning är 

det arbete som redaktörer och redigerare utför. Han tar här upp skillnaden mellan RSS-läsare 

och Twitter och Facebook. En RSS-läsare är endast en flod av rubriker medan länkar som 

postas på Facebook och Twitter är utvalda av personer som man på ett eller annat sätt litar på, 
 

detta är ett exempel på redaktörskap. Han menar ändå att redaktörens jobb blir tydligare på 
 
 
 

86 Strömberg, Fredrik. ´Korta klipp – 27 januari 2011´. Fredrik & Medierna. Publicerad 2011-01-27. Återfinns på 
http://fredrikstromberg.se/2011/01/27/korta-klipp-27-januari-2011, senast besökt 2011-12-07 
87 Andersson, Pierre. ´Vem är journalist?´. Pierre Anderssons blogg. Publicerat 2011-01-26. Återfinns på 
http://www.accentmagasin.se/pierre/2011/01/26/vem-ar-journalist, senast besökt 2011-12-07 
88 Thoresson, Anders. ´Journalistroll - förändrad och i förändring´. Anders Thoresson. Publicerat 2011-02-02. 
Återfinns på http://anders.thoresson.se/bloggat/journalistroll-forandrad-och-i-forandring, senast besökt 2011- 
12-07 

http://fredrikstromberg.se/2011/01/27/korta-klipp-27-januari-2011
http://www.accentmagasin.se/pierre/2011/01/26/vem-ar-journalist
http://anders.thoresson.se/bloggat/journalistroll-forandrad-och-i-forandring
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papper, att ”redaktörens arbete syns på varje uppslag”. Det som bedömts som viktigt finns till 

exempel långt fram i tidningen och får stor plats. 
 
Den 10:e oktober 2011 presenterar journalisten Emanuel Karlsten de första detaljerna kring 

ett projekt som tidigare gått under namnet ”Den där nya grejen”. Nu får projektet namnet 

Ajour och beskrivs av Karlsten på följande sätt: 
 

”Och för några kommer det att vara en sajt som kommer att utmana sätten vi gör 

journalistik. För andra kommer det att vara en nyhetssajt som skapar ett nytt 

förhållande till nyheter. För ytterligare några kommer det bara att vara texter, 

personer och bloggar. För mig själv är det ett sätt att praktisera mina idéer om 

hur journalistik borde byggas på nätet.”89
 

 
Följande sex dagar från och med den 10:e oktober presenterar sex personer sig som en del av 

Ajour. Den 17:e oktober lanseras sajten.90 Sajten är i skrivande stund (november 2011) 

fortfarande en betaversion, som byggs live. Det finns bland annat en ”to do”-lista på sajten där 

man kan fylla på med buggar eller annat som behöver fixas. Ajour saknar i nuläget menyer 

eller någon annan kategorisering av artiklarna förutom efter de olika skribenterna, vilket gör 

att det blir som ett flöde av nyheter som blir svåra att hitta efter att de passerat framsidan. De 

sju redaktörerna för Ajour får en stor roll och det är också deras twitterflöde som rullar på 

högra sidan av sajten.91
 

 
 
 
 

4.1.2 Medieormen 
Medieormen är ett interaktivt webboksprojekt som diskuterar medieutvecklingen utifrån 

ämnen som journalistik, demokrati, teknik och medievanor. Det drivs av Sveriges Radios vd 

Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö. Det var först tänkt att Mats och Cilla själva skulle 

skriva en traditionell bok om medieutvecklingen men de beslutade sig för att ta hjälp av dem 

som intresserade sig för debatten. Mats och Cilla bjöd in sin publik till diskussion och har 

sedan använt sig av den för att utforma “webboken”. 
 
 
 
 
 

89 Karlsten, Emanuel. ´Mitt mest spännande projekt hittills: Ajour´. Emanuels randanmärkningar. Publicerad 
2011-10-10. Återfinns på http://emanuelkarlsten.se/10/mitt-mest-spannande-projekt-hittills-dendarnyagrejen, 
senast besökt 2011-12-07 
90 Ibid 
91 Ajour. Återfinns på http://ajour.se, senast besökt 2011-12-08 

http://emanuelkarlsten.se/10/mitt-mest-spannande-projekt-hittills-dendarnyagrejen
http://ajour.se/
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I Medieormen framkommer det att tidningarnas historia är nära förbunden med demokratins 

historia och att de svenska tidningarna länge hade en nära anknytning till politiska partier. De 

allra flesta tidningar kom till för att vara röster i den politiska debatten. Fram till 1970-talet 

fanns det till exempel fortfarande chefredaktörer som satt i riksdagen.92 I debatten finns det 

också många som tycker att det är viktigt att inte glömma bort varför journalistiken kom till. 

Det poängteras ofta att journalistiken finns till för att granska makthavarna och det inte får 

glömmas bort. I samband med presidentvalet i USA 2008 sades det att demokratin håller på 

att förflytta sig från de traditionella medierna till de sociala medierna. I det svenska valet 2010 

var förväntningen att partierna skulle använda sig av nätet, men varken i USA eller Sverige 

fungerade detta. De var närvarande på hemsidor, bloggar och Twitter, men det var en formell 

närvaro. Obamas kampanj fick ett annat ”inre liv” via de sociala medierna. Det yttre livet 

förändrades dock inte så mycket. Väljarna mötte Obama via de traditionella medierna, så som 

tidningar, radio och TV. Det är alltså viktigt att veta hur man ska använda de sociala medierna 

för att de ska tillföra något.93 Uppsatsförfattarna till Jättekliv eller tidsfördriv? har också 

konstaterat detta och skriver: ”På journalistutbildningen får vi höra att vi ska arbeta med 

sociala medier – men inte hur, inte varför. Det är klart att man inte förstår vad det ska vara bra 

till då och kanske inte lyckas så bra när man väl försöker.”94
 

 
 
 
Mats och Cilla har också pratat med Vivian Schiller som är chef för National Public Radio. 

Hon tycker inte att den viktiga uppgiften för ett publicistiskt drivet företag är att dra till sig så 

många användare som möjligt utan det viktiga är att genom en kvalificerad journalistik se till 

att det finns ett underlag för det demokratiska samtalet.95 Detta kan ses som ett exempel på en 

av de saker som Hylland Eriksen tar upp i boken Globalization. Där skriver han om uttrycket 

re-embedding som handlar om hur man förhåller sig till en stor förändring som pågår i 

samhället. Ett av förhållningssätten är att acceptera den skillnad som uppstått och anpassa sig 

efter den. Vivian Schiller håller här fast vid att journalistikens uppgift grundar sig i att föra ett 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 ´Medierna skapar samhället´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-06. Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4160306, senast besökt 2011-12-07 
93 ´Var äger demokratin rum?´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-10-28 . Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4138406, senast besökt 2011-12-07 
94 Hjort, Oskarsson & Szabó (2011), s. 34 
95 ´Journalistik 3.0´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-05. Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567, senast besökt 2011-12-07 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4160306
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4138406
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4158567
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demokratiskt samtal men hon väljer att utnyttja de nya tekniska möjligheter som finns för att 

uppnå detta.96
 

 

 
 
 
Enligt Medieormen handlar den offentliga diskussionen ofta om att antingen behåller de 

traditionella medierna sin position eller så tar de sociala medierna över. Där poängteras att det 

är viktigt för medieföretagen att förstå hur sambanden mellan dessa fungerar och utvecklas i 

det nya mediesamhället.97 Även detta är en del av den sorts process som man kan prata om i 

termer av re-embedding. Denna stora förändring leder till att många känner sig hotade i sin 

yrkesroll. Många uppfattar de sociala medierna som ett hot och tror att de kommer att ersätta 

de traditionella medierna. Ett annat argument som tas upp i Medieormen är att det via 

Facebook och Twitter sprids nyheter snabbare än via de traditionella medierna. Detta kan då 

också uppfattas som ett hot. Yngre människor hämtar ofta sin information från dessa fora.98
 

Anledningen till detta kan vara att vi idag vänjer oss vid snabba kommunaktionsformer. Vi 

förväntar oss, eller kanske rent av kräver, att allting skall gå snabbt.99 Eriksen skriver: 
 

 
 
 

”speed is an addictive drug: horrified, we watch ourselves groping for the fast- 

forward button in the cinema, […] we fill the slow gaps by talking in mobile 

phones when walking down a street or waiting for a traffic light to change; we 

damn the municipal transport authority when the tram is five minutes late, and 

consumers are still, after all these years, impatiently waiting for computers and 

Internet connections that are sufficiently fast”.100
 

 
 
 
Många anser att journalistiken finns till för att bevaka makthavarna. Detta uppdrag verkar 

dock ha blivit allt svårare att hålla fast vid. I Medieormen nämns att det har uppstått en 

annonskonkurrens som innebär att det är viktigt att sälja störst upplagor. Det blir alltså 
 
 
 
 
 
 
 

96 Journalistik 3.0´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-05. Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567, senast besökt 2011-12-07 
97 ´De skvallrar om morgondagen´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-08. Återfinns 
på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4165267, senast besökt 2011-12-07 
98 Ibid 
99 Eriksen, Thomas Hylland (2007), s. 37 
100 Ibid, s. 39 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4158567
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4165267
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viktigare att en tidning innehåller någonting som säljer än nyheter som granskar samhället.101
 

 

I Medieormen tas också journalistens sätt att förhålla sin till sin publik upp. Det tycks behövas 

en öppenhet gentemot publiken. Idag talar man inte längre till publiken utan man talar med 

den och därför måste man som journalist vara beredd på att få respons.102 Vi har under 
 

arbetets gång sett tendenser till att alla journalister inte är bekväma med att få denna typ av 

respons och att tvingas till ett samtal med publiken. Det behöver inte betyda att de ogillar det, 

det finns till exempel de som anser att det krävs för mycket tid för att kunna svara på 

kommentarerna. Sedan finns det andra som anser att det förekommer hatiska röster bland 

kommentarerna och då ser dem som något negativt. Castell skriver att arbetsprocessen och 

samhällsstrukturen påverkar varandra. Det har skett en stor teknologisk utveckling vilket leder 

till att arbetssättet förändras. Castell beskriver också nätverkssamhället som det interaktiva 

samhället. Publiken för idag ett samtal med journalister och kan på så sätt bli medskapare till 

journalistiken.  Publiken är idag inte någon passiv mottagare som journalisten ”står över”. I 

Medieormen framkommer att de sociala mediernas betydelse i nyhetsförmedling och 

opinionsbildning inte är något tillfälligt utan att det är en ny typ av verklighet som är här för 

att stanna. Därför är sociala medier något nyhetsförmedlarna måste förhålla sig till. Den 

dubbla dialogen tas också upp som något nytt. Med det menas dialogen mellan journalister 

och publik och sedan dialogen inom publiken. Även detta är något som stämmer in på 

Castells beskrivning av det interaktiva samhället. Interaktiviteten ökar i och med att publiken 

hittar varandra och kan föra en diskussion tillsammans. På Medieormen kan vi läsa att 

publikens deltagande tidigare har funnits vid sidan av journalistiken medan den i framtiden 

kommer att bli en del av den.103
 

 
 
Vi kan även läsa att det ställs ökade krav på den journalist som i framtiden skall få auktoritet. 

De skriver att personlighetens betydelse växer. Utbudet ökar i en medievärld där publiken 

själva blir journalister. Det gör att det ställs högre krav på den traditionella journalisten. 

Journalisten blir inte intressant endast genom att arbeta på en speciell medieinstitution utan 

personligheten kan här komma att spela en viktig roll. Det är bara värt att följa och föra dialog 

med den som har något speciellt att erbjuda.104 Vi pratade tidigare i vårt teoriavsnitt om 
 
 
 

101 ´Medierna skapar samhället´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-06. Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4160306, senast besökt 2011-12-07 
102 ´Journalistik 3.0´. Journalistik 3.0 - medieormen ömsar skinn. Publicerat 2010-11-05. Återfinns på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=4158567, senast besökt 2011-12-07 
103 Ibid 
104 Ibid 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4160306
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&amp;artikel=4158567
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identitetens betydelse i nätverkssamhället. Det verkar som att det i framtiden kommer att bli 
 

viktigt att som journalist ”stå ut” bland de andra. 
 
 
 
 

4.1.3 #Journalistroll 
 

#journalistroll: bakgrund till – och debatt om – journalistrollens förändring är en bok som 

innehåller texter från de personer som ingick i panelen vid Sim(o)s seminarium i januari 2011. 

Boken återger även inlägg från debatten under våren 2011 och är sammanställd av Torbjörn 

von Krogh. 
 
 
 

4.1.3.1 Malin Crona 
 

Malin Crona anser att det inte är den nya tekniken som utgör ett hot utan att hotet snarare 

kommer inifrån. Hon tycker att branschen borde vara nyfiken på sin samtid och framtid. Hon 

ställer sig frågan hur dagens journalistik hade sett ut om journalisterna hade lyssnat mer på sin 

publik och inte förutsatt att journalisterna vet bäst vad publiken vill ha.105 Hon tror att vi i 

framtiden kommer att knyta an mer till vissa personer och journalister istället för olika 

mediehus. Relationen till en journalist blir viktig och publiken vill kunna lita på personen som 

både individ, yrkesperson och människa.106 Detta resonemang togs upp även i Medieormen. 

Där stod det att personligheten hos en journalist blir viktigare, vilket också finns med i 

Castells resonemang kring identitetens betydelse i nätverkssamhället. 
 
 
Crona anser att journalistiken har fastnat i industrisamhället och att den istället borde befinna 

sig i ett relationssamhälle. Utgångspunkten ska vara att vilja berätta vad som händer på ett så 

bra och trovärdigt sätt som möjligt. Det görs trevande försök till att publicera sig på de nya 

plattformarna men hon är osäker på om det verkligen görs ett försök till att förstå vilken 

förändring det innebär. Crona ställer sig frågan: ”handlar journalistik 2011 om en sann vilja 

att förklara samtiden för medborgarna, eller om upprätthållandet av gamla positioner?” Hon 

skriver att ifall journalistiken i Sverige känner sig hotad av den nya tekniken så kommer den 

bästa journalistiken att utföras någon annanstans i framtiden.107 Här handlar det än en gång 
 

om hur journalisterna förhåller sig till den förändring som kan beskrivas med hjälp av Hylland 
 
 
 
 
 
 

105 Krogh (2011) s. 127-128 
106 Ibid s. 128 
107 Ibid s. 129 



110 Krogh (2011) s. 141-142 
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Eriksens begrepp re-embedding. Det Crona här antyder är att de som inte vågar anpassa sig 

kan bli ifrånsprungna av de som gör det. 
 
 
 
 

4.1.3.2 Helena Giertta 
 

Helena Giertta ser sociala medier som ett verktyg som kan hjälpa journalisterna att lyssna på 

dem som sedan skall ta del av deras arbete. Hon anser att journalistens viktigaste roll är att 

granska makthavarna. Med dagens teknik finns det möjlighet för i stort sett vem som helst att 

utföra dessa granskningar men hon undrar vem som har tiden, lusten, pengarna och 

kompetensen för detta.108 I uppsatsen Ständig deadline, multimedia och Twitter så stödjer 

SvDs nyhetschef Kristian Lundquist detta resonemang. Han anser att journalistrollen alltid har 

varit öppen och kommer fortsätta att öppna sig. Han tror dock inte att journalistrollen kommer 

att försvinna. Han säger att ”det tar nämligen lång tid och är rätt tråkigt att göra granskningar. 

Det kommer fortfarande behövas yrkesverksamma journalister vars specialkompetens är att 

gå igenom flera hundra sidor handlingar och hitta det intressanta i dem”.109
 

 
 
Giertta säger att journalistik inte kommer att vara den enda källan till granskning och 

ifrågasättande utan att den kommer att leva sida vid sida med andra som berättar och 

förklarar. Hon tror att om journalisterna tar sin profession på allvar och om medieägarna ser 

allvaret i denna pågående förändring så kommer sociala medier och den digitala utvecklingen 

att ge oss bättre journalistik. Om fokus läggs på att granska, berätta och sammanställa på ett 

trovärdigt sätt så tror hon att affärsmodellen kommer att komma i kapp. Hon menar att det kan 

nås stora framgångar genom en nära kontakt med publiken. Enligt henne kommer tekniken 

eller sociala medier inte att leda till en upplösning av journalistiken eller journalistrollen.110
 

 
Giertta anser att det är viktigt att journalisterna behåller och ökar förtroendet hos sin publik. 

Förtroendet behåller journalisterna enligt Giertta genom att förmedla sådant som är sant, 

relevant och genom att följa de etiska spelreglerna. Hon är orolig över kommersialiseringen 

som hon anser urholkar deras trovärdighet. Hon säger att andra medieaktörer har tagit ett steg 

fram, pr-folk och lobbyister är duktiga på att använda massmedier och de lockar till sig 

duktiga journalister. Hon säger att journalisternas trovärdighet bygger på deras oberoende 

men hon undrar om de klarar av att stå emot pr-grupper och lobbygrupper. Det som Giertta 
 
 
 

108 Krogh (2011) s. 140 
109 Hjort, Oskarsson & Szabó (2011) s. 18 
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oroar sig mest över är bristen på publicistiska idéer inom många medier. Hon menar att det är 

viktigt att det finns ett publicistiskt mål för annars finns bara det ekonomiska vinstintresset 

kvar. 111
 

 
 
 
 

4.1.3.3 Anders Mildner 
 

Anders Mildner säger att debatten inte handlar om att det i framtiden inte kommer finnas 

yrkesverksamma journalister. Att det finns de som försöker få folk att tro att så är fallet tycker 

han är bedrägligt.112 Han intresserar sig för den journalistiska identiteten och var den kommer 

ifrån och vad den formas av.113 Han jämför hur debatten efter första seminariet såg ut i sociala 
 

medier och i traditionella medier. I blogginlägg och på Twitter pågick diskussioner där 

deltagarna vände och vred på begreppen medan det i de traditionella medierna såg annorlunda 

ut. På tidningen Journalisten så slogs det fast att det inte fanns någonting att diskutera. En 

krönika som handlade om framtidens journalistroll fick inte gå till publicering med 

motiveringen att tidningen inte kunde driva två linjer i frågan, vilket slutade med att reportern 

sade upp sig. Mildner anser att de sociala medierna här bidrog med mest klokskap och han 

undrar vad det säger om det journalistiska fältet.114 Han är också kritisk till dagens 
 

journalistiska utbildningar. Han tycker att de utbildas till att jobba med ett koncept som de 

många gånger inte tycker är riktigt fungerande. Han undrar vad det innebär för utvecklingen 

att dagens journalistutbildningar ser ut som de gör.115
 

 
 
 
 

4.1.3.4 Fredrik Strömberg 
 

Fredrik Strömberg tycker det är viktigt att tänka på helheten. Journalistiken, publicistiken och 

intäkterna är sammankopplade. Journalistik är en verksamhet som inte överlever utan pengar. 

Han skriver att ”journalistik är en struktur och en process, ett sätt att etikettera, kvantifiera och 

sortera komplexa strukturer gentemot en viss mall av rätt och fel”. Journalistik är en 

målsättning och en målsättning kostar pengar.116 Strömberg skriver att ett stort fel som görs är 
 
 
 
 
 

111 Krogh (2011) s. 145-146 
112 Ibid s. 149 
113 Ibid s. 150 
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att tänka mer på komponenterna än på produkten. När man mäter affärsnytta och effekt på 

varje enskild bit av innehåll så glöms helheten bort.117 Han skriver följande: 
 

”Skulle du någonsin betala 59 kr för en enda artikel på nätet? En artikel som inte 

är av direkt ekonomisk relevans för ditt yrke? Det tror jag inte att du skulle. Men 

varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund plockar någon upp ett magasin 

från hyllan i tidningsstället tack vare en puff för en artikel. För sammanhanget 

skapar trygghet och en förväntan på att det inte kommer vara det enda läsvärda; 

det här är en produkt man kan lita på. En produkt”.118
 

 
Han menar att en journalists jobb inte är att sälja en annons utan det är att sälja en idé. 

Journalisten ska försöka förstå vilka frågorna är, inte vad svaren ser ut att vara. Han tror att 

man genom sociala medier kan bjuda in folk i processen och på så sätt få hjälp med att nå ett 

bättre resultat. Han skriver att journalistik i framtiden är att skapa de stora berättelserna, att 

återskapa kontexten även i den digitala miljön.119
 

 
 
 
 
 

4.1.3.5 Sigurd Allern 
 

Sigurd Allern säger att papperstidningen under en lång tid har varit en del av mediehusen. 

Den har publicerats på flera olika digitala plattformar men det är hittills inga av de nya 

medieutbuden som har gett större intäkter. Det är till stor del den tryckta pressen som står för 

kostnaden för nätmediernas tillväxt.120
 

 
Han skriver att det finns mycket spådomar och proklamationer kring journalistikens och 

journalistrollens kommande ”död”. Det är enligt honom essäliknande bidrag som kommer 

med dessa.121 Han skriver att empirisk baserad medieforskning pekar på att förändringen än så 
 

länge inte är så dramatisk som många har trott och haft förhoppningar om. Enligt honom är 

det inte något nytt fenomen att publiken bidrar till journalistiken med information, källor och 

debattörer. Han anser att det inte är mycket som tyder på att bidragen från publiken i form av 
 

 
 
 
 
 
 
 

117 Krogh (2011) s. 155-156 
118 Ibid s. 159 
119 Ibid s. 157-158 
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nyheter eller kommentarer tillför den etablerade journalistiken någon ny kvalitet av större 

betydelse.122
 

 
Allern säger att de första nättidningarna under en lång tid bara var textbaserade kopior av 

papperstidningen. Det var först efter en tid som man började utnyttja länkar, levande bilder 

och den interaktiva kommunikationen. Multimediala rapporter blir alltmer vanliga och 

läsplattan och mobiltelefonen kommer att bidra till en fortsatt utveckling. Detta kommer 

enligt honom att påverka nyhetsvärdering och genrekrav. Men han anser inte att det är ett 

argument för att journalistikens institutionella förankring kommer genomgå en grundläggande 

förändring.123 Allern anser att journalistik är en institution med en historisk förankring. För att 

kunna utföra journalistik måste man förstå denna historia. Under de senaste 150 åren inom 

press och media så har journalistiken upprättat bestämda förväntningar, normer och 

konventioner om informationshantering, granskning, spridning och debatt som anses vara 

viktigt för det offentliga samtalet, för demokratin. God och kritisk journalistik bidrar till en 

samhällsdebatt som gör skillnad.124
 

 
Allern skriver att allmänheten blir mer kompetent. Många kan idag bidra till det offentliga 

samtalet genom mobilbilder och liknande och det anser han är bra för demokratin. Det kan 

skapa en alternativ rapport av en händelse. Men han undrar om det betyder att det behövs 

mindre av den seriösa journalistiken. För att överleva konkurrensen tror han att journalistiken 

behöver arbeta för att vara mer trovärdig och pålitlig än det enorma utbudet av mer tillfällig 

och lättillgänglig information. Det finns ett överflöde av information, rapporter, 

halvsanningar, tolkningar och propaganda. Det ökar behovet av en journalistik som bygger på 

källkritisk kompetens och en etisk standard som förhåller sig till demokratin.125
 

 
 
Allern tycker att redaktören och publicisten är satt under större press än journalistrollen. Han 

menar att redaktören och publicisten är en väsentlig del av den journalistiska institutionen. 

Redigering är enligt honom en maktutövning som måste hanteras med ansvar. Han anser att 

det alltid skall finnas någon ansvarig. Han skriver att framväxten av nätmediet under de 

senaste fem åren har bidragit till att denna princip förstörts. Skribenten kan idag vara anonym, 

varken kommentarer till nyhetsartiklar eller debattinlägg läses eller övervägs innan de läggs 

ut. Det kan i bästa fall göras en efterredigering. Förhandsredigering framställs som censur och 
 

 
 

122 Krogh (2011) s. 120 
123 Ibid s. 120 
124 Ibid s. 121-122 
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som ett försök att minska ”den vanliga människans” yttrandefrihet. Resultatet har blivit 

många primitiva och hatiska inlägg gällande etnicitet, religion och kön. Han säger att det 

florerar muslimhatande och sexistiska röster och att ”debatten” är ett utlopp för aggression. 

Publicistens och redaktörens etiska ansvar för journalistikens kvalitet är enligt Allern värt att 

försvara.126
 

 
 
I uppsatsen Ständig deadline, multimedia och Twitter så skriver Forsstedt om Ulrika 

Andersson och de två perspektiv som hon anser finns på publikanpassningen.127 Ett av 

perspektiven går att jämföra med Allerns resonemang. Det utgår från att medieföretagens 

publikanpassning har blivit för stor på grund av den ökade konkurrensen på mediemarknaden. 

Medieföretagen försöker i för hög grad anpassa utbudet efter publikens krav vilket får 

konsekvenser både för kvaliteten i det utbud som erbjuds som för den professionella 

integriteten och autonomin hos den yrkesgrupp som utför arbetet. Allern säger att han inte 

tycker att det finns mycket som tyder på att bidragen från publiken i form av till exempel 

kommentarer tillför den etablerade journalistiken någon ny kvalitet av större betydelse. Han 

säger också att det förekommer många hatiska inlägg vilket tyder på att han inte är positiv till 

att publikanpassningen är så pass stor som den är. I vårt teoriavsnitt skriver vi om Ylva 

Hasselberg som anser att formella strukturer minskar i ett nätverkssamhälle. Det är även det 

som Allern pratar om, att vissa principer inom journalistiken förstörs på grund av 

publikanpassningen. 
 
4.2 Analysdel 2 Empiri/Egen undersökning 

 

Här ska vi redovisa och analysera seminariet vi deltog i samt de intervjuer vi gjorde i 

samband med seminariet. 

 
4.2.1 ”Framtidens journalistroll” 

 

Den 24 oktober 2011 så anordnades ett andra seminarium med samma panel som i januari. I 

samband med detta seminarium kom antologin #journalistroll: bakgrund till – och debatt om 

– journalistrollens förändring ut där alla i panelen hade bidragit med material. Seminariet 

inleddes med att alla i panelen fick dela med sig av sina nuvarande tankar om debatten. 

Fredrik Strömberg säger att han trodde att det fanns större medvetenhet och förståelse för att 

journalistrollen står inför ett stort problem. Malin Crona anser att debatten nu har nått ut till en 
 
 
 

126 Krogh (2011) s. 123-124 
127 Forsstedt (2011), s. 64-65 



41  

bredare publik, det är nya människor som diskuterar journalistrollen via till exempel bloggar. 

Där skrivs det bland annat om vad man vill se inom den framtida journalistiken, vad som ska 

behållas, förkastas och tillföras. Hon anser att det har skett mycket under de senaste nio 

månaderna och hon hoppas att diskussionen fortsätter att vara mer offentlig och inte bara förs 

internt. Sigurd Allern säger att han inte ser ”krisscenariot” och tycker att begreppet 

”journalistroll” är för brett för att diskutera. Han tycker ändå att det finns intressanta element 

att diskutera i frågan. 
 
Panelen fick sedan ge sin bild av hur de tror att framtidens journalistroll ser ut. Helena Giertta 

påpekade att de bara kan gissa hur framtiden kommer att bli eftersom ingen av dem har en 

kristallkula. Hon pratar mycket om den professionella och ideella journalisten och hon anser 

att det är stor skillnad mellan dem. Hon påpekar flera gånger att hon inte ser något problem 

med att de arbetar sida vid sida och tror heller inte att det kommer att bli ett problem i 

framtiden. Hon tror att folk fortfarande kommer att vilja betala för professionell journalistik. 

Hon anser att när någon köper en tidning så är de inte ute efter en enskild journalists arbete, 

utan efter helheten. Genom en tidning får du mer och kommer därför vilja betala. Giertta 

anser att det finns tekniska möjligheter för att bättre kunna interagera med läsare, tittare och 

lyssnare, men hon anser inte att journalistrollen är i upplösning. 
 
Strömberg håller inte med Giertta om att vi vet för lite om framtiden utan att det snarare 

handlar om vilken ambition och avsikt vi har. Han anser att det blir ett problem när man 

fortsätter att jobba i gamla hjulspår för att man tror att det är så det fungerar.  Han uttryckte 

sig på följande sätt: ”vi måste veta mer om affären för att kunna förhålla oss till den och i 

sådana fall med hjälp av journalistik förändra den, men vi kan inte förändra den genom att 

sitta och tro att det är på ett visst sätt när det förhåller sig på ett annat”. Han anser alltså att det 

är viktigt att man inte strävar efter att försöka behålla det som har varit. 
 
Anders Mildner pratar om att journalisterna är på väg mot en tid där de går från att visa upp 

en professionell sida till att vara mer ”sig själva”. Mildner tror att publiken och 

medieföretagen kommer att acceptera journalisten som mer tyckande och acceptera att 

journalistik är vinklat och en val bild av verkligheten. Detta passar in på det resonemang kring 

identitet och personlighet som vi har tagit upp tidigare. Det finns många som anser att 

identiteten kommer att bli viktig inom den framtida journalistiken. 
 
Mildner sade under första seminariet att han ”tror att framtidens journalistik och framtidens 

 

mediebolag måste gå hand i hand med publiken, bistå den genom att aggregera allmänhetens 
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diskussioner istället för att enbart blåsa upp sina egna, dra nytta av den kollektiva kunskap 
 

som skapas istället för att framställa sig själv som den enda experten”. Giertta delar inte denna 

syn på journalisten som någon som ser ned på sin publik utan säger att de journalister som 

hon känner arbetar otroligt nära sin publik och försöker producera sådant material som är 

relevant för publiken. Mildner fyller då i att det han menar är diskussionen kring 

läsarkommentarer och hur journalister förhåller sig till dem och ifall de kan lära sig något av 

sin publik. I Medieormen kan vi läsa att publikens deltagande tidigare har funnits vid sidan av 

journalistiken men att den i framtiden kommer att bli en del av den. Det kan vara det som är 

skillnaden. Journalisterna har alltid arbetat nära sin publik men nu kommer de ännu närmare 

och blir medskapare. Det kanske inte är något som alla journalister uppskattar. 
 
Det uppstod sedan en lång diskussion kring läsarkommentarer. Malin Crona sade att hon 

skulle tycka att det var ointressant att skriva om hon inte får några kommentarer och på så sätt 

ett samtal kring det hon har skrivit. Crona arbetar på Ekot på SR och där har de samtal i 

kommentarsfältet och ibland ringer de till och med upp personer och pratar med dem. Hon 

anser inte att kommentarer går att jämföra med insändare. I kommentarsfältet uppstår det ett 

samtal vilket det inte gör genom insändare. Hon säger också att det inte är de trevligaste 

kommentarerna som har förbättrat hennes arbete. Hon tycker det känns bra att det hon gör inte 

står oemotsagt. 
 

I diskussionen om kommentarsfälten nämns det även att det alltid borde finnas möjlighet att 

kunna kommentera anonymt. Giertta talar starkt för detta och anser att det är viktigt ur ett 

demokratiskt perspektiv. Panelen verkar överens om detta. Sigurd understryker dock att 

redaktionen alltid måste veta vem det är som kommenterat. 
 
Anders Mildner berättar att han har en telefonapp från den brittiska tidningen The Guardian. 

När han läser en av deras artiklar så kan hans vänner på Facebook se det och de kan i sin tur 

klicka sig in på den artikeln.  Han säger att det då blir han som distribuerar The Guardian till 

sina vänner och att detta kan bli ett hot. Helena invänder då och säger att kärnan av 

journalistiken ändå ligger hos The Guardian eftersom artikeln kommer därifrån. En kvinna i 

publiken inflikar då att problemet blir att en eventuell diskussion mellan Strömberg och hans 

vänner inte kommer att uppstå hos The Guardian utan på Facebook. Journalisten kommer inte 

vara delaktig i denna diskussion eftersom den förs i ett annat sammanhang vilket kan bli ett 

”hot”. 
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Cecilia Djurberg som arbetar på Sveriges Radio sitter i publiken och hon påpekar hur viktigt 

förhållandet mellan medierna och publiken är. Hon anser att affärsmodellen är den största 

krisen just nu och att man därför borde använda publiken till att sprida materialet. Sveriges 

Radios klipp kan spridas utanför deras webbsida och de kan på så sätt får fler lyssningar. 

Sveriges Radio blir beroende av att publiken gillar deras klipp och vill distribuera dem. Här 

pratar Djurberg om förtroende vilket är ett ämne som har dykt upp ett flertal gånger under 

debatten. Att läsarna känner förtroende för journalisterna är något som många anser kommer 

att bli viktigt. 
 
I slutet av seminariet så fick panelen en chans att ge en slutkommentar. Strömberg ville 

poängtera att det alltid kan finnas en ideell journalist som kan göra ett specifikt reportage 

bättre än en professionell journalist men att det inte alltid är det som publiken är ute efter. Det 

beror på vad publiken förväntar sig. När någon köper en lokaltidning så är de ute efter en 

form av socialisering. En ideell journalist hade kanske kunnat göra ett reportage mer grundligt 

men det är inte vad köparen av tidningen förväntar sig. Den vill ha koll på vad som händer i 

området där den bor. Strömberg tycker också att det är viktigt att inte begränsa journalistiken. 

Han anser att det kan vara lika mycket journalistik att länka till en text som att själv skriva 

den. Att twittra om en nyhet är en journalistisk insats, det blir en form av redaktörsroll. 
 
 
Strömberg anser också att dagens journalist själv ska kunna marknadsföra sin text. 

 

Journalister behöver vara delaktiga i processen av att sprida sitt material. Det går inte att 
 

skriva en text och sedan låta någon annan ta hand om resten. Giertta håller inte riktigt med om 

detta. Hon önskar att journalisterna slapp tänka på affärsmodellen och hon har svårt att se att 

journalistrollen kommer innebära marknadsföring av sitt eget material. 
 
 
 
 

4.2.2 Intervju med Anders Mildner 
Anders Mildner är journalist och har jobbat som det sedan 1984. Han har arbetat framför allt 

med dagspress på en rad olika tidningar i hela Sverige och vid sidan av det har han frilansat 

sen ungefär tio år tillbaka. Han har alltså en bakgrund både som reporter, redaktör och 

frilansare samt att han har jobbat lite med olika Internetprojekt. ”Framförallt har jag bevakat 

Internetutvecklingen som journalist” berättar Mildner. 
 
 
Han anser att debatten om framtidens journalistroll har blivit större och spridit sig till allt fler. 

 

Detta ser Mildner bland annat när han är ute och föreläser och möter människor som är 
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anställda journalister på företag som brottas med och diskuterar dessa frågor varje dag. Han 

har också märkt att diskussionerna nu även börjar involvera cheferna. Han menar att 

journalister frågar sina chefer ”Men vilka riktlinjer ska vi ha för detta då, på vilket sätt får jag 

lov att använda Facebook i mitt yrke? Får jag lov att följa ”Sverigedemokraterna ut ur 

riksdagen”-gruppen eller är det ett politiskt ställningstagande?” Avsaknaden av en policy i 

dessa frågor tas också upp i uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv?. Uppsatsens författare Mira 

Hjort, Signe Oskarsson och Madelene Szabó skriver: 
 
 

”En tredjedel av journalisterna anger att det inte finns någon policy för 

användandet av sociala medier på deras arbetsplats. Nästan lika många uppger 

att det finns en policy och att den uppmuntrar till användande, men inte 

beskriver hur användandet ska gå till eller begränsar det på något sätt.”128
 

 
 
Även i uppsatsen Journalister som talar med journalister uppger journalisterna i sina 

intervjuer med Forsstedt att ingen av dem har några direktiv uppifrån för hur de ska twittra. 

Detta står också i linje med Manuel Castells uttalanden om att man förväntas vara mer 

autonom på den nya arbetsmarknaden. Ylva Hasselberg ser svagheterna i detta med att tydliga 

hierarkier och regler saknas på arbetsplatser. 
 
 
Detta leder in Mildner på frågan om hur man ska dra gränserna mellan det personliga, det 

privata och sin journalistroll. Han menar att svårigheterna där är att om man ska använda de 

sociala nätverken så gör man det bäst som privatperson och samtidigt så måste man som 

journalist dra en gräns någonstans, ”eftersom vi har vissa regler som vi har satt upp för oss”. 

Han menar att dessa frågor hela tiden diskuteras och att det har skett ett skifte från att debatten 

har varit något slags liten kulturfråga till att bli någonting större. Eller som Mildner uttrycker 

det, att det nu är mer ”Hands-on”. I uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv? uppger 73 procent av 

journalisterna i undersökningen att de har konton i eget namn som de brukar både privat och i 

sin journalistroll. 53 procent av dem har enbart konton i eget namn.129 Frilansjournalisten 
 

Anders Thoresson berättar i uppsatsen att han försökte hålla Facebook privat men efter ett tag 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 Hjort, Oskarsson och Szabó (2011), s. 22 
129 Ibid, s. 27 
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insåg han att det inte gick då han då gick miste om för mycket som var relaterat till hans 

arbete.130
 

 
 
På frågan om vilka kompetenser Mildner värdesätter hos en journalist svarar han att det beror 

på vilken journalistik man pratar om. Han tycker att det ofta är ett misstag i den här 

diskussionen att vi har en väldigt schablonmässig bild av vad journalistik är. Han säger: ”Vi 

har en bild av någonting som är en ärans riddare som hjälper oss i samhället, men det mesta 

av journalistiken ser ju inte ut så! Vi har ju allt från ren underhållning och ren skit till just 

reportage som förändrar världen en smula”. Mildner berättar vidare att i hans värd är kvalité 

helt ute ur bilden som generellt begrepp. Han menar att kvalité nu mäts mer och mer i hur 

många som klickar på en viss artikel. För Mildner innebär detta att den kulturjournalistik som 

han har sysslat med en väldigt lång tid nu faller långt ner i de nya värdeskalorna för kvalité. 

Han resonerar kring att han kan tycka att till exempel konstkritik har ett stort kvalitativt värde, 

men för merparten av de svenska dagstidningsläsarna så kommer det aldrig att ha det. Han 

frågar sig följande: ”Ska jag då vara elitistisk och säga att mina kvalitetsmått är bättre och 

finare än andra för att jag begriper mig på konsthistorien bättre än vad killen som går på gatan 

här ute gör?” Mildner menar istället att begrepp som kvalité blir så svåra att använda att han 

tycker att vi helt enkelt inte ska använda oss av dem längre. I boken Journalistisk kvalitet 

listas kvalitetsbegrepp som ”snabbhet, saklighet, mångsidighet, pålitlighet, nytta, hjälp att 

välja, presentationsform, överraskande och beröra… ”131
 

 
 
Mildner får sedan frågan om han anser att det är ett kall att vara journalist eller om det är som 

vilket yrke som helst i medievärlden. Han menar att journalistidentiteten historiskt sett har 

varit ett kall och en viktig del av i alla fall nyhetsjournalistikens identitet. Han tror dock att 

detta är något som är på väg att försvinna. Mildner anser också att journalistutbildningarna är 

i något slags kris och att man inte lär sig rätt saker under utbildningarna. Han menar att detta 

är tämligen känt på redaktioner eftersom man ”slussar ut” nyutexaminerade som inte har den 

kompetensen som man hoppades att de skulle ha.”Till exempel kan de ingenting om 

Internet!” menar Mildner. Han blir dock inte så förvånad med tanke på att paneldeltagaren 

Sigurd Allern, som leder en journalistisk utbildningarna, är ”en direkt motståndare mot detta”. 
 

Mildner menar också att det blir en slags inflation i journalistutbildningar som producerar fel 
 
 
 
 

130 Hjort, Oskarsson och Szabó (2011), s. 31 
131 Krogh (2010), s. 38-39 
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personer då ”antalet utbildningar exploderar”. Han menar att detta leder till ett bekymmersamt 

läge för de redaktionerna som redan anställer färre och färre. Men Mildner tycker att man 

också kan ställa sig en annan fråga, nämligen om journalistutbildningarna behöver producera 

människor som blir journalister. Han menar att det journaliststudenter får lära sig är 

kunskaper som behövs i allt fler yrken och med det i åtanke tycker han att man kan betrakta 

det lite annorlunda. I boken #journalistroll: bakgrund till – och debatt om – journalistrollens 

förändring citeras Robert G. Picard som 2006 skrev följande i forskningsrapporten 

Journalism, Value creation and the future of News Organizations: ”Kanske är den viktigaste 

mentala förändringen som behöver äga rum inom journalistiken en övergång från 

uppfattningen att journalister och nyhetsorganisationer är i nyhets- och informationsbranschen 

till att de är i kunskaps- och förståelsebranschen.”132
 

 
Mildner får sedan frågan om han tror att olika sorters journalistik påverkas i olika grad av de 

här förändringarna och det tror han definitivt. Han menar att de mest elitistiska kretsarna av 

journalistik självklart berörs i mindre utsträckning, eftersom det är färre som tillgängliggör sig 

dem och färre som har kunskap om dem. Han säger att regeln ”ju mer nischat det är desto 

mindre berörs det” stämmer i en viss utsträckning. Enligt honom är det alltså den breda 

allmänna journalistiken som påverkas mest. Mildner hoppas att journalistkåren klarar av att 

omformulera sin journalistidentitet så att de klarar av att gå hand i hand med publiken och 

skapa någonting tillsammans. Han menar att detta är det bästa av alla världar, där man 

kombinerar det yrkeskunnande som journalister faktiskt har med ett nytt källmaterial och att 

man då skildrar verkligheten tillsammans med sin publik. Det är Mildners drömscenario av en 

journalistik som är bättre än den som finns idag. Han menar att till och med seminariet om 

journalistrollen var uppbyggd enligt den medielogiken som existerar, det vill säga att man har 

några som är för och några som är emot och så diskuterar de. ”Gå man däremot ut i de sociala 

flödena så ser inte diskussionerna ut på det sättet” menar Mildner och det tycker han man kan 

lära sig väldigt mycket av. 
 
 
 
 

4.2.3 Intervju med Emanuel Karlsten 
 

Emanuel Karlsten är 28 år gammal och började sin karriär som bloggare. Han har alltid velat 
 

bli journalist och bloggen blev ett verktyg för att ta sig dit. Tack vare sin blogg fick han sitt 
 
 
 

132 Journalistroll: bakgrund till - och debatt om - journalistrollens förändring : debatten våren 2011. (2011). 
Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier Sim(o), s. 141-142 
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första redaktionsjobb. Han anställdes som webbredaktör på tidningen Dagen. Han tror att en 

av anledningarna till att han fick jobbet var för att han kom utifrån och kunde se saker på ett 

annat sätt. Han trivdes bra på Dagen och gjorde bra ifrån sig vilket ledde till att han fick 

anställning vid Expressen som ”sociala medier – redaktör”. Han sade sedan upp sig för att 

frilansa och arbeta som egen företagare. Han vill hjälpa medier att använda sig av Internet och 

sociala medier i sitt arbete. 
 
Karlsten saknar vissa röster i debatten kring framtidens journalistroll. Han anser att det främst 

är olika internetdebattörer som deltar och de som han vill höra mer av är de journalister som 

sitter på redaktionerna och är ”rädda” för Internet. Han tror att det skulle bli ett intressant 

samtal ifall de var mer delaktiga i debatten. Han ger exempel på en spännande debatt som 

uppstod när Katrineholmskuriren granskade sin kommunchef Mattias Jansson. De var 

skeptiska till att Jansson använde sig av Facebook och Twitter på arbetstid. De frågor som de 

ställde till honom publicerade han på sin blogg och bad sina läsare om hjälp med att besvara 

dem. Genom detta uppstod en konflikt och Katrineholmskuriren anklagades för att ha en 

konservativ syn på journalistik och för att vara motståndare till sociala medier. Den konflikt 

som uppstod handlar enligt honom om informationsmonopolet. Tidningen förlorade det i och 

med att Jansson lade upp och besvarade frågorna på sin blogg vilket gjorde att 

Katrineholmskuriren inte hade monopol på den nyheten. Det väcktes en irritation över att det 

var makthavarna som spred informationen. 
 
 
Denna diskussion är något som Hjort, Oskarsson och Szabó tar upp i uppsatsen Jättekliv eller 

Tidsfördriv?. De har där pratat med chefredaktören Krister Wistbacka och kulturredaktören 

Catarina Nitz. Wistbacka anser att Mattias Jansson sysslade med härskartekniker då han 

publicerade materialet på sin blogg och att han försöker undvika att bli granskad genom att 

motarbeta dem som skall granska honom. Wistbacka säger att de fortfarande kan göra en 

granskning, trots att frågorna publicerats men att det inte blir på de villkor som de hade tänkt 

sig från början. Nitz säger att det finns ett slags ”nyhetstävling” medier emellan och att det har 

funnits så länge hon har arbetat som journalist. Hon säger att man som journalist inte vill att 

frågor skall läcka ut till konkurrenter. Hon säger att hon är besviken på att en del journalister 

inte förstår faran i att agera som Mattias Jansson.133 Karlsten tycker att detta är en intressant 
 

debatt och säger att det väcker funderingar kring vilken roll en journalist har och hur man som 
 
 
 
 

133 Hjort, Oskarsson & Szabó (2011), s. 29-30 
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journalist kan använda sig av sociala medier. Det är dessa röster som han vill höra mer av i 

debatten. Eftersom de nu inte är särskilt delaktiga i debatten så har man förlorat den aspekten. 

Han tycker det är viktigt att försöka se helhetsbilden. Han anser att det är lätt att koncentrera 

sig på det som fungerar istället för att se efter vad det är som inte fungerar. 
 
 
Många journalister är idag medvetna om att sociala medier är användbara men de vet inte hur 

de skall använda dem. Karlsten beskriver sociala medier som en stor torgfest där alla samlas 

och för ett samtal med varandra. Ifall hela staden hade samlats på ett sådant sätt så hade varje 

tidning sett till att befinna sig där bland människorna. Reportrarna hade minglat runt bland 

folket och sökt kontakt med dem och engagerat sig i olika diskussioner för att skapa en 

relation med dem och påminna dem om journalistikens existens. Han anser att det är den 

synen som borde finnas på sociala medier idag. Det är viktigt att engagera sig och vara social 

i olika nätverk. Det kommer att leda till en bättre och mer relevant journalistik. I uppsatsen 

Journalister som talar med journalister citerar Forsstedt Sofia Miriamsdotter. Hon menar att 

sociala medier och digitaliseringen av journalistiken möjliggör en demokratisk 

medborgarjournalistik. Hon beskriver Twitter som ett ständigt pågående samtal. Hon säger att 

allting handlar om att bygga relationer med publiken. Det är enligt henne farligt att se sociala 

medier som ännu en publiceringskanal.134 Forsstedt har gjort en kvantitativ innehållsanalys av 

journalisters inlägg på Twitter. Av resultatet ser han att journalistiken mer och mer liknar ett 

seminarium, men att seminariet nästan uteslutande består av journalister.135 Karlsten tycker att 

journalister har varit slutna och att det inte fungerar längre. Han har tillsammans med 

Aftonbladet arbetat fram en metod som heter livegranskning. Där vänder de på 

granskningsmetoden och lägger ut materialet så fort de får det och de uppmuntrar sedan 

läsarna till att engagera sig så att de tillsammans kan skapa journalistiken. 
 
 
En av de frågor som har dykt upp i debatten har varit vilka kompetenser som kommer att 

värdesättas hos en framtida journalist. Karlsten får denna fråga och för honom är nyfikenhet 

en viktig egenskap. Han säger också att det är viktigt att man som journalist förstår hur nätet 

fungerar. Det ser han som något avgörande för framtidens journalistik. Det är viktigt att de 

som är på väg in i branschen förstår hur Twitter fungerar, vad en RSS-läsare är och så vidare. 

Han ser det som en självklarhet att som journalist ha ett Facebookkonto. Det går inte sluta sig 
 
 
 
 

134 Forsstedt (2011), s. 61-62 
135 Ibid, s. 81-82 
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som journalist. Att förstå hur nätet fungerar kommer att bli otroligt viktigt. 
 
 
 
Karlsten tycker att det hålls en relativt god ton mellan debattörerna, men att det finns tillfällen 

då det kan hetta till eftersom det ibland är ett känsligt ämne att diskutera. Under en lång tid 

har denna yrkesidentitet varit självklar men nu blir den utmanad, menar han. Innan Internet 

kom så kände sig journalister mer utvalda. Idag kan publiken få information från ett flertal 

olika källor och det går idag att betrakta många olika människor som journalister och det kan 

vara känsligt för en del. I vårt teoriavsnitt skriver vi om begreppet de-professionalisering. 

Ylva Hasselberg skriver att det i dagens samhälle är svårare att säga vilken den egentliga 

kompetensen är inom vissa yrken. Det gäller även reglerna för hur yrket får utövas. 
 
 
 
Karlsten anser inte att dagens journalistutbildningar förser studenterna med rätt kunskap för 

 

att kunna arbeta som journalist idag. Han tror att det kan bli en chock på redaktionerna när det 

kommer in nyutbildade journalister som inte är uppdaterade kring de nya medierna och hur 

man använder dem i sitt arbete som journalist. Han tror att det kan bero på att lärarna på 

utbildningarna inte har rätt relation till medieförändringen eftersom många av dem kanske 

inte har arbetat på en redaktion på länge. Med tanke på att förändringen har kommit snabbt så 

har de helt enkelt inte hunnit med. Även detta passar in på Hasselbergs resonemang. Hon 

säger att det idag ställs allt högre krav på en formell utbildning, vilket hon tycker kan 

uppfattas som en tendens i riktning mot en högre professionalisering. Hon tycker att det går 

emot de tendenser som visar att det idag är svårare att urskilja den egentliga kompetensen 

inom vissa yrken. 
 
Karlsten tror att journalistik, oavsett plattform, kommer att förändras i hur information samlas 

in. Det kommer att bli viktigt att inom all typ av journalistik ha kontakt med läsarna och att 

hela tiden vara relevant. Han ser det som ett måste att i framtiden hitta nya sätt att berätta på 

och att hitta en ny affärsmodell. Han menar att det är farligt att fastna i gamla mönster. 

Journalisten och läsaren måste komma närmare varandra. Han tycker det behövs externa 

initiativ som visar nya vägar att gå. 
 
 
 
 

4.2.4 Intervju med Malin Crona 
 

Malin Crona gick på Journalisthögskolan i Göteborg mellan 1996-99 och sen dess har hon 

jobbat som journalist. Hon har framför allt jobbat som lokalredaktör och sedan 2006 har hon 
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jobbat på nätet. Först var hon med och startade dinapengar.se, där hon var nyhetschef och 

ansvarig utgivare.  Sedan var Crona också med och startade dn.se som nyhetschef och nu 

jobbat hon på Sveriges radios Ekoredaktion som publikredaktör. Hon jobbar dels strategiskt 

med hur man ska vara där publiken är, men också som arbetsledare för nyhetswebben. 
 
Om debatten om journalistrollen anser Crona att ”den har tagit hopp”. I början tyckte hon att 

den var väldigt intern och berörde endast några få. Sen Ajour startade och Emanuel Karlsten 

skrev på sin blogg ”Jag tror att alla är journalister” har debatten enligt Crona börjat beröra 

fler. Hon anser att debatten sen dess har tagit ett steg ut i offentligheten, dels i och med att 

riksmedia skriver om det, men också att röster som inte har hörts tidigare i debatten gör sig 

hörda. Hon menar att man kan se att det finns en del som vi vill bevara från det traditionella, 

bland annat vill vi ha kvar det publicistiska ansvaret, trovärdighet och källkritik. Däremot tror 

hon att det är någonting i tonen, hur vi bemöter publiken som är någonting nytt. Hon menar 

att ett exempel på detta är att journalister inte längre har sista ordet på grund av att alla har en 

plattform. Crona tycker att det vore väldigt kul om den här debatten nådde ut till fler eftersom 

hon anser att det här inte är en fråga enbart för journalister. 
 
Crona tror också att olika typer av journalistik påverkas i olika grad av de här förändringarna. 

Hon tror till exempel att det kommer vara en mycket viktigare roll att vara Gatekeeper. Hon 

menar att det kanske kommer bli viktigare att inte publicera än att publicera. Hon tar också 

magasinen som ett exempel där man har en helt annan utmaning på nätet.  Hon tycker inte att 

det är någon skillnad om hon läser magasinet på papper eller i sin Ipad, det är enligt henne 

”samma sak”. När hon vill ha en relation med sitt magasin på nätet fungerar det dock inte att 

enbart läsa en artikel för det är inte den känslan hon vill åt. Enligt Crona måste man jobba 

med bloggar och forum så man får samma känsla av att ”det här är ju min kompis, Elle är ju 

min kompis, jag känner ju henne”. Så för Crona är det klart att olika medier kommer påverkas 

på olika sätt. Hon säger att i snabb nyhetsförmedling kommer det inte vara okej att inte vara 

tillräckligt snabb, samtidigt kommer det inte vara okej att inte vara tillräckligt korrekt. Det är 

enligt henne den stora utmaningen. 
 
På frågan om hur Crona tycker att journalister ska använda sociala medier svarar hon att hon 

tycker att man som journalist måste vara där människor är. Hon berättar att när hon jobbade 

på Norrtälje tidning så var det självklart att de var på julmarknaden varje år för att berätta att 

de fanns, sprida sitt material, för att föra en diskussion med redan befintliga läsare och för att 

ta emot tips, men också för att bara stå och lyssna. 
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Hon berättar vidare: 
 
 

”Alltså att bara stå vid ståndet med pepparkakorna och glöggen och höra vad 

ÄR det folk pratar om. Men inte sjutton stod vi kvar med vårt bord när alla 

andra hade gått hem nästa dag och det är på samma sätt, jag tycker inte att man 

ska bygga upp någonting, jag pratar väldigt lite om Facebook och Twitter därför 

att jag inte tycker att man ska bygga upp någonting på Facebook, utan just nu 

ska vi vara där, vi bygger ett stånd där, självklart gör vi det för att lyssna in, för 
 

att prata i diskussionen och höra vad folk vill ha av oss(…)” 
 
 
Sen tycker hon också att man som journalist självklart måste vara nyfiken på sin samtid. Crona 

menar att några av de absolut bästa uppslagen till journalistik hon fått genom ”kommentarer 

på kommentarer på vänners kommentarer” i Facebookflödena. Inte kanske just på Ekots 

Facebooksida, fast de har en sådan för att folk ska kunna ta kontakt med dem och för att de ska 

kunna berätta vad de gör. 
 
Crona berättar vidare om ett fall där hon såg någon i sitt twitterflöde som skrev något i stil 

med ”jag jobbar på ett överklagande för att min son inte får gå i skolan och blir arg igen när 

jag rotar…”. Då berättar Crona att hennes journalistiska instinkt vaknade och tack vare detta 

kunde hon tillsammans med sin redaktion göra flera reportage om att det finns barn i Sverige 

som inte får gå i skolan. Hon menar att detta var journalistik de inte hade gjort om de inte fått 

syn på det här specifika fallet. De ordnade senare också en chatt med skolinspektionen och det 

var hundratals föräldrar som befinner sig i samma situation som ställde sina frågor. Crona 

tycker alltså man måste vara där folk är för att förstå deras vardag och verklighet. Detta står i 

linje med det Johan Forsstedt kommer fram till i sin uppsats, nämligen att Twitter används 

mest för att leta case.136 Även i uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv? kommer författarna fram 
 

till att journalisterna använder sociala medier till största del för att få idéer och uppslag, göra 

research och hitta lämpliga intervjupersoner.137
 

 
Crona ser inte journalistyrket som ett kall men menar att hon också i övrigt har svårt att se på 

saker som ett kall. Hon berättar att hon nyligen träffade en person som jobbade som ortoped 

som hade som sitt främsta intresse att läsa om ortopedi och inte tyckte att något annat var 

roligt. Det tyckte hon var otroligt fascinerande och Crona menar också att det finns en hel del 
 
 
 
 

136 Forsstedt (2011), s. 74 
137 Hjort, Oskarsson, och Szabó (2011), s. 11 
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fackmedia där man utgår ifrån att man ska ha ett brinnande intresse för det man skriver om. 

Crona vill inte beskriva det som ett kall men medger att en viss drivkraft måste du ha som 

journalist. Det räcker enligt henne inte med drivkraften att vara journalist. Hon tror att en 

drivkraft som finns hos de flesta journalister är viljan att göra samhället lite bättre, på vilket 

sätt man än gör det. 
 
På frågan om vilka framtidsvisioner Crona har för journalistyrket svarar hon att hon inte ser 

några större dystopier för själva journalistyrket. Däremot hoppas hon för branschens skull att 

man tar tillvara de personer som har ”dubbelkompetens”, alltså de som har det ”publicistiska 

traditionella” och en historik som de förstår att utnyttja, samtidigt som de befinner sig långt 

fram ”i den nya utvecklingen”. Cronas farhågor är att det väger över åt att man gör print för 

en liten elitgrupp och vet att tidningen dör om tio år men tänker att man ska tjäna pengar i tio 

år till. Och det tycker hon man kan göra så länge man är ärlig med det. Man kan enligt Crona 

säga att ”vi väljer att inte satsa på webben, vi väljer att göra våra Ipod-versioner så dåliga att 

ingen vill ha dem”. Hon har också själv ibland tänkt ”Nä men fan, jag älskar ju att göra 

tidning, jag älskar att göra tidning, jag älskar verkligen det. Jag kanske ska sätta mig 

någonstans och bara krama tidningen och göra det i tio år och sen så får jag göra någonting 

helt annat”. 
 
Crona ser också en avart med nätet där ingen kollar upp någonting, ingen faktakoll, inga 

etiska regler, där man publicerar namn på personer hur som helst, där man publicerar 

någonting på Facebook och det sprids till alla i hela världen. Hon tar upp exemplet med 

Emelie och bloggen ”klamydiabrevet”138, som Crona tycker var hemskt. Emilie fick 2265 

kommentarer i sin blogg, 2265 kommentarer hon inte ville ha. Crona menar att där borde ett 

klassiskt medieföretag ha tagit tag i det mycket tidigare. Hon säger, ”där skulle jag ha suttit 

och modererat den här diskussionen och ställt de här frågorna, där ser man liksom avarten av 

att man inte är med.” Crona menar att Svenska Dagbladet är de som bäst lyckas hålla balansen 

genom att ha satt en person som är väldigt kunnig på webben som redaktionschef. Hon menar 

att det är den vägen man måste gå, så att man inte pratar fint om de här visionerna, samtidigt 

som man sätter personer ”som inte har någon susning om framtiden” på chefspositioner. 
 
 
 

138 Den kroniskt sjuka 55-åriga Annica Holmquist uppmärksammas i media både i Sverige och i omvärlden. 
Annica Holmquist har trots sin sjukdom blivit utförsäkrad och nekas sjukersättning från Försäkringskassan. Hon 
hänvisas till socialkontoret och uppmanas att sälja sin lägenhet innan hon kan få socialbidrag. Emelie Holmquist 
är Annicas dotter och startar bloggen ”klamydiabrevet” varifrån hennes berättelser spred sig till och med 
utanför landets gränser. Bloggen återfinns på http://klamydiabrevet.blogspot.com/2010/09/sveket.html, 
senast besökt 2011-12-07 

http://klamydiabrevet.blogspot.com/2010/09/sveket.html
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Det Crona framför allt tycker att är viktigt i debatten är hur man tar tillvara de goda 

publicisterna och kunskapen om vad ett utgivarskap innebär. När Crona har rekryterat har hon 

sett samma aningslöshet i dessa frågor bland utbildade journalister som kommer direkt från 

journalisthögskolorna som hon kan se hos en del bloggare. Hon tycker det är anmärkningsvärt 

att det kan komma nyutbildade journalister som säger ”Varför kan inte vi publicera det här? 

Aftonbladet har ju publicerat det.” Hon tycker alltså att den egna hållningen kring vad man 

publicerar är någonting som tål att diskuteras några vändor till. För Crona är det viktigt att 

man bygger ett lag på sin arbetsplats och det är också därför hon vill uppmärksamma värdet 

hos en god publicist. Publicisten ska enligt henne ha en reflekterande förmåga, en möjlighet 

att se till en helhet och att fatta ett beslut, men också att kunna ändra det. Hon tror också att 

det är viktigt att man känner till utgivarskap, att man förstår vad det man publicerar kan få för 

konsekvenser för de inblandade personerna och, framför allt, mod. Crona själv har tyckt att 

det som reporter har det varit roligast att jobba i lag. Hon hade till exempel en period när hon 

jobbade som kommunreporter, då de var två personer som kunde jobbet så väl, att den ena 

kunde göra en intervju och den andre kunde skriva ut den. Sen nämner hon att det hos en 

journalist i något fall kan vara expertkunskap som är jätteviktigt eller förmågan att bygga 

nätverk, men om hon ska välja två kompetenser hon värdesätter allra mest blir det 

utvecklingspotential och att vara genuint nyfiken, för då är man enligt Crona också nyfiken på 

nya strukturer. 
 
Hon hoppas att man i och med hela den här debatten börjar prata mer om publicisten. Crona 

tycker nämligen att det är att lägga ett väldigt stort ansvar på den enskilde journalisten att alla 

de här förändringarna ska ligga i journalistrollen. Hon menar att en god redaktör kan förvalta 

ett insändarmaterial och vara redaktör för den medborgarjournalistik där ”alla är journalister”, 

en god redaktör kan då enligt Crona förvalta en god journalist. Hon tycker att det vore väldigt 

intressant om nästa diskussion handlade om utgivarskapet i framtiden. Crona vill reda ut 

lagstiftningar som känns föråldrade och påpekar att hon verkligen vill att det ska finnas någon 

som har ansvaret. Hon frågar sig dock hur man gör det modernt, där tycker hon att man har 

kört fast. I uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv? menar både Gunnar Nygren, docent i 

journalistik vid Södertörns högskola, och journalisten Yasmine El Rafie att framtidens 

journalist kommer bli mer av en redaktör. Denna redaktör ska enligt dem sålla i information, 
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vara tränad i källkritik och värdera information på ett opartiskt sätt. Precis det som de menar 
 

att journalister traditionellt brukat göra.139
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139 Hjort, Oskarsson och Szabó (2011), s. 16 
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5 Diskussion 
 
5.1 Utbildning och synen på sociala medier 

 
Genom vår uppsats har vi märkt att många journalister anser att journalistutbildningarna inte 

förser studenterna med den kunskap som behövs för att kunna ge sig ut på dagens 

arbetsmarknad. Emanuel Karlsten säger i vår intervju med honom att dagens nyutbildade 

journalister inte är uppdaterade kring de nya medierna och hur man använder dem. Detta 

kommer att leda till problem när de sedan kommer till redaktionerna. Anders Mildner säger 

även han i sin intervju att journalistutbildningarna ligger risigt till. Enligt honom så kommer 

det idag nyutexaminerade till redaktionerna som inte har den kompetens som förväntades. 

Både Karlsten och Mildner ser problem med ”lärarna” vid utbildningarna. Karlsten tror att 

lärarna vid utbildningarna inte har rätt relation till medieförändringen eftersom de antagligen 

inte har arbetat på en redaktion på länge. Mildner tar Sigurd Allern, som är professor vid 

JMK, som exempel. Han beskriver honom som en motståndare till det som debatten berör. 

Malin Crona tycker att den egna hållningen kring vad man publicerar är någonting som tål att 

diskuteras några vändor till bland journaliststudenterna. Ulrika Knutson skriver i Journalistisk 

kvalitet att utbildningarna inte kan gå opåverkade ur mediekrisen. Det finns ingen mening 

med att utbilda tusentals journalister till en arbetsmarknad som inte finns. Mildner påpekar 

dock att alla som går en journalistutbildning inte behöver bli journalister eftersom 

journaliststudenter får kunskaper som behövs i allt fler yrken i dag. 
 
 
Ett stort problem är alltså att studenterna vid de olika journalistutbildningarna formas till en 

journalistroll som inte längre är aktuell. Som vi skrev här ovan så beror det delvis på att 

lärarna vid utbildningarna själva inte är insatta i till exempel sociala medier. Författarna till 

uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv?, som själva är journaliststudenter, säger att de under sin 

utbildning får höra att de skall arbeta med sociala medier, men det är ingen som berättar för 

dem hur det skall gå till. Det finns en medvetenhet om att det är viktigt att utnyttja dagens 

teknik, men tillvägagångssättet är mer oklart. Vi tror att det kommer bli viktigt att öka 

förståelsen för sociala medier. De skall användas till att skapa en relation med läsarna för att 

det på så sätt skall kunna uppstå en interaktion mellan journalisterna och publiken, någonting 

som många anser är viktigt för den framtida journalistiken. De som undervisar vid 

journalistutbildningarna behöver vara insatta i detta. Man kan ju fråga sig vad det innebär för 

utvecklingen när utbildningarna lever kvar i gamla mönster. Som Knutson skriver så kan de ju 

inte gå opåverkade ur krisen eftersom allting runt omkring dem förändras. Vi ser också detta 
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som en anledning till att journalistyrket inte går mot en professionalisering trots att det idag 

ställs högre krav på en formell utbildning. De ideal och kunskap som lärs ut på 

journalistutbildningarna tycks inte stämma överens med den redaktionella verkligheten. 
 
 
Detta för oss vidare till de olika förhållningssätt som finns till sociala medier och användandet 

av dem. Emanuel Karlsten beskriver de sociala medierna som en stor torgfest där man som 

journalist får möjlighet att skapa en relation till publiken. I vår uppsats kan vi se att det är 

många som har en liknande syn. De sociala medierna skall inte användas som en 

publiceringskanal utan för att skapa ett förhållande som båda parter får ut någonting av. 

Journalisternas inställning till läsarkontakt och medborgarjournalistik är överhängande positiv 

och finns med i deras visioner om den framtida journalistiken. Genom Forsstedts 

undersökning har vi kunnat ta del av journalisters användande av Twitter och den visar att 

deras användande inte stämmer överens med deras visioner. Undersökningen visar att Twitter 

främst används till att konversera journalister emellan och många marknadsför även sitt 

material där. Forsstedt säger att journalistiken börjar likna ett seminarium, men att det främst 

är journalister som deltar i det. Det finns alltså idag en stor skillnad mellan vad journalister 

säger och vad de gör när det kommer till läsarkontakt. Genom vårt eget material har vi endast 

fått se den ena sidan, alltså journalisternas visioner och inte deras egentliga handlande. 
 
 
 
 
5.2 Bristen på policy 

 
I vår intervju med Anders Mildner sade han att det finns en brist på policy i användandet av 

sociala medier. Det finns fler som delar hans åsikt kring detta. I vår uppsats framkommer det 

att det saknas direktiv för hur man skall använda sociala medier i arbetet. Många anser att det 

finns en policy som uppmuntrar dem att använda sociala medier men inte hur det skall gå till 

och vilka begränsningar som finns. Mildner skriver att policyn diskuteras just nu och det ser 

vi som ett tecken på att man försöker anpassa de sociala medierna för att använda dem som ett 

arbetsverktyg på redaktionerna. Vi har i uppsatsen tagit upp Katrineholmskuriren och den 

konflikt som uppstod när de ifrågasatte att deras kommunchefs använde sociala medier på 

arbetstid. De uppstod en stor debatt kring detta och de anklagades för att vara konservativa 

och motståndare till sociala medier. Även detta kan ses som ett tecken på att en utveckling är 

på gång. En del av den re-embeddingprocess som Hylland Eriksen pratar om är att anpassa sig 

efter de förändringar som sker. 



57  

I och med denna brist på policy kan det uppstå problem, vilket Mildner tog upp i vår intervju. 

Det anses svårt att veta var man skall dra gränsen mellan det personliga, det privata och sin 

journalistroll. Svårigheten, anser Mildner, är att det är enklast att använda de sociala medierna 

som privatperson, men samtidigt måste man som journalist dra en gräns någonstans. I 

uppsatsen Jättekliv eller tidsfördriv? uppger 73 procent av journalisterna i undersökningen att 

de har konton i eget namn som de brukar både privat och i sin journalistroll. 

Frilansjournalisten Anders Thoresson berättar i uppsatsen att han försökte hålla Facebook 

privat men efter ett tag insåg han att det inte gick då han då gick miste om för mycket som var 

relaterat till hans arbete. I samma uppsats uttalar sig även Bengt Hansell i frågan och han 

säger att de etiska och källkritiska bedömningarna är svårare att göra inom de sociala 

medierna. Vi tycker att detta talar för att journalisterna än så länge inte vet hur de skall 

anpassa sig till den förändring som skett i och med Internet och de sociala medierna. Det har 

alltså uppstått ett problem i re-embeddingprocessen eftersom det är svårt för journalisterna att 

veta hur de skall förhålla sig till denna förändring. Etik är någonting som många journalister 

anser är otroligt viktigt och därför kan det bli ett stort problem när det inte längre är lika 

självklart för dem hur de skall göra sina etiska och källkritiska bedömningar. 
 
Castells skriver att människor kommer att inta nya positioner i sin yrkesverksamhet och att 

nätverkssamhället ökar behovet av självständighet, även inom arbetet. Detta är någonting som 

de tar upp även i Medieormen. De säger att det i framtiden antagligen kommer att bli mer 

accepterat, och till och med nödvändigt, att som journalist vara mer personlig i sin yrkesroll. 

Publiken kommer föredra att följa och föra dialog med dem som har något speciellt att 

erbjuda. En journalist som då vågar visa sin personlighet kan uppfattas som mer intressant. 

Medieutbudet spås också bli allt mer publikanpassat, därmed tror vi att publiken i allt större 

utsträckning kommer vilja se personligheten hos de journalister som de integrerar med. 
 
 
 
 
 
5.3 Journalistisk kvalitet 

 
I debatten kring journalistrollens framtid har mycket kretsat kring uttrycket kvalitet. Ulrika 

Karlsson skriver i boken Journalistisk kvalitet att utvecklingen av sociala medier utmanar de 

traditionella uppfattningar som finns gällande vad kvalitet är. Hon tycker inte att vi skall ställa 

sociala medier och traditionell kvalitetsjournalistik emot varandra. Anders Mildner tänker på 

ett liknande sätt kring detta. I vår intervju med honom säger han att vanligt misstag i denna 
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diskussion är att det finns en schablonmässig bild av vad journalistik är. Han anser att 
 

uttrycket kvalitet blir svårt att använda inom den framtida journalistiken. Vi anser att det är ett 

brett begrepp som kan ha många olika betydelser. En del kommer säkert stå fast vid de 

”gamla” kvalitetsbegreppen medan en del söker efter nya som lättare går att kombinera med 

dagens redaktioner. 
 
 
Kvalitet diskuteras ofta i samband med publikanpassningen. Under seminariet vi deltog i 

uppstod det en diskussion kring läsarkommentarer. Malin Crona uppskattar att få 

kommentarer eftersom det då uppstår ett samtal kring det hon har skrivit. Hon tycker att det 

skulle vara ointressant att skriva någonting utan att få respons på det.  Helena Giertta talar 

starkt för att det alltid skall finnas möjlighet att kommentera anonymt. Sigurd Allern skriver i 

boken Journalistroll: bakgrund till - och debatt om - journalistrollens förändring att till 

exempel anonyma kommentarer i många fall leder till hatiska inlägg. Han skriver även att det 

inte finns mycket som tyder på att bidrag från publiken tillför den etablerade journalistiken 

någon ny kvalitet av större betydelse. Det finns alltså skilda åsikter kring vad 

publikanpassningen innebär för journalistiken. Dock anser vi att vi genom vår uppsats fått 

uppfattningen att majoriteten har en positiv inställning till att publiken blir mer involverad i 

journalistiken. 
 
 
 
 
5.4 Journalistrollen 

 
Enligt Castells definieras roller enligt normer som struktureras av institutioner och 

organisationer i samhället. Han menar att rollernas relativa betydelse för att påverka 

människors beteende är beroende av förhandlingar och arrangemang mellan individerna och 

dessa institutioner och organisationer, medan identiteter är källor av mening för och av 

aktörerna själva, som konstrueras genom en urskiljningsprocess.  Denna definition fick oss att 

se på journalistens yrkesroll på ett nytt sätt och fick oss att fundera på om det kan vara något 

mer än en roll. Vi märkte nämligen att många presenterar sig själv i första hand som 

journalister på Internet. Detta var vanligt förekommande på till exempel Twitter där det finns 

begränsat med utrymme att presentera sig. Detta passar också ihop med påståendet att 

journalistrollen blir mer och mer personlig. 
 
Castells skriver också om den legitimerande identiteten, motståndsidentiteten och 

projektidentiteten där den legitimerande identiteten enligt Castells har hamnat i en 
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fundamental kris ”genom den snabba upplösningen av det civila samhälle som ärvts från 

industriepoken, och på grund av den viktigaste legitimitetskällan, nationalstatens, 

förbleknande”. Detta är något vi anser passar in också på den traditionella journalistrollens 

kris. Däremot ser vi projektidentiteten som en populär identitet idag som passar pionjärer av 

olika slag, till exempel i skapandet av en ny journalistidentitet. Journalisten Paul Frigyes tror 

att journalistrollen i första hand handlade om vilken identitet – kanske lika mycket personlig 

som yrkesmässig – man själv anser sig ha. Han menar att ifrågasätta den är närmast som att 

ifrågasätta en religiös identitet. 
 
Journalistrollen eller journalistidentiteten, har vi i denna uppsats konstaterat att är under 

förändring. Med detta konstaterat vill vi reda ut på vilken nivå av yrkesrollen som dessa 

förändringar skett. Gunnar Nygren menar att yrkesrollen kan vara både objektiv och 

subjektiv. I denna uppsats har fokus kommit att hamna på journalisternas subjektiva 

uppfattning av journalistrollen, eftersom det är de som i första hand deltagit i debatten. Den 

grundläggande nivån av yrkesrollen är enligt Nygren journalistens plats i den dagliga 

produktionen. Denna nivå verkar på flera arbetsplatser skära sig med journalistens ideal och 

värderingar, som enligt Nygren är den tredje nivån av yrkesrollen. Vi tror att re-embeddandet 

av Internet och de sociala, ekonomiska och tekniska förändringar det fört med sig, i många 

fall börjar vid att journalisterna börjar fundera över sina ideal och värderingar. Vi har också 

sett att det framför allt är dessa som diskuteras i debatten. Normer och rutiner i den 

redaktionella verkligheten tycks däremot re-embeddas långsammare. Journalisterna får till 

exempel höra att de ska använda sociala medier som ett arbetsverktyg, med vision om en 

tätare läsarkontakt (ideal och värderingar), men får inga riktlinjer för hur de ska användas 

(normer och rutiner). På journalistutbildningarna verkar det finnas en mer objektiv syn på 

journalistyrket, där ideal och värderingar ligger ännu längre bort från de normer och rutiner 

som finns i arbetslivet. Vi tror att de flesta förändringar som skett i journalistrollen än så länge 

har att göra med journalistens ideal och värderingar, men att förändringarna så småningom 

kommer att söka sig ner till redaktionens normer och rutiner, för att slutligen bli en del av den 

dagliga produktionen. 
 
 
 
 
5.5 Redaktörsrollen 

 
Malin Crona tar upp redaktörsrollen i vår intervju med henne. Hon tycker att det är att lägga 

ett väldigt stort ansvar på den enskilda journalisten att alla de här förändringarna ska ligga i 
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journalistrollen. Hon menar att en god redaktör kan förvalta ett insändarmaterial och vara 

redaktör för den medborgarjournalist där ”alla är journalister”, en god redaktör kan då enligt 

Crona förvalta en god journalist. Anders Thoresson skriver om detta i sin blogg och menar att 

behovet av duktiga redaktörer inte försvann med nätet, även om det än så länge är lättare att 

se redaktörens arbete i papper. Han tycker att det är dags att lyfta fram redaktörens jobb också 

i den digitala världen. Ajour, som Emanuel Karlsten varit med och grundat kan ses som ett 

experiment där redaktörens roll blir allt viktigare, samtidigt som man vill interagera med 

publiken i så hög grad som möjligt. Forsstedt skriver i sin uppsats om hur Twitter blev erkänt 

som ett bra journalistiskt verktyg i och med att Kinga Sandén 2010 vann stora journalistpriset 

som årets förnyare för sitt ”twittrande” från Iran. 2011 gick stora journalistpriset som årets 

förnyare till Johanna Koljonen för twitterkampanjen #prataomdet. Vi menar att detta också 

säger något om en stark redaktörsroll som kan engagera ett stort antal människor att bidra med 

material. 
 
En tendens vi sett i denna uppsats är alltså att journalistrollen i framtiden kommer delas upp 

allt mer i redaktörer och reportrar. Vi tror att redaktören är den vi nu och i framtiden är 

beredda att betala för, medan vem som helst kan vara reporter så länge det finns en god 

redaktör som förvaltar deras material. Som förslag på fortsatt forskning tycker vi att det hade 

varit intressant att se närmare på just redaktörsrollen och vad ett utgivarskap kan betyda i 

framtiden. 
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