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Abstrakt 
 

The 9th March 2014, there is a clash between the Nazis and feminists around 

Möllevångstorget, Malmö, where four people knife damage so serious that two of them 

had life-threatening injuries. Many people were there and witnessed the incident but as a 

citizen, you will be whitened about what happened following the news reports in the 

media. The press reports plentiful and follow up event but then there are major 

differences of opinion about what actually happened and about who is actually 

responsible for the attack arises many questions from the public. Can you trust what is 

written in the media? Is journalists and their sources credible? 

 

Journalists have long been considered the fourth estate whose task is to examine the 

other two; the government and the parliament. Previous research suggests that the 

sources and actors who are given space in traditional media in a way, has power over 

people's interpretation of reality, a reality that the individual before the new media 

development has not had the same opportunities to discuss and, or question. With the 

emergence of new media challenged journalists' exclusive right to disseminate 

information and news about the present. A platform that challenges journalism is 

Internet-based interactive community Flashback where the audience itself may 

influence and create media content.  

 

When the journalists no longer have the exclusive right to define an event, who has the 

power over the media landscape? Who should you trust? This has consequences that are 

worth studying and analyzing. In our study, we approach the explanation by studying 

the sources which the writers use when reporting about the merits of the case. In Anders 

Sahlstrands doctoral thesis "Visible" presented in 2000, he notes that elite sources 

dominate the news media which gives a misleading picture of the society. The purpose 

of this study is therefore to study the sources are heard when news is portrayed by a 

journalist in the traditional media versus when the news is portrayed by a citizen 

journalist on Flashback Forum to see if there is a difference.  

 

To obtain the empirical evidence as the basis for our investigation, we conducted a 

quantitative content analysis. The material that will be used to conduct the quantitative 

content analysis consists of two parts; traditional media in the form of four daily 
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newspapers and a medium which falls within the "new media" for user-generated 

journalism; Flashback Forum.  

 

In summary, we can conclude that the answer to our main question is clear. It is 

predominantly elite sources which may make its voice heard when news is portrayed in 

traditional media and it's especially non-elite sources that sounds when a news reported 

on Flashback Forum. The number of elite sources and non-elite sources differ 

depending on which media platform is studied and also the manner, how they are heared 

are different depending on the platform.   

 

 

Keywords 
Journalism, media landscape, new media, technology, interactive content, media souces 
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1. Inledning 

Den 9 mars 2014 sker en sammandrabbning mellan nazister och feminister i närheten av 

Möllevångstorget i Malmö. Händelsen slutar med att två personer knivskadas mycket 

allvarligt. Dagspressen är snabb med att påbörja rapporteringen kring händelsen och på 

Flashback Forum skapas en tråd där nyheten diskuteras av användarna. Denna 

undersökning syftar till att ut efter det specifika fallet redogöra vilka källor som 

synliggörs och hur dessa kommer till tals när en nyhet gestaltas av journalister i 

traditionell media jämfört med när samma nyhet gestaltas av användare på Flashback 

Forum.  

 

Journalister har länge ansetts vara den tredje statsmakten vars uppgift är att granska de 

två andra; regeringen och riksdagen.(ne.se) Tidigare forskning pekar på att de källor och 

aktörer som ges utrymme i traditionell media på sätt och vis har makt över människors 

gestaltning av verkligheten, en verklighet som den enskilda individen innan de nya 

mediernas utveckling inte haft samma förutsättningar att diskutera eller 

ifrågasätta.(D.McQuail,Mass communication Theory, 2010) Enligt yttrandefriheten 

skall alla människor på ett eller annat sätt få meddela upplysningar samt uttrycka tankar, 

åsikter och känslor. I och med nya mediers uppkomst, så som Flashback Forum, 

utmanas journalisternas ensamrätt till att sprida information och nyheter om samtiden. 

Flashback säger sig själva fylla en demokratisk funktion som innebär att alla ges 

möjlighet att komma till tals och att ingen oavsett t.ex. politisk ställning tystas. En 

funktion som traditionella medier av olika skäl inte kan eller för den delen kanske vill 

tillgodose sina läsare då förhållandet mellan sändare och mottagare i dessa medier är 

enkelriktat och sällan interaktivt. Här blir mottagaren delen av en större publik som 

delar upplevelse med andra och reagerar på ett förutsett och ordnat sätt av 

masskommunikationen. Flashback däremot ger ”den vanliga människan” en möjlighet 

att höja sin röst kring en nyhetshändelse och med sin interaktiva funktion skapas ett 

diskussionsklimat.   

I vår uppsats har vi undersökt vilka källor som synliggörs och hur dessa kommer till tals 

när en nyhet gestaltas i traditionella medier och på Flashback Forum. Källor syftar till 

de personer samt organisationer som skribenten väljer att referera till i sina texter, 

antingen på så sätt att de personligen ges utrymme att uttala sig eller att de får utrymme 
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på så sätt att skribenten väljer att nämna eller citera dessa personers eller organisationers 

åsikter i texten. (Sahlstrand, De synliga. 2000) 

 

1.1 Problemforumulering 

Tidigare genomförda studier visar att så kallade elitkällor dominerar traditionell 

dagspress. I vår undersökning utgår vi ifrån tidigare forskning och menar att en elitkälla 

är en källa som uppfyller Sahlstrands sex faktorer på tidigare visad lämplighet, 

produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritativitet och mediemässighet. 

(Sahlstrand, De synliga. 2000) Enligt Bordeau skaffar sig eliten kulturellt kapital genom 

att synas i medierna vilket i sig ökar chanserna för dem att synas i medierna igen. 

(R.Benson, Bordeau and the Journalistic Field, 2004) För att en källa skall räknas som 

en elitkälla förutsätter vi därmed att denna inte enbart uppfyller Sahlstrands faktorer 

utan att denne även har ett högt habitus, det vill säga innehar det habitus som värderas 

högt i samhället. Då verkligheten och samhället inte är överrepresenterat av elitpersoner 

blir mediernas rapportering skev då dessa fokusera på elitpersoner och dessas 

specialintressen. Med elitpersoners dominans i medier hamnar den vanliga människan i 

skymundan. (D.McQuail, Mass communication Theory. 2010)  

Vår problemformulering tar således utgångspunkt i Sahlstrands sex faktorer som 

påverkar källans chans att synliggöras i nyhetsrapportering. Forskningen gör det möjligt 

att beskriva elitkällors dominans i dagspress och uppkomsten till dagens medielandskap. 

Vi har valt att jämföra dagspressen mot Flashback forum då detta är ett av Sveriges 

mest besökta internetforum för att sprida användargenererad journalistik. Forumet har 

över 800 000 medlemmar som skriver 15 000 – 20 000 inlägg per dygn och varje vecka 

har Flashback runt två miljoner unika besökare. (Expressen: Subkultur spridd över hela 

världen, SVT Debatt (del 6 av 18). Flashback Forum säger sig själva utmana 

journalisternas ensamrätt till att sprida information och nyheter genom att fylla en 

demokratisk funktion som innebär att alla ges möjlighet att komma till tals och att ingen 

oavsett t.ex. politisk ställning tystas. Skillnaden mellan mediernas källanvändning är 

således intressanta att jämföra. Vår undersöknings huvudfråga och delfrågor har vi valt 

att formulera på följande vis: 

Huvudfråga: Vilka källor synliggörs när en nyhet gestaltas av en journalist i 

traditionell media jämfört med när samma nyhet gestaltas av användare på Flashback 

Forum? 
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Delfrågor: a) Vilka aktörer syns i nyhetsdebatten på de båda medieplattformarna? 

b) Hur ser fördelningen mellan elitkällor och icke elitkällor ut beroende på 

medieplattform?  

c) Skiljer det sig hur elitkällor och icke elitkällor kommer till tals beroende 

på medieplattform? 

 

 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med undersökningen är att med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, teori 

angående framing, samt tidigare forskning om källors synlighet i nyhetsmedierna och de 

nya mediernas funktion beskriva och förklara hur olika källor idag synliggörs i 

dagstidningar och på Flashback Forum samt hur fördelningen mellan icke-elitkällor och 

elitkällor ser ut på de båda medieplattformarna.  

Syftet med undersökningen är att lämna ett bidrag till forskningen angående medielogik 

och källanvändning i traditionell dagspress samt på Flashback Forum.  

 

1.3 Rapportens fortsatta disposition 

I nästkommande kapitel presenteras en översiktlig beskrivning till den bakomliggande 

händelsen som vi använder som fallstudie för vår undersökning. Beskrivningen följs av 

en summering av tidigare forskares slutsatser och resultat gällande användningen av 

olika källor i traditionella medier. I uppsatsens fjärde kapitel följer ett metodavsnitt som 

beskriver hur undersökningen genomförts med stöd av en kvantitativ innehållsanalys 

och ett analysschema. I kapitel fem presenteras undersökningens resultat och analys 

utefter de riktlinjer som introduceras i kapitel fyra. Denna rapport avslutas efter detta 

med en tillhörande analys och diskussion. 

 



  
 

7 

2. Bakgrundsbeskrivning: Knivattacken vid 

Möllevångstorget 

I följande kapitel ges en förklaring till den händelse som ligger till grund för vår 

genomförda undersökning. Bakgrunden är viktig för att förstå studien och varför valet 

fallit på att jämföra just det interaktiva mediet Flashback Forum med traditionell 

dagspress. 

2.1 Sammandrabbningen  

Den 9 mars 2014 sker en sammandrabbning mellan nazister och feminister i närheten av 

Möllevångstorget, Malmö. Fyra personer skadas, två så pass allvarligt att de får 

livshotande skador.  Många medborgare blir vittnen till attacken då den feministiska 

demonstrationen ”Ta natten tillbaka” tidigare under kvällen genomförts i området. 

Pressen är snabb med att rapportera kring händelsen och även tråden ”Fyra personer 

knivskurna i Malmö 9/3-14” startas på Flashback Forum. Den utvalda händelsen 

utspelar sig mellan två grupper som rent ideologiskt ligger långt ifrån varandra. De 

traditionella medierna intar relativt fort en hållning till det inträffade. En position som 

många skribenter på Flashback ifrågasätter då vittnen sinsemellan och polisens historier 

om den inträffade händelsen går isär. Bilden de traditionella nyheterna målar upp av 

händelsen kritiseras av skribenter på Flashback och en alternativ bild om vad som 

egentligen hände börjar ta form.  

 

2.2  Flashback Forum kontra traditionell dagspress 

Att vi valt att undersöka Flashback forum beror på att detta är Sveriges mest besökta 

internetforum för att sprida användargenererad journalistik. Forumet har över 800 000 

medlemmar som skriver 15 000 – 20 000 inlägg per dygn och varje vecka har det runt 

två miljoner unika besökare. (Expressen: Subkultur spridd över hela världen, SVT 

Debatt). Flashback Forum och den traditionella dagspressen skiljer sig åt då de 

traditionella medierna utgörs av nyhetsartiklar som är framtagna, skrivna av och 

publicerade av journalister med ramar och riktlinjer som media intentioner har att 

förhålla sig till. Flashback Forum utgörs av innehåll skrivet av allmänheten i form av 

interaktiva diskussioner “trådar” där dörrarna hålls öppna för integration mellan 
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användarna. Att jämföra traditionella medier med Flashback Forum öppnar således upp 

för en djupare analys och diskussion då kontrasterna medierna emellan är stora.  

 

Gå man tillbaka ett par decennier i tiden hade traditionell dagspress ensamrätt om att 

rapportera nyheter men tack vare den tekniska utvecklingen kan nu vem som helst göra 

sin röst och sin historia hörd. Medieforskaren Stuart Hall menar att alla diskussioner 

och all hantering av ett ämne i en fråga, inklusive inramningen och vad som ses som 

problemet i en konflikt, genomsyras av den första definitionen, som satts av så kallade 

”primary definers”. (Sahlstrand, De synliga. 2000) När journalisterna inte längre har 

ensamrätt att definiera en händelse, vem har då makten över definitionen? Detta ger 

konsekvenser som är värda att studera och analysera. I vår undersökning närmar vi oss 

förklaringen genom att studera vilka källor som skribenterna använder sig av när de 

rapporterar kring sakfrågan. 

3. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare relevant forskning att presenteras. I denna 

kunskapsöversikt beskrivs hur källor tidigare synliggjorts och vad detta har för 

betydelse för aktörernas fortsatta möjlighet att komma till tals. I kapitlet kan man också 

läsa vad de nya interaktiva medierna fyller för funktion i dagens samhälle och hur detta 

kommit att påverka den traditionella pressen.   

 

3.1 Olika källors synlighet i dagspressen   

I Anders Sahlstrands doktorsavhandling ”De synliga” som lades fram år 2000 kartläggs 

de synliga källorna i traditionell nyhetsjournalistik. Med de synliga källorna menas de 

källor som figurerar och syns i texten. I avhandlingen undersöker Sahlstrand bland 

annat förekomsten av elitkällor. Han konstaterar att elitkällorna dominerar 

nyhetsmedierna. Av samtliga undersökta källor tillhörde 64 procent eliten och 36 

procent icke-eliten. Dominansen av elitkällor gör att nyheterna ger en missvisande bild 

av samhället då verkligheten och samhället inte är överrepresenterat av elitpersoner och 

vid återanvändning av elitpersoner fokuserar medierna på just denna persons 

specialintressen. Verkligheten berör den ”vanliga människan” och med elitpersoners 

dominans i medier hamnar den vanliga människan i skymundan. Dock bör det tilläggas 

att anledningen till att elitpersoner är överrepresenterade är för att journalistikens 
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uppgift är att granska makten, det vill säga eliten. (Sahlstrand, De synliga. 2000) 

Sahlstrand delar upp källorna i två kategorier; intressenter och leverantörer. När 

källorna verkar som intressenter är källorna beroende av medierna för att få 

uppmärksamhet och publicitet. Här arbetar källorna aktivt med att kommunicera via 

medierna för att gynna egna intressen. Den andra kategorin utgörs av leverantörer vilka 

utgörs av instanser som journalisten hämtar information och yttranden ifrån. Medierna 

är beroende av källorna som leverantörer av nyheter men samtidigt är många källor 

beroende av medierna som kanal för uppmärksamhet och publicitet. Det vanligaste är 

att källorna verkar både som intressenter och leverantörer. Sahlstrand pekar på sex 

faktorer för att en källa skall passa in i en nyhet; tidigare visad lämplighet, produktivitet, 

tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritativitet och mediemässighet. Det är mer troligt att 

en källa med hög position i samhället ses som auktoritativ, därför är det mer troligt att 

journalisten väljer en sådan källa framför en utan hög position. Om källan en gång har 

blivit vald och om den visat sig vara lämplig är det troligare att den blir vald igen.  

 

En hierarki av trovärdighet 

“The art of the reporter should more than anything else be a celebration of the 

truth . . . The reason millions of people watch and listen is because we place the 

interests of truth above everything else. Trust is our byword. That is the unalterable 

principle. It is our heritage and our mission, and I would rather sweep the 

streets of London than compromise on that . . .” säger den respekterade BBC 

correspondenten Fergal Keane. (broadcast 20 October 1997 on BBC 1)  

 

Kanes argument är klart och tydligt, en journalist har åtagit sig att tala sanning, oavsett 

vilka konsekvenser det medför. Med detta kommer frågan, vems definition av vad som 

är sant upprätthålls som sanningen? Enligt Fishman (1980) vilar grunden för hur en 

journalist kan upptäcka en nyhetshädelse på en förståelse för att samhället är 

byråkratiskt strukturerat. Detta perspektiv ger särskilda förfaranden för att lokalisera 

kunskap om händelser. Denna byråkratiska struktur förser, enligt Fishman (1980:51) 

journalisten med en “karta för relevanta vetare” för ämnen som har nyhetsvärde. H.S 

Becker (1967) använder begreppet “hierarki av trovärdighet” för att ange hur deltagare 

av grupper i ett rangsystem tar för givet att den högsta gruppen av ett rangsystem är bäst 

lämpade att definiera “hur saker och ting egentligen är”, på grund av deras “kunskap om 

sanningen”. Ju högre upp i hierarkin nyhetskällan ligger, desto mer auktoritativ kommer 
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hans eller hennes ord att vara för journalisten. Då journalisten använder sig av dessa 

källor upprätthåller han eller hon en normativ ordning skapad av “godkända vetare” i 

samhället då källans kompetens “borde” leda till en trovärdig nyhetsberättelse.  

 

Dessa journalistiska “yrkesregler” har som följd att nyhetsproduktionen tjänar till att 

representera yttranden från makthavare i samhället” vilket är förenligt med en större 

allmänt konsensus. Detta gör att alternativa synsätt på bekostnad av rutinmässig 

användning av källor med hög status i samhället kommer i skym undan. Källor som 

åtnjuter hög position i samhället kan anta, i sin tur, att de med mycket större sannolikhet 

blir vad Hall et al (1978) kallar “primary definers”.  

 

Det strukturerade förhållandet mellan media och hierarkin av “primary definers” har 

som följd att den källan som har mest makt kommer att sätta den initiala definitionen av 

en nyhet. Denna källa fastställer då mandat på hur ytterligare nyhetsrapportering 

kommer att vinklas. Han menar att alla diskussioner och all senare hantering av ämnet i 

fråga, inklusive inramningen och vad som ses som problemet i en konflikt, kommer att 

genomsyras av den första definitionen. Meningsmotståndare eller andra som inte håller 

sig till inramningen riskerar då att väljas bort som källor. (Stuart Allan, News Culture, 

2004)  

 

Medieforskaren Sigurd Allern menar att relationen mellan journalisten och källan 

handlar om vem som har ”definitionsmakten”, det vill säga makten att styra hur nyheten 

formas. Hans källkritiska studier visar att de aktörer som medierna ska granska också är 

deras viktigaste leverantörer av nyheter. Självständig, kritisk journalistik är inte regeln, 

utan undantaget, menar han. Källan och journalisten har båda samma mål, att nå ut till 

publiken med sitt budskap. En journalist som arbetar inom ett specifikt 

bevakningsområde har ofta stora kunskaper inom sitt område och med det ett nät av 

möjliga källor. En journalist vars arbete är ombytligt när det kommer till ämnen 

tenderar att använda sig av professionella, redan etablerade källor inom 

bevakningsområdet. Källan kan då vara mer insatt i ämnet och har större 

påverkansmöjligheter över hur nyhetsdebatten kommer att se ut. (Allern, Når kildene 

byr opp til dans. 1997).  
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3.2 En massa där individen går förlorad  

McQuail menar att “Massmedia en del av strukturen i samhället och de idéer, bilder och 

information som sprids av media är en viktig del av vår kultur.”(D.McQuail, Mass 

communication Theory. 2010) ”En samling där individualiteten går förlorad”. är en 

definition av ”mass” som kan läsas i Shorter Oxford English Dictionary. 

Masskommunikation får sin innebörd både genom att produktionen sker i masskala och 

storleken på den allmänhet som nås med hjälp av olika medier. Om man ser till 

samhällstänkandet har begreppet massa haft och har både positiva och negativa 

betydelser. Dess negativa innebörd kommer från att man betecknat massa som 

folkhopen och massan av de bångstyriga och okunniga i samhället. Här underförstår 

”massan” brist på kultur, intelligens och även på rationalitet. Enligt McQuail utgörs 

massmedierna av medieinstitutioner som påverkas av den kultur som råder inom 

institutionen och den process som sker inom den. Processen har en typisk uppsättning 

aktiviteter (sändning och mottagning av budskap) utförd av personer som intar vissa 

roller (reglerare, producent, distributörer, publik) enligt vissa regler och samförstånd -

lagar, yrkeskoder och sedvänjor, publikförväntningar och publikvanor. Massmediernas 

kanaler definierar vem som bör eller är böjd att lyssna på vem.  

 

Dock menar McQuail att bilden av konsumenten som en massa håller på att att 

förändras i takt med utvecklingen och de nya medierna. (D.McQuail, Mass 

communication Theory. 2010) De nya medierna utmanar synen på några av de 

grundläggande sanningarna inom journalistiken, både när det gäller journalistens roll i 

relation till publiken och när det gäller synen på sanning och korrekta nyheter. 

Journalistens roll som tredje statsmakt och den som bestämmer vad vi får läsa, se och 

höra om världen ifrågasätts. Journalister har inte längre monopol på att göra ett urval 

och presentera det för samhällets informationstörstande. Publiken kan idag själv gå till 

källorna och jämföra journalistens bild med grunddokumenten och välja vilka frågor 

man vill veta mer om. Journalistens roll som gatekeeper försvagas när publiken själv 

sätter ihop sitt nyhetsflöde och ges möjlighet att bidra med innehåll i och med nya typer 

av tjänster på nätet. Nätet suddar ut gränserna mellan producenter och konsumenter – 

från monolog till dialog. De bjuder in till interaktivitet mellan mottagare och sändare. 

Läsargenererat innehåll tar allt större plats i medier där publiken själv får påverka och 

skapa medieinnehåll. (D.McQuail, Mass communication Theory. 2010) 
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3.3 Nya mediers funktion och påverkan på dagspressen 

Något som har kommit att påverka nyhetsdebatten och den traditionella journalistiken är 

alltså uppkomsten av nya medier. Rent tekniskt kan nya medier definieras som medium 

där dator och informationsteknologi, kommunikations nätverk, digitaliserade medier 

samt informationsinnehåll kombineras och konvergerar. Nya medier bör även ses ur ett 

samhälleligt perspektiv, vad de tillfört för nytt i samhället. Internet beskrivs som en 

medierad aktivitet som syftar till att öka människors medvetenhet, ge en röst åt dem 

som inte har en, erbjuda social delaktighet, låta olikartade människor och orsakar att 

organisera sig och bilda allianser, och slutligen som ett verktyg för social förändring. 

(Livingstone och Bovill 2002, Ester och Vinken 2003, Loader 2007) En grupp som 

utnyttjar de nya mediernas möjligheter är vänster och högerextremister. Statens 

medieråd har kartlagt hur dessa använder nya medier för att värvar medlemmar och 

sprida sitt budskap. Framväxten ger individen större möjlighet att handla anonymt. Att 

öppet sympatisera med stigmatiserade åsikter i samhället är generellt svårt och för 

många nästintill omöjligt. De nya plattformarna har undanröjt många av tidigare hinder 

dessa erbjuder en mötesplats där fler likasinnade kan samlas och komma till tals. 

(Våldsbejakande extremism i Sverige. 2014) Även journalistens arbetssätt har kommit 

att förändrats av tekniken och de nya mediernas utveckling. Vardagen på dagens 

redaktioner kantras av ett ökat tempo, det ställs högre krav på att journalister skall 

utföra flera moment i det redaktionella arbetet. (G.Nygren. Nyhetsfabriken. 2008) 

Flerkanalspublicering och multijournalistik är nya begrepp till följd av denna 

utveckling. Den nya tekniken medför både positiva och negativa aspekter. Tekniken 

ökar möjligheter till att erhålla varierat innehåll, snabbare nyhetsflöde och möjligheter 

till research via databaser och andra källor på Internet men det medför även att 

journalisternas arbetsroll, arbetsuppgifter och arbetsvillkor förändras. Valet av källor 

påverkas även det av det förändrade klimatet på redaktionerna. Nygren ifrågasätter om 

dagstidningarna hinner med källkritik och fördjupning. Nyheter och källor finner 

journalisten främst via pressmeddelanden, presskonferenser, andra nyhetsmedier, polis 

och rättsväsende och genom tips och påtryckare. Sätten man väljer ut nyheten på 

påverkar vilka aktörer som kommer till tals. Undersökningar visar att nyheter domineras 

av så kallade ”elitkällor” som utgörs av politiker, poliser och offentliga tjänstemän. 

Vanliga medborgare har en anonymare plats i nyhetsförmedlingen. 

Flerkanalspubliceringen och kravet på ständig produktion samt elitkällornas dominans 

och dessas förmåga att leverera nästintill färdiga nyheter tvingar redaktionen in på en 



  
 

13 

arbetsväg som inte lämnar något utrymme för grävande journalistik. (G.Nygren. 

Nyhetsfabriken. 2008.)  

 

Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) menar att integration och samverkan med 

publiken kan öka förtroendet för traditionella massmedier. På Internet finns det många 

olika medieformat som bygger på deltagande. Forskarna har därför systematiserat olika 

definitioner som kan relateras till deltagande journalistik. Ett begrepp som nämns i 

samband med att publiken har möjlighet att agera medskapare är amatörjournalistik. 

(Gillmor,Fröhlich & Quiring & Engesser. 2012) Förhållandet mellan sändaren och 

mottagare i traditionella medier är enkelriktat och sällan interaktivt. Det opersonliga 

beror delvis på det fysiska och sociala avståndet mellan mottagare och sändare men 

även i opersonligheten i rollen som offentlig kommunikatör. Det sociala avståndet 

medför ett asymmetriskt förhållande eftersom sändaren, som visserligen saknar formell 

makt över mottagaren, ändå brukar ha större resurser, prestige, expertkunnande och 

auktoritet. Mottagaren är delen av en större publik som delar upplevelse med andra och 

reagerar på ett förutsett och ordnat sätt av masskommunikationen. (D.McQuail, Mass 

communication Theory. 2010) 

 

Syftet med amatörjournalistik är att skapa opposition mot den traditionella 

journalistiken och på så sätt bryta sig loss från massan. Forskarna beskriver 

amatörjournalistik som en outvecklad form av journalistik som är producerad av lekmän 

och amatörer som sällan lever upp till en journalists standard för nyhetsproduktion. Det 

finns både positiva och negativa aspekter av utvecklingen men syftet med all deltagande 

journalistik är att öka demokrati i samhället och till att utmana och konkurrera 

traditionella journalistiska former. (Fröhlich, R. & Quiring, O. & Engesser, S. Between 

idiosyncratic self-intrests. 2012) 

 

3.4 Framing  

Den här undersökningen handlar om hur medierna i sin rapportering ramar in en 

nyhet.  Framing är en gestaltiningsteori som dels handlar om hur mediernas 

gestaltningar och konstruktioner av verkligenheten påverkar människors uppfattning om 

samma verklighet. Teorin handlar även om hur medierna sprider olika maktcentras och 

ideologiers sätt att betrakta verkligheten genom att välja ut och välja bort delar av 
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denna. Medierna har således makt över och möjlighet att sätta dagordningen vilket 

brukar kallas agenda-setting.  (Strömbäck, 2009:115-119) 

4. Metod 

Undersökningen bygger på en kvantitativ innehållsanalys som fokuserar på vilka källor 

som synliggörs och hur dessa kommer till tals på Flashback Forum samt i traditionell 

dagspress. Valet av metod presenteras närmre i 4.1 därefter följer en sammanfattning 

av undersökningens empiri samt riktlinjer som förklarar hur vi genomfört vår studie. 

Därefter förklaras viktiga avgränsningar och avslutningsvis för vi en diskussion om 

undersökningens reliabilitet. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna svara på vår undersöknings huvudfråga “Vilka källor synliggörs när en 

nyhet gestaltas av en journalist i traditionell media jämfört med när samma nyhet 

gestaltas av användare på Flashback Forum?” har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ metod i from av en innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys är ett 

forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av 

manifest kommunikationsinnehåll. (Berelson 1952, s.18) Följande begrepp är 

grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen; Objektivitet, systematik, 

kvantitet samt manifest innehåll. En kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att lyfta 

sig upp från det enskilda och istället ta sikte på det generella i urvalet och är en 

förtjänstfull metod då man vill göra ett större material tillgängligt för analys. Man väljer 

ut enskilda aspekter av helheten som man mäter separat en och en vilket ger en 

möjlighet att välja ut delar av helheten för separata analyser. En kvantitativ 

innehållsanalys ger även möjligheter att studera förekomsten av ett innehållselement i 

relation till ett annat. (Metoder i kommunikationsvetenskap, Ekström och Larsson, 

2010) Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys anser vi oss få fram tillförlitlig 

empiri som är optimal för studiens syfte. Den insamlade empirin kommer vi att hänvisa 

till och använda som argument för att öppna upp för analys kring undersökningens 

huvudfråga och problemformulering.  
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4.2 Matrialval och urval 

Den empiri, alltså det analysmaterial, som används i denna undersökning är 232 

uttalanden från totalt 25 nyhetsartiklar samt 488 uttalanden från 500 inlägg på 

Flashback Forum.  

 

Vi valde att analysera uttalanden från följande dagspress; Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet samt en lokaltidning; Sydsvenskan. Att empirin hämtats från dessa 

tidningar grundar sig i att dessa är Sveriges ledande dagstidningar, bortsett från 

Sydsvenskan, som vi tagit med på grund av att det är en lokaltidning i staden där vår 

fallstudie har utspelat sig. Att vi har analyserat uttalanden från nyhetsartiklar och till 

exempel inte debattartiklar beror på att vi är intresserade av själva journalistens 

rapportering i dagstidningarna eftersom att det är denna många medborgare tar del av 

när de söker information och kunskap om vardagen (Strömbäck, 2009). Urvalet av 

nyhetsartiklar gjordes genom att söka nyhetsartiklar angående händelsen från respektive 

tidning i mediearkivet Retriver. Vi har inte fokusera på eller analysera de utvalda 

artiklarnas rubriker eller bildtexter. Vi har enbart studerat nyhetsartiklar som berör 

händelsen från dess startdatum den 9 mars till den 31 mars 2015 då rapporteringen kring 

nyheten kommit att mattats av. I de analyserade artiklarna har fokus legat på den 

inträffade händelsen därmed valdes också nyhetsartiklarna ut utifrån dess 

ämnesrelevans. Data som inte ansetts uppfylla kravet på ämnesrelevans och som enbart 

nämnt den inträffade händelsen i förbifarten har således inte räknats med. Nedan 

presenteras en tabell som visar fördelningen av valda nyhetsartiklar.  

 

Tabell 1. Sammanställning av antal nyhetsartiklar per tidning 

Tidning Antal artiklar  

Svenska Dagbladet 5 

Aftonbladet 5 

Dagens Nyheter 5 

Sydsvenskan 10 

Totalt:  25 
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Analysenheten som vi använder oss av när vi undersöker Flashback Forum är 

uttalanden gjorda i inlägg. Alla analyserade uttalanden har publicerat i följande tråd 

”Fyra personer knivskurna i Malmö 9/3-14”. Då tråden om attentatet består av ett 

extremt stort antal inlägg valde vi att begränsa undersökningen till ett urval. Vi har 

således valt att undersöka uttalanden i var tredje inlägg. Vi anser oss på detta sätt få ett 

representativt resultat. Det första inlägget i tråden publicerades den 9 mars 2015. Vi har 

även här valt att inte analysera uttalanden från inlägg publicerade efter den 31 mars 

2015 då också rapporteringen på Flashback vid denna tidpunkt avtagit. Vi har valt att 

benämna skribenten på Flashback för Flashback användare. En Flashback användare är i 

vår studie det journalisterna är för de traditionella medierna, alltså producent av texter 

men värt att förtydliga är att på Flashback förekommer även Flashback användare som 

källor då skribenterna väldigt ofta använder andra användars inlägg som källa då 

forumet bygger på en interaktiv dialog. Vi har studerat vilka källor som synliggjorts 

vilket betyder att benämningen “Flashback användare” i tabellen under inte syftar till 

Flashback användaren som skribent till själva inlägget utan till källan - alltså den 

användare skribenten till inlägget hämtat sin information från och valt att lyfta fram i 

sin text. 

 

Tabell 2. Sammanställning av antal inlägg på Flashback Forum.   

 Antal inlägg 

Flashback Forum  500 

Totalt: 500 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid analysering av material 

Vid analysen av vår data har vi gått till väga på följande sätt, vi började med att läsa 

nyhetsartiklarna och de utvalda inläggen. Efter det plockade vi ut och sorterade in varje 

använd källa i 12 olika kategorier. Varje kategori har tilldelades antingen värdet icke-

elitkälla eller elitkälla, detta för att vi på ett enkelt sätt skulle kunna beräkna 

fördelningen mellan de olika källtyperna i rapporteringen kring den utvalda händelsen. I 

den genomförda undersökningen har vi inte intresserat oss för vad som skrivits i själva 

nyhetsrapporteringen utan istället lagt fokus på de källor som synliggjorts på de båda 

medieplattformarna.  
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Källans tilldelning av variabelvärdet “elitkälla” eller “icke-elitkälla” är kopplat till vårt 

specifika fall med utgångspunkt i Sahlstrands sex faktorer (för att en källa skall räknas 

som elitkälla) samt utefter Bordeaus teori om habitus. Enligt Sahlstrand skall en 

elitkälla ha visat tidigare lämplighet, produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, 

auktoritativitet och mediemässighet. (Sahlstrand, De synliga. 2000). Enligt Bordeau 

skaffar sig eliten kulturellt kapital genom att synas i medierna vilket i sig ökar 

chanserna för att de syns i medierna igen. För att en källa skall räknas som en elitkälla 

förutsätter vi att personen i fråga inte bara uppfyller Sahlstrands faktorer utan att denne 

även har ett högt habitus, det vill säga innehar det habitus som värderas högt i samhälle. 

För att uppfylla kraven för en elitkälla skall denne därför ha ett högt ekonomiskt, socialt 

eller kulturellt kapital, vilket man bland annat kan inneha genom sin utbildning, hög 

allmänbildning, ett stort kontaktnät eller hög ekonomi och inkomst.(R.Benson, Bordeau 

and the Journalistic Field, 2004) Nedan presenteras en tabell som visar de kategorier 

som i vår undersökning blivit tilldelade värdet elitkälla.  

 

Tabell 3. Tabell visar vilka kategorier som vi utefter Sahlstrands sex faktorer 

bedömt som elitkällor. 

Variabel Värde Motivering 

Poliskåren Elitkälla  Professioner som ingår i poliskåren, dvs enskild polisman, 

polisens presstalesman & SÄPO. 

Riksdagspartier  Elitkälla Enskilda personer från olika politiska partier som sitter i 

riksdagen.  

Medieinstitution Elitkälla Skribenten hänvisar till en annan stor medieinstitution.  

Rättsväsende Elitkälla Svenska domstolen, advokater & jurister 

Sjukvård/Räddningstjänst  Elitkälla Personer som jobbar inom räddningstjänsten och uttalar sig 

som sin profession, ex; sjukvårds och brandkårs personal.  

 

4.3.1 Elitkällor  

Ovanstående variabler anser vi uppfylla Sahlstrands sex faktorer för att en källa skall 

passa in i en nyhet. Samtliga källor utgörs av samhälleliga institutioner vilket gör att de 

har en hög auktoritet och ses som tillförlitliga och trovärdiga källor för 
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nyhetsrapportering. Att de även är återkommande i nyhetsrapporteringen av det 

specifika fallet vi valt ut tyder på tidigare visad lämplighet samt att de ses som 

produktiva och mediemässiga. Dessa källor utgör “eliten” och kommer till tals i media 

utifrån sina professioner som innehar högt socialt, ekonomiskt eller kulturellt kapital 

och därmed inte som privatpersoner. Enligt Bordeau skaffar sig eliten kulturellt kapital 

genom att synas i medierna vilket i sig ökar chanserna för att de syns i medierna igen. 

Ju högre upp i hierarkin nyhetskällan ligger, desto mer auktoritativ kommer hans eller 

hennes ord att vara för journalisten. H.S Becker (1967) använder begreppet “hierarki av 

trovärdighet” för att ange hur deltagare av grupper i ett rangsystem tar för givet att den 

högsta gruppen av ett rangsystem är bäst lämpade att definiera “hur saker och ting 

egentligen är”, på grund av deras “kunskap om sanningen”. Dessa källor kan tänkas 

ingå i vad Fishman (1980) kallar för journalistens “karta för relevanta vetare” blir vad 

Hall et al (1978) kallar “primary definers”. 

 

Tabell 4. Tabell visar vilka variabler som vi utefter Sahlstrands sex faktorer 

bedömt som icke-elitkällor.  

 

Variabel  Värde Motivering  

Vittne Icke-

elitkälla  

Man har sett eller upplevt händelsen. Man uttalar sig som 

privatperson och inte utifrån sin profession. 

Offer  Icke-

elitkälla  

Människor som har fått allvarliga skador pga händelsen. 

Flashback användare Icke-

elitkälla 

Person som har skrivit ett inlägg som berör händelsen 

Svenskarnas Parti  Icke-

elitkälla 

Politiker från Svenskarnas Parti 

Vänstervridna 

organisationer 

Icke-

elitkälla  

Organisationer med liten makt/auktoritet i samhället som har 

fått komma till tals på grund av det utvalda fallet.  

Högervridna 

organisationer 

Icke-

elitkälla 

Organisationer med liten makt/auktoritet i samhället som har 

fått komma till tals på grund av det utvalda fallet. 

Allmänheten Icke- Man har ingen personlig relation till händelsen. 
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elitkälla 

Anhöriga Icke-

elitkälla 

Människor som uppger att de är vänner, familj eller bekant 

med någon av de inblandade i händelsen. 

Anonym källa Icke-

elitkälla 

Skribenten har valt att hålla källan anonym. 

 

4.3.2 Icke-elitkällor   

De källor som inte uppfyller Sahlstrands sex faktorer och som inte heller innehar högt 

ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital utifrån vårt specifika fall hamnar under 

kategorin “icke-elitkälla”. Dessa aktörer är följande; vittnen, offer Flashback användare, 

Svenskarnas parti, vänstervridna organisationer, högervridna organisationer, 

allmänheten och anhöriga. Källor som ingår i variablerna “Vänsterorienterade 

organisationer” är “Ta natten tillbaka” och Antifascistiska grupper. “Högerorienterade 

organisationer” består av Nordfront.se, Nyatider.nu, Avpixlat samt Imgur.se. 

Svenskarnas parti, som förvisso vid händelsen var ett politiskt parti har även dem 

kategoriserat in under icke elitkälla. Detta motiverar vi med att SvP inte är en 

återkommande källa för nyhetsrapportering då det inte råder hegemoni i samhället kring 

dessas politiska värderingar och att de således i enlighet med medielogiken ofta väljs 

bort av journalister. (Strömbäck, 2009) SvP samt höger och vänstervridna 

organisationer har i denna nyhetsdebatt kommit till tals på grund av det specifika fall vi 

studerat och kan i enlighet med Sahlstrands sex faktorer samt Bordeau teori om habitus 

inte klassas som elitkällor.  

 

Offer, anhöriga till offer, vittnen och variabeln “allmänheten” uttalar sig alla som 

privatpersoner och inte utifrån sin profession och därav kan vi inte urskilja täcken som 

påvisar att de uppfyller Sahlstands sex faktorer för att en källa skall räknas som 

elitkälla. Vi kan inte heller urskilja om de i enlighet med Bordeau teori om habitus har 

högt ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital. Förvisso kan samtliga källor vi beskrivit 

ovan uppfylla dessa krav, exempelvis om ett offer eller ett vittne är en polis eller 

politiker, men då de uttalar sig som privatpersoner så måste vi förutsätta att de är den 

person som skribenten benämnt dem att vara i mediet. På Flashback uttalar sig även här 

användare anonymt som privatpersoner, vilket gör att vi inte har någon trovärdig 

information om skribentens eller källans bakgrund. 
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4.3.3 Hur kommer källorna till tals?    

Enligt Sahlstrand är det mer gynnsamt för en aktör att uttala sig själv än att bli citerad 

eller omtalad. (Sahlstrand, 2000) I vår undersökning har vi därför även studerat hur 

källorna kommit till tals i sina uttalanden eftersom vi vill ta reda på om det skiljer sig åt 

hur elitkällor och icke elitkällor kommer till tals beroende på medieplattform.  

 

Tabell 5 visar hur vi har avgjort om källan uttalat sig, blivit citerad eller omtalad. 

 

Uttalar 

sig 

Skribenten gör ett direkt påstående eller källan svarar på en fråga som skribenten ställt 

direkt till källan. Informationen är direkt riktad till skribenten och källan har därmed 

kunnat anpassa sitt svar beroende på vilken skribent den pratar med.    

 

Citerad När skribenten använder sig av uttalanden som källan gjort, uttalandet har inte källan 

gett personligen till skribenten utan skribenten har tagit uttalandet/informationen i 

“andra hand”. Informationen är därmed inte från början direkt riktad till journalisten. 

Detta betyder att källan inte haft möjlighet att anpassa sitt uttalande/ sin information till 

den kontext som skribenten väljer att försätta uttalandet i. 

 

Blir 

omtalad  

När källan benämns i texten i tredje person utan att den citeras eller uttalar sig. 

 

 

Exempel på “Uttalar sig”,  bli “Citerad” och “Omtalad”  
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Den rosamarkerade texten pekar på vad vi i vår undersökning bedömt vara ett citat. Den 

grönmarkerade texten visar när en källa bli omtalad och den blåmarkerade visar hur vi 

bedömt ett uttalande.  

 

4.5 Avgränsningar  

Det material som använts i den genomföra kvantitativa innehållsanalysen har utgjorts av 

två delar; traditionell media i form av fyra stycken dagstidningar samt ett medium som 

faller inom “nya medier” för användargenererad journalistik; Flashback Forum. De båda 

medierna har systematiskt analysera med hjälp noga framtagna riktlinjer. Utefter dessa 

har vi undersökt likheter, skillnader och samband mellan och inom de båda medierna 

när det kommer till vilka källor som synliggörs och hur dessa får komma till tals.  

 

Vi har valt att utesluta medier så som Radio och TV från vårt undersökningsmaterial. Vi 

anser att det blir mer legitimt att undersöka vilka aktörer som kommer till tals i medier 

om medierna har en liknande uttrycksform och vi anser att tidningsartiklar och inläggen 

på Flashback fångar vissa liknande aspekter som inte förekommer eller blir lika tydliga i 

radio och TV.  

 

4.4 Metodologisk diskussion 

Intersubjektivitet, att vår vetenskapliga undersökning skall kunna utföras av andra med 

samma resultat, är något vi tagit hänsyn till vid genomförandet. Det är också viktigt att 

undersökningen kan generaliseras Tack vare de framställda tabellerna och dess riktlinjer 

är det enkelt, även för andra forskare, att genomföra vår studie och få fram ett liknande 

resultat. Genom att studera materialet utefter våra utformade riktlinjer och 

avgränsningar anser vi att undersökningen visar på tillförlitlighet, validitet och 

reliabilitet  

 

För att utöka empirin och följaktigen få ett större djup i undersökningen hade man 

kunnat tänka sig att göra en textanalys utöver den kvantitativa innehållsanalysen. På så 

sätt hade vi även kunnat behandla hur aktörerna ställer sig åsiktsmässigt till, och uttalar 

sig kring vårt specifika fall. Vad som kanske hade vart än mer intressant med tanke på 

vårt syfte är att mäta skribentens partiskhet gentemot källan för att få en helhetsbild av 

hur olika aktörer uppmärksammas i medierna. Man skulle kunna tänkas kolla på hur 

ofta aktören blir positivt respektive negativt eller neutralt omtalad, delvis om skribenten 
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är partisk eller opartisk gentemot källan. På så sätt hade vi kunnat utöka vår empiri om 

hur olika aktörer behandlas i olika medier. På grund av tidsbegränsning har vi dock 

avgränsat vår undersökning till att endast undersöka vilka källor som synliggörs på 

traditionell media versus Flashback Forum samt hur de får komma till tals.  

 

4.6 Sammanfattning 

Vår undersökning utgår från en kvantitativ innehållsanalys som fokuserar på de utvalda 

medierna, traditionell dagspress och Flashback Forum. Empirin utgörs av 232 

uttalanden från totalt 25 nyhetsartiklar samt 488 uttalanden från 500 inlägg på 

Flashback Forum. Samtligt material har publicerats från den 9 mars 2014 till den 31 

mars 2015. I nästkommande kapitel presenterar vi de resultat som framkommit med 

hjälp av de uppsatta riktlinjerna.  

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet från den genomförda undersökningen. Först 

redovisas vilka källor som synliggjorts i traditionell media och efter detta presenteras 

resultaten för Flashback Forum. Därefter redovisar vi hur de olika källorna får komma 

till tals beroende på medieplattform.  

 

5.1 Vilka källor synliggörs i traditionell media? 

För att undersöka vilka källor som synliggörs i traditionell media har vi använt följande 

dagspress som empiri: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan samt 

Aftonbladet. 232 uttalanden har sammanlagt studerats från 25 nyhetsartiklar. Dessa 

artiklar har publicerats mellan perioden 9 mars 2014 till 30 mars 2014. I tabellen under 

presenteras en sammanställning av vilka källor som synliggjort i dagspressen och hur 

många gånger dessa använts som källorna i syfte att gestalta knivattacken vid 

Möllevångstorget. 

 

Tabell 6 visar antalet elitkällor som synliggjorts i dagspressen. 

Poliskåren 62 

Riksdagspartier  54 
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Rättsväsende 21 

Medieinstitution 13 

Sjukvård/Räddningstjänst 8  

Totalt antal uttalanden:  158 

 

Tabell 7 visar antalet Icke-Elitkällor som synliggjorts i dagspressen. 

Allmänheten 25 

F.d Högerextremister 13 

Vänstervridna organisationer 12 

Svenskarnas parti 8 

Anhöriga 6 

Vittne 6 

Offer  3 

Högervridna organisationer  1 

Anonym källa 0 

Totalt antal uttalanden:  74 

 

Som tabellen visar är det de båda elitkällorna “Poliskåren” och representanter från de 

olika Riksdagspartierna som synliggjorts överlägset mest vid nyhetsrapporteringen 

kring den utvalda händelsen. Sammanlagt har representanter från poliskåren 

synliggjorts 62 gånger och riksdagspartier har i det underlag av artiklarna från de fyra 

dagstidningarna som vi studerat synliggjorts vid 54 tillfällen. De källor som används 

mest efter poliser och politiker är den icke-elitkälla som vi valt att benämna som 

“Allmänheten”, alltså personer som oberoende av sin profession uttalat sig som 

privatperson angående det utvalda fallet. I artiklarna finner vi 25 stycken uttalanden från 

allmänheten. Även aktörsgruppen rättsväsendet är en flitigt använd källa som används 

21 gånger. De källor som ges minst utrymme i de traditionella medierna är högervridna 

organisationer, offer, vittnen samt anhöriga; alla klassificerade som icke-elitkällor.  
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5.1.1 Vilka källor synliggörs på Flashback Forum 

Resultatet kring hur källor synliggörs på Flashback Forum ser annorlunda ut jämfört 

med de traditionella mediernas rapportering om händelsen. Samtliga källor som 

skribenterna på Flashback Forum har synliggjorts redovisas i tabellen nedan.  

 

Tabell 8 visar antalet elitkällor som synliggjorts på Flashback Forum. 

Medieinstitution 37 

Rättsväsende  19 

Poliskåren 16 

Riksdagspartier 1 

Sjukvård/Räddningstjänst   1 

Totalt antal uttalanden:  74 

 

Tabell 8 visar antalet Icke Elitkällor som synliggjorts på Flashback Forum. 

Flashback användare 336  

Vänstervridna organisationer  30 

Högervridna organisationer 17 

Allmänheten  11 

Svenskarnas parti  10 

Anonym källa  7 

Vittne 2 

Offer 1 

F.d Högerextremister 0 

Totalt antal uttalanden:  414 
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I de sammanlagt 500 utvalda inläggen som studerats har källor synliggjorts i 488 

stycken av fallen. Den typ av källa som använts mest vid rapporteringen kring hädelsen 

är Flashback användarna själva, alltså information som har tagits från föregående inlägg 

från andra användare som skrivit i tråden. Flashback användare har sammanlagt använts 

som källa 336 gånger. Medieinstitutioner är den källa som används näst mest då de 

hänvisats till 37 gånger och därefter vänstervridna organisationer som lyfts fram 30 

gånger. Rättsväsendet får också relativt stort utrymme på Flashback forum då de 

synliggörs 19 gånger. Poliskåren använts som källa 16 gånger på Flashback och 

representanter från de olika riksdagspartierna få enbart uttala sig 1 gång.  

 

5.1.2 Sammanfattning 

Som vi påvisat i våra tabeller ovan skiljer det sig vilka källor som synliggörs i 

traditionell media och på Flashback Forum. Elitkällorna är överrepresenterade i 

dagspressen medans undersökningen visar att icke-elitkällorna är de som synts mest på 

Flashback Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammen under presenterar den procentuella fördelningen av elit samt icke-elitkällor 

som påträffats i det undersökta materialet. Resultatet visar en tydlig dominans av 

elitkällor i den traditionella dagspressen. Av de sammanlagt undersökta uttalandena i 

dagspressen har 68 procent utgjorts av elitkällor. De främst förekommande elitkällorna i 
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de traditionella medierna har påvisats vara representanter från de olika 

riksdagspartierna, poliskåren samt rättsväsendet. Av de elitkällor som synliggjort i 

rapporteringen har majoriteten, 86 procent av dessa tillhört någon av dessa kategorier. 

Även om eliten är de som synliggjorts allra mest i dagspressen har också icke-elitkällor 

framträtt frekvent. Av de studerade uttalandena i dagspressen har 32 procent gjorts av 

icke-elitkällor.  

 

På Flashback Forum råder det, som diagrammet ovan visar, motsatt förhållande. Här ser 

fördelningen mellan elitkällor och icke-elitkällor annorlunda ut jämfört med de 

traditionella medierna på så sätt att det övervägande är icke-eliten som synliggjorts. 

Flashback användarna hänvisar i de allra flesta fall till andra användare av forumet. 

Icke-elit källor representerar nära 85 procent av alla använda källor och endast 15 

procent av de använda källorna utgörs av elitkällor.  

 

5.2 Hur kommer källorna till tals? 

I vår undersökning har vi även kommit att kartlägga hur elitkällor och icke-elitkällor 

kommer till tals på de båda medieplattformerna. En källa kan komma till tals på tre 

olika sätt när denne framställs i medier. Aktören kan citeras av skribenten -källans 

uttalande citeras men information är inte direkt riktad till skribenten, uttrycka sig själv -

informationen är direkt riktat till skribenten, eller omtalas vilket betyder källan och dess 

information nämns. Vi utgår här från det grundliga antagande som Sahlstrand redovisat 

att det är mest gynnsamt för en aktör att uttrycka sig själv, näst bäst att citeras och i 

tredje bästa att bli nämnd i texten. (Sahlstrand, De synliga. 2000)  

 

5.2.1 Hur kommer källorna till tals i dagspressen?  

Tabell 9 visar hur Elitkällor kommit till tals i den traditionella dagspressen. 

 

Uttalar sig Citerad Blir omtalad  Totalt antal uttalanden  

Poliskåren 27 20 15 62 

Riksdagspartier 31 11 12 54 

Rättsväsendet  8 7 6 21 

Medieinstitutioner 4 6 3 13 
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Experter, Sjukvård  4 3 1 8 

Totalt antal uttalanden:  74 47 37 158 

 

Av de sammanlagt 158 synliggjorda elitkällorna får 74 av dessa källor, 47 procent uttala 

sig själva, de blir citerade 47 gånger, vilket motsvarar 30 procent och omtalade 37 

gånger, motsvarande 23 procent av fallen.  

Poliskåren är som vi tidigare påvisat den mest synliga källan i de traditionella medierna. 

I de sammanlagda 62 fallen källan synliggjorts har de 27 gånger fått uttala sig, citerats 

20 gånger och nämnts i texten 15 gånger. Den näst mest använda källan, riksdagspartier 

användes sammanlagt varav de fick uttala sig själva 31 gånger, citerades 11 gånger och 

blev omtalade 12 gånger. Rättsväsendet, som består av olika rättsliga instanser är den 

tredje mest t förekommande elitkälla.  Av 21 uttalande är 7 citat, 8 uttalanden, och 

resterande 6 gånger blir de omtalade.  

Tabell 10 visar hur icke-elitkällor kommit till tals i traditionell dagspress. 

 

Uttalar sig Citerad Blir omtalad  Totalt antal uttalanden  

Allmänheten 18 6 1 25 

F.d Högerextremister 8 2 3 13 

Vänstervridna organisationer 0 2 10 12 

Svenskarnas parti 0 8 0 8 

Anhöriga  5 0 1 6 

Vittne 2 2 2 6 

Offer 2 1 
 

3 

Högervridna organisationer 0 1 0 1 

Anonym källa 0 0 0 0 

Totalt antal uttalanden:  35 22 17 74 
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Av de sammanlagda 74 uttalanden gjorda av icke-elitkällor, uttalade sig källan själv 35 

gånger, vilket motsvarar 47 procent. De citerades 22 gånger (30 procent) och blev 

omtalade 17 gånger, motsvarande 23 procent av fallen. Dessa siffror visas i digramet 

nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressant att notera är att när man sammanställer de båda tabellerna ovan och 

presenterar den procentuella fördelningen av hur elit samt icke-elitkällor kommer till 

tals i dagspressen visar siffrorna en helt jämn procentuell fördelning mellan de tre 

alternativen.  

 

5.2.2 Hur kommer källorna till tals på Flashback Forum? 

Tabell 11 visar hur Elitkällor kommit till tals på Flashback Forum. 

Källa Uttalar sig Citerad Blir omtalad  Totalt antal uttalanden  

Medieinstitutioner  0 22 15 37 

Rättsväsende 0 8 11 19 

Poliskåren 0 8 8 16 

Riksdagspartier  0 1 0 1 

Experter, Sjukvård  0 1 0 1 

Totalt: 0 40 34 74 
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På Flashback användes elitkällor i 74 gånger av fallen. Resultatet visar att det inte är 

några av de källor som används som får uttala sig själva i tråden. Ingen av skribenterna 

på Flashback hade alltså varit i personlig kontakt med dessa källor. 40 stycken källor, 

vilket motsvara 54 procent av fallen blir citerade och 34 stycken (46 procent) av de 

studerade källorna blir omtalade.   

 

Tabellen visar hur icke-elitkällor kommer till tals på Flashback Forum 

Källa Uttalar sig Citerad Blir omtalad  Totalt antal uttalanden  

Flashback användare 128 101 107 336 

Vänstervridna organisationer 0 11 19 30 

Högervridna organisationer 0 4 13 17 

Allmänheten 
 

3 8 11 

Svenskarnas parti 0 4 6 10 

Anonym källa 0 5 2 7 

Vittne 0 2 0 2 

Offer 0 1 0 1 

F.d Högerextremister 0 0 0 0 

Totalt:  128 131 155 414 

 

Icke-elitkällorna uttalar sig på Flashback Forum 414 gånger varav de fick uttala sig 

själva 128 gånger vilket motsvarar 31 procent av fallen. De blev citerade 131 gånger (32 

procent) samt omtalade i texten 155 gånger vilket motsvarar 37 procent av fallen.  
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5.3 Sammanfattning 

Av de sammanlagda gångerna elitkällorna fått komma till tals i dagspress, 158 gånger, 

får de i 47 procent av fallen uttrycka sig själva, 30 procent av gångerna citeras de 

resterande 23 procenten blir de omtalade. Icke elitkällorna som används i dagspress får 

komma till tals 74 gånger varav de kommer till tals själva 47 procent av gånger, citeras 

30 procent och pratas om 23 procent. Av de sammanlagda gångerna elitkällorna fått 

komma till på Flashback Forum blir de i 54 procent av fallen citerade och 46 procent 

omtalade. Av de sammanlagda gångerna icke-elitkällorna får komma till tals på 

Flashback Forum får du uttrycka sig själva i 31 procent av fallen. De blev citerade i 32 

procent samt omtalade i 37 procent av fallen.  

6. Sammanfattning och Analys 

I följande kapitel sammanfattas och redogörs en djupare utredning som baseras på den 

genomförda undersökningen resultat. I analysen kommer även resultatet att kopplas till 

utvalda teorier och litteratur. 

Vi har i vår studie undersökt vilka källor som synliggjorts och hur dessa kommit till tals 

i traditionell dagspress samt på Flashback Forum kring rapporteringen av den specifikt 

utvalda händelsen; Knivattacken vid Möllevångstorget. Många olika aktörer har 

används som källor av skribenterna och vilken typ av källa man använt sig av har även 

varierat beroende på vilket medium skribenten publicerat sin text på. De mest 
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återkommande källorna i dagspress visade sig vara representanter från de olika 

riksdagspartierna, poliser, allmänheten och rättsväsendet. På Flashback Forum såg 

resultatet annorlunda ut och högst upp i aktörstoppen fann vi Flashback användare, 

dagspress, vänstervridna organisationer och rättsväsendet. På Flashback är Flashback 

användaren den mest förekommande källan då forumet är interaktivt. Interaktivitet kan 

definieras som den utsträckning i vilken kommunikation reflekterar tillbaka på sig själv, 

livnär sig på och som svarar på det förflutna, vilket är något vi ser på Flashback då 

skribenten, alltså användaren som skriver ett inlägg på Flashback, använder en annan 

användares tidigare inlägg som en källa för sitt uttalande. Vår undersökning visar att 

journalister använder sig till största del av elitkällor vilket kan förklaras av att de till 

exempel har pressetiska regler att förhålla sig till och därmed inte kan använda sig av 

vilken källa som helst i syfte att föra en trovärdig nyhetsrapportering. Sahlstrand pekar 

som sagt på sex faktorer för att en källa skall passa in i en nyhet; tidigare visad 

lämplighet, produktivitet, tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritativitet och 

mediemässighet. (Sahlstrand, De synliga. 2000) 

6.1  Elit kontra Icke-elit 

I Sahlstrands doktorsavhandling “De synliga” från år 2000 kartlade han de synliga 

källorna som framträder i traditionell nyhetsjournalistik. I avhandlingen undersöker 

Sahlstrand bland annat förekomsten av elitkällor i storstadsmorgonpress 1997 – 1998. 

Han konstaterar att elitkällorna dominerar nyhetsmedierna. Av samtliga undersökta 

källor tillhörde 64 procent eliten och 36 procent icke-eliten. Med hjälp av Sahlstrands 

siffror kan vi konstatera att fördelningen av elitkällorna och icke-elitkällor 15 år senare i 

vår undersökning i det närmaste ser likadan ut för traditionell nyhetsjournalistik. Vår 

undersökning pekar på att traditionella medier domineras av elitkällor då 68 procent av 

de förekommande källorna utgörs av elitkällor. På Flashback forum är det en betydligt 

mindre andel då endast 15 procent av aktörerna är elitkällor. På Flashback dominerar 

istället icke elitkällor och då framför allt, som sagt, i form av Flashback användarna 

som genom forumet här får sin chans att uttrycka sina åsikter kring händelsen. 

Flashback forum fyller alltså ett tomrum som inte traditionell media uppfyller då de ger 

medborgare chansen att kommentera och sprida information om nyheter på hemmaplan.  

Dominansen av elitkällor som kan påvisa i traditionell media gör att nyheterna ger en 

missvisande bild av samhället på så sätt att det verkliga samhället inte är 

överrepresenterat av elitpersoner och vid återanvändning av elitpersoner fokuserar 
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medierna på just denna persons specialintressen. Verkligheten berör den ”vanliga 

människan” och med elitpersoners dominans i medier hamnar den vanliga människan i 

skymundan. Dock bör det tilläggas att anledningen till att elitpersoner är 

överrepresenterade är för att journalistikens uppgift är att granska makten, det vill säga 

eliten. (Sahlstrand, De synliga. 2000) Då elitkällor trots allt är överrepresenterade i 

traditionell journalistik drar vi slutsatsen att dessa källor oftare uppfyller Sahlstrands sex 

faktorer.  

Flashback speglar en annan del av verkligheten då andra, icke-elit aktörer, tar mest 

plats. Flashback användaren hänvisar oftast till andra användare. Fröhlich, Quiring och 

Engesser (2012) menar att integration och samverkan med publiken kan öka förtroendet 

för traditionella massmedier. Kunskap om publikens behov, önskemål och förväntningar 

är viktigt för att skapa konkurrenskraftiga medieformer. På Internet finns det många 

olika medieformat som bygger på interaktivitet. Syftet med amatör journalistiken är att 

skapa opposition mot den traditionella journalistiken. (Fröhlich, Quiring och Engesser, 

2010)   

6.2 Makten över definitionen 

En journalist har åtagit sig att tala sanning, men med detta kommer som sagt frågan; 

vems definition av vad som är sant upprätthålls som sanningen? Enligt Fishman (1980) 

förser journalisten sig med en “karta för relevanta vetare” för ämnen som har ett bra 

nyhetsvärde. Denna “karta” är utmålad utefter förståelsen för att samhället är 

byråkratiskt strukturerat och upprätthåller därmed även en hierarki av trovärdighet, där 

deltagare av grupper i ett rangsystem tar för givet att det är den högsta gruppen av ett 

rangsystem som är bäst lämpade att identifiera “hur saker och ting egentligen 

är”.  Dessa journalistiska “yrkesregler” har som följd att nyhetsproduktionen tjänar till 

att representera yttranden från makthavare i samhället” vilket är förenligt med ett större 

allmänt konsensus. (Stuart Allan, News Culture, Second Edition, 2004) 

Medieforskaren Stuart Hall menar att alla diskussioner och all senare hantering av 

ämnet i fråga, inklusive inramningen och vad som ses som problemet i en konflikt, 

kommer att genomsyras av den första definitionen. Elitkällorna som får etablera den 

initiala definitionen av ett ämne eller en händelse kallar Hall för ”primary definers, 

dessa primary definers har under en lång tid fått etablera sina åsikter genom traditionell 

dagspress, vilket har som konsekvens att icke elitkällor eller åsiktsmotståndare har valts 
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bort. I vårt specifika fall har journalisten till 68 procent använt sig av elitkällor. De som 

är mest återkommande, alltså de källor som journalisten i detta fall utsett till primary 

definers är polisen och representanter från riksdagspartier. Allmänheten, som är klassad 

som en icke-elitkälla är dock den tredje mest återkommande källan men allmänheten får 

inte göra sig hörd i alls samma utsträckning. Polisen och riksdagspartierna sätter den 

initiala definitionen för den kommande nyhetsrapportertingen. Detta utmanas i och med 

uppkomsten av nya medier. På Flashback är det Flashback användarna själva, alltså en 

icke-elitkälla som har satt den första definitionen av ämnet och på så sätt får fler 

människor definiera ett ämne vilket ger en mer neutraliserad bild av verkligheten och 

gynnar yttrandefriheten.(Sahlstrand, De synliga. 2000)  

Uppkomsten av nya medier har alltså, som McQuail antyder, förändrat bilden av 

konsumenten som en massa och som endast mottagare av information. Från att 

allmänheten har setts som en massa, en ”samling där individualiteten går förlorad”, som 

bångstyriga och okunniga i samhället med ” brist på kultur, intelligens och även på 

rationalitet så har nu massan luckrats upp, slagit sig fri och enskilda medborgare har 

chansen att bli primary definers. Fler personer har chansen att bli primary definers på 

Internet då det är interaktivt. Interaktivitet kan definieras som den utsträckning i vilken 

kommunikation reflekterar tillbaka på sig själv, livnär sig på och som svarar på det 

förflutna. Flashback är i detta avseende väldigt interaktivt, medför att fler källor får 

komma till tals vilket i sin tur gör att definitionen av händelsen ifrågasätts på ett annat 

sätt än i traditionell media. 

Denna utveckling har påverkat journalistiken och förhållandet mellan sändaren och 

mottagaren i grunden. (D.McQuail, Mass communication Theory. 2010) De nya 

medierna utmanar synen på några av de grundläggande sanningarna inom 

journalistiken, både när det gäller journalistens roll i relation till publiken och när det 

gäller synen på sanning och korrekta nyheter. Journalistens roll som tredje statsmakt 

och den som bestämmer vad vi får läsa, se och höra om världen ifrågasätts. Journalister 

har inte längre monopol på att göra ett urval och presentera det för samhällets 

informationstörstande. Publiken kan idag själv gå till källorna och jämföra journalistens 

bild med grunddokumenten och välja vilka frågor man vill veta mer om. Journalistens 

roll som gatekeeper försvagas när publiken själv sätter ihop sitt nyhetsflöde och ges 

möjlighet att bidra med informationsinnehåll i och med nya typer av tjänster på nätet. 
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Nätet suddar ut gränserna mellan producenter och konsumenter – från monolog till 

dialog och bjuder in till interaktivitet mellan mottagare och sändare.  

6.3 Hur får källorna komma till tals? 

Sahlstrand skriver om hur källorna kan delas upp i; intressenter och leverantörer. När 

källorna verkar som intressenter är källorna beroende av medierna för att få 

uppmärksamhet och publicitet. Här arbetar källorna aktivt med att kommunicera via 

medierna för att gynna egna intressen. Den andra kategorin utgörs av leverantörer vilka 

utgörs av instanser som journalisten hämtar information och yttranden ifrån. Medierna 

är beroende av källorna som leverantörer av nyheter men samtidigt är många källor 

beroende av medierna som kanal för uppmärksamhet och publicitet. Det vanligaste är 

att källorna verkar både som intressenter och leverantörer.  Sahlstrand menar vidare att 

det är mest gynnsamt för en aktör att uttrycka sig själv, näst bäst att citeras och i tredje 

bästa att bli nämnd i texten. (Sahlstrand, De Synliga. 2010) När vi tittar på den 

genomförda undersökningens utfall på de två plattformarna så ser vi att både elitkällor 

och icke elitkällor får uttala sig i dagspressen – alltså att källans egna röst och vad denna 

sagt till skribenten är vad som faktiskt skrivs. 47 procent av elitkällorna får komma till 

tals själva, 30 procent blir citerade och 23 procent av elitkällorna blir omtalade i texten. 

Av icke elitkällorna är det även här störst andel som får komma till tals själva; 47 

procent. Näst störst andel blir citerade 30 procent och 23 procent av icke elitkällor blir 

omtalade. På Flashback forum är det till skillnad från traditionell media inga elitkällor 

som får komma till tals själva, här blir de flesta elitkällor citerade 54 procent och resten 

46 procent blir omtalade. På Flashback är det endast icke-elit källan “Flashback 

användarna” som får uttrycka sig själva, närmare bestämt i 31 procent av fallen- 32 

procent av icke-elitkällorna på Flashback blir citerade och 37 procent blir omtalade. 

Normalt sätt anses det gynnsamt för en aktör att få uppmärksamhet, att det i 

normalfallet är gynnsamt om mediernas bild av omvärlden och olika sakförhållanden 

stämmer överens med den bild aktören själv vill ge etcetera. (K. Asp, Rättvisa 

nyhetsmedier: Partiskhet under 2006 års medievalrörelse). I dagspress man se ett 

samband mellan att de mest framstående källorna också gynnats på så sätt att de allra 

flesta gånger får utrycka sig själva. Detta kan jämföras med Flashback. På forumet har 

ingen skribent talat direkt med en elitkälla. Vår undersökning visar att Flashback 

användarna själva är den enda typen av källa som får uttrycka sig själv på Flashback 

forum, här kan man tänka sig att just formen på de olika medierna är det som framförallt 
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styr resultatet då man som skribent på Flashback inte behöver upprätthålla några 

specifika yrkesregler och eftersom att forumet är interaktivt. Vem som helst kan gå in 

och skriva inlägg på forumet, eller kommentera inlägg som andra skrivit och 

informationen som man uttrycker är här därför ofta hämtad fån andra Flashback 

användare eller från egna upplevelser, tankar eller åsikter som berör det specifika fallet.  

8. Slutdiskussion 

Strömbäck skriver i sin bok Makt, medier och samhälle att journalistiken kan ses som 

moralens väktare i samhället. Detta är något som har utmanats i och med den tekniska 

revolutionen och framväxten av interaktiva forum på nätet där alla kan agera 

journalister på hemmaplan. Vi har undersökt om det skiljer sig mellan vilka källor som 

synliggörs och hur dessa får komma till tals när en nyhet gestaltas i traditionella medier 

jämför med hur den gestaltas på Flashback Forum. Vi har i vår undersökning fokuserat 

på att studera hur koncentrationen av så kallade elitkällor och icke-elitkällor ser ut. Som 

vi presenterat i vår rapport har det framkommit att det finns en stor skillnad mellan de 

olika medieplattformarna när det kommer till vilka källor som synliggörs och hur dessa 

kommer till tals när en nyhet gestaltas. För 15 år sedan dominerades traditionell press av 

elitkällor till hela 64 procent och vi kan konstatera att det är en liknande fördelning idag 

då elitkällor utgör 68 procent. Studien visar att elitkällor och icke-elitkällor får uttala sig 

själva i högre utsträckning i traditionell media. På Flashback är det endast Flashback 

användarna som får uttrycka sig själva, här blir alla övriga källor citerade eller 

omtalade.  

Efter den genomförda undersökningen ställer vi oss frågan om det ens är möjligt att 

jämföra traditionell journalistik med den nya typen av medborgarjournaistik som 

förkommer på Flashback Forum. Vi anser att de båda medierna fyller två helt olika 

syften och funktioner. Traditionell media står för kvalitet och Flashback står för 

kvantitet. På Flashback tycks inte det grundläggande behovet vara att rapportera sanning 

utan snarare verka det viktigaste vara att få komma till tals, att göra sin egen åsikt hörd. 

En åsiktsmaskin har uppstått i och med teknikens utveckling och i det faktum att 

traditionell media är begränsad till skillnad från verkligheten. Med ett sådant antagande 

har Flashback uppnått sitt mål att alla, oavsett åsikt, skall få framföra denna. 

Journalistiken däremot har mycket att bevisa och står nu inför ett vägskäl att försätta 
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spegla det elitistiska samhället eller den “lilla människan”. Om journalistiken hade 

speglat den lilla människan och setts som trovärdigt så anser vi att forum som Flashback 

inte hade fått så stort genomslag. Fröhlich, Quiring och Engesser (2012) menar att 

integration och samverkan med publiken kan öka förtroendet för traditionella 

massmedier. Förtroendet för massmedia sjunker i takt med att nyhetsredaktionerna på 

grund av tidsbrist och nedskärningar liknar allt mer “Nyhetsfabriker”. 

Flerkanalspublicering och kravet på ständig produktion samt elitkällornas dominans och 

dessas förmåga att leverera nästintill färdiga nyheter tvingar redaktionen in på en 

arbetsväg som inte lämnar något utrymme för grävande journalistik. (G.Nygren. 

Nyhetsfabriken. 2008.) Kanske måste traditionell media därför öka interaktiviteten med 

allmänheten. På internet finns det många olika medieformat som bygger på deltagande. 

Medier som kombinerar traditionell journalistik med ett interaktivt kommentarsfält är 

kanske därför den typ av journalistik som kommer att dominera nyhetsflödet i 

framtiden. 

Trots att det finns regler att förhålla sig till på Flashback Forum går dessa inte att 

likställa med de pressetiska regler som de allra flesta dagstidningar idag väljer att 

förhålla sig till. I yttrandefrihetens namn blir den interaktiva plattformen i det närmaste 

ett laglöst land, på ont och gott, där användaren kan verka utan förpliktelse att stå till 

svars för sina uttalanden då man i det närmaste verkar i anonymitet. Kriget om 

definitionsmakten har utlösts. Medborgare har utmanat journalistiken, journalisterna är 

inte längre gatekeepers och primary definers. Relationen sändare-mottagare har i och 

med detta förändrats. McQuail menar att det finns en opersonlighet mellan sändare och 

mottagare och att det delvis beror på det fysiska och sociala avståndet mellan 

journalisten och mottagaren. Det sociala avståndet medför ett asymmetriskt förhållande 

eftersom sändaren, som visserligen saknar formell makt över mottagaren, ändå brukar 

ha större resurser, prestige, expertkunnande och auktoritet. Detta har nu utmanats i och 

med uppkomsten av interaktiva forum på nätet, den lilla människan har fått mer makt. 

Den interaktiva plattformen har gjort att definitionen av en nyhet har fått flera ansikten, 

där flera definitioner av en händelse utmanar bilden av verkligheten och ifrågasätts på 

ett helt nytt sätt. Förhållandet mellan sändaren och mottagare i traditionella medier är 

enkelriktat och sällan interaktivt men på ett interaktivt forum så suddas broar ut mellan 

sändare och mottagare, maktförhållandet minskar och ett samtal uppstår vilket kan göra 

att relationen kanske upplevs mer personlig även om en skribent är anonym på 

Flashback.  
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När alla har definitionsmakten, vem kan man då lita på? Det ställs ett högre krav på 

mottagarens källkritiska förmåga i och med att det är fler definitioner som säger sig ha 

sanningen vilket i sin tur leder till att det blir svårare att sålla bort vad som är sant och 

falskt. Flashback öppnar dock upp för diskussion kring definitionen vilket inte 

traditionell media gör. Där traditionell media tidigare stått i full makt över att definiera 

verkligheten står vi nu inför ett skifte, där allas åsikter frodas och sätter frön till nya 

tankemönster och ger plats för åsikter som inte tidigare getts utrymme eller ansetts 

moraliskt fel av massan. Strömbäck skriver att detta brukar bli tydligt när frågor 

rörandes högerextremisters möjligheter att komma till tals diskuteras. Högerextremister 

anses inte vara värda den legitimitet det innebär att publiceras. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svaret på vår huvudfråga är tydligt. Det är 

övervägande elitkällor som får göra sin röst hörd när en nyhet gestaltas i traditionell 

media och det är framförallt icke elitkällor som hörs när en nyhet rapporteras på 

Flashback forum. 

Antalet elitkällor och icke elitkällor skiljer sig åt beroende på vilken medieplattform 

som studeras och även sättet elit och icke elitkällor kommer till tals på varierar i stor 

grad beroende på vilken plattform som studeras.  

Den respekterade BBC korrespondentern Fergal Keane sa “ “The art of the reporter 

should more than anything else be a celebration of the truth . . . The reason millions of 

people watch and listen is because we place the interests of truth above everything else” 

(broadcast 20 October 1997 on BBC 1). Detta citat tål att ifrågasättas, kanske är det 

istället så att “den lilla människan” har ett behov av att ifrågasätta journalistens 

definition av verkligheten, då sanningen sällan är objektiv och att det är just för att 

människan sätter sanningen före allt annat som Flashback Forum och nya medier är och 

troligen kommer att fortsätta utmana och ifrågasätta journalistiken och främja 

demokratin och yttrandefriheten.  

9. Förslag på kommande forskning 

Vår undersöknings resultat har visat på att fördelningen av elitkällor och icke-elit källor 

är ojämn fördelad beroende på vilken plattform som studeras. Detta faktum har väckt 

nyatankar hos oss och för att bygga vidare på forskningspusslet har vi därför 
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sammanställt några förslag på framtida forskning som vi tycker skulle kunna vara 

intressant. Vi anser att det hade varit intressant att göra en djupare analys av hur källan 

kommer till tals när denne gestaltas genom att studera hur skribenten framställer källan. 

Detta hade man kunnat undersöka genom att kolla på om skribenten är partisk eller 

opartisk gentemot källan, dvs om källan gynnas eller missgynnas då den framställs i 

media i relation till det valda fallet. Det hade även varit av intresse att göra en textanalys 

kring fallet på de båda medierna för att se om textens “ton” och forumets “klimat” ser 

annorlunda ut på de båda medieplattformarna och vad detta har för konsekvenser på 

nyhetsrapporteringen. 
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