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Abstract 

The modern environment regarding the media and its scenery has changed. Throughout 

time, in terms of political standpoint, the press seems to have become homogenous 

regarding both ownership and divergence; and while the link between politics and the 

press are seemingly decreasing, larger companies and corporate groups focusing 

primarily on economy and profit has conceivably taken over.  

 

Centrally located, enclosed by this phenomenon remain the journalists. An occupational 

group which in the name of democracy seems to have taken the initiative to survey and 

inspect society as a whole. This study aim to conceptualize how parts of this group are 

reflecting on their occupation, how they reflect on the media regarding its democratic 

value and foremost how journalists reflect on professionalized journalism in which they 

sustain to be working by.  

 

By examining articles of The Swedish Union of Journalist’s Journal Journalisten, which 

is examined using a content analysis, specifically Framing Theory and The Swedish 

Union of Journalist’s outset of 1972, findings suggest that the environment by which 

journalists are working in and their commitment to professionalized journalism appear 

to clash, which in terms of media as a whole make its democratic role rather uncertain.  
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1 Inledning 

Under 1900-talets början fanns det en stark förbindelse mellan den svenska 

dagspressen, nyhetsjournalistik och de politiska partierna. Något som inte bara var 

tydligt i rubriksättning och i text utan även i urvalet av nyheter (Hadenius, Weibull, 

Wadbring, 2011). 

“De starka banden mellan det svenska partiväsendet har sina rötter i partiernas 

bildande kring sekelskiftet. Redan från det att ett modernt partiväsende kom till 

stånd fanns nära förbindelse mellan tidningar och partier. Detta har bestått 

genom decennierna även om det försvagats och tagit sig olika uttryck. “ 

(Hadenius & Anderberg, 1994, s.15).  

Dessutom var den partipolitiska karaktären i hög grad även partisk i presentationen av 

nyheter och i ännu högre grad i själva bevakningen (Hadenius et al., 2011). Samtidigt 

har Sverige traditionellt sett alltid haft en stark tradition av starka band mellan de 

politiska partierna och dagstidningarna (Strömbäck, 2004).  

 

Fortsättningsvis anser framstående forskare som Kent Asp och Lennart Weibull att en 

stor del av den utveckling som skett i verkligheten reflekterar grundläggande 

förändringar inom massmediesamhället. “Medan mindre tidningar lades ner ökade den 

redaktionella volymen hos de större tidningarna kraftigt. Något som i fråga om 

dagspress expanderat och fortsatt även under de senaste decennierna.” (Weibull, 1991, 

s.14). Tidningar som kom att få en alltmer framträdande ställning kunde härutöver inte 

låta sina nyheter präglas av politiken på ledarplats. Något som även förstärktes av just 

professionaliseringen inom journalistkåren som tidsbestämt dateras till början av 1970-

talet. De hade nämligen som regel att rikta stark kritik mot pressens partipolitiska 

anknytning (Hadenius et al., 2011). I uppgift att granska skeenden i samhället samt att 

opartiskt förmedla information tog alltså journalistkåren ett ställningstagande (Petersson 

& Carlberg, 1990). Nämligen att förnya de allmänna utgångspunkterna för 

presspolitiken vilket realiserades under pressutredningen 1972 (Weibull, 1982). Något 

som i fråga om opinionsbildning och inte minst makt och bevakning sannerligen ställs 

på sin spets (Petersson & Carlberg, 1990). Emellertid finns det många som ställer sig 

frågan om detta uppdrag i verkligheten existerar. 
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Likväl formulerade det Svenska Journalistförbundet yrkespolitiska program följande 

utgångspunkter i fråga om samhällets mediepolitik: (1) medierna och journalisterna ska 

sträva efter att ge den information som är nödvändig för att medborgarna ska kunna ta 

ställning i samhällsfrågor, (2) fristående eller som språkrör ska de kommentera 

skeenden i samhället, (3) de bör granska och kontrollera de inflytelserika i samhället 

och (4) ska de främja en kommunikation inom och emellan politiska, fackliga och 

ideella grupper i samhället. Dessa kallas i löpande ordning för informationsfunktionen, 

kommentarsfunktionen, granskningsfunktionen och gruppkommunikationsfunktionen 

och handlar som sagt om hur medierna och journalisterna ska stärka och fördjupa den 

svenska demokratin (Asp, 1992). Ett uppdrag som kommit att kallats såväl granskande 

journalistik som journalistisk professionalisering  (Hadenius et al., 2011). Men även det 

journalistiska uppdraget (Asp, 1992).  

 

Ett tydligt exempel av de nära banden mellan tidningar och politiker är bland annat hur 

vanligt det långt tillbaka var att politiken att riksdagsledamöter var tidningsredaktörer. 

Under 70-talet anses på liknande sätt hela 40 procent av de svenska chefredaktörerna i 

kommunfullmäktige. I regel var det partierna som stödde tidningarna men allt eftersom 

så gick makten också åt motsatt håll, vilket i sin tur även skiljde sig politisk åskådning 

emellan. Numera ser vi istället ett mediesamhälle präglat av stora tidningsbolag och 

koncerner där företag i många avseenden uteslutande strävar efter lönsamhet. De 

politiska faktorerna anses i dag alltså ha minskat drastiskt. Marknadsstyrda eller 

marknadsdrivna så verkar det som att ekonomiska mål nu anses viktigare än politiska 

och publicistiska mål (Strömbäck, 2004), men frågan är då om ekonomiska faktorer 

ersatt politiska, som ett hot mot journalistikens professionalisering och mediernas 

demokratiska roll.  
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2 Problemdiskussion 

Hur makten över urval och presentation följaktligen utövas är har sedan länge varit ett 

stort frågetecken. Redan 30 år tillbaka i tiden talades det om maktförhållandena bland 

massmedieinstitutionerna (Petersson & Carlberg, 1990). Redan 1992 poängterade Kent 

Asp att det återstår en rad invecklade frågor kvar att besvara. Mot vilka medier eller mot 

vad för slags innehåll skall dessa utgångspunkter riktas, det vill säga att informera 

allmänheten och att granska överheten. Likväl poängterar han även att om fri 

åsiktsbildning är en förutsättning för demokrati så kan massmedier i verkligheten vara 

ett nödvändigt ont för att en fri åsiktsbildning faktiskt ska kunna äga rum (Asp, 1992). 

Offentligheten är med andra ord begränsad till ett visst antal och aktörer och ämnen; 

men i vilken mån kan medborgarna emellertid ställa sig frågan huruvida journalisterna 

uppfyller kravet om opartiskhet (Petersson & Carlberg, 1990).  

 

I stort anser Asp (1992) härutöver att medierna inbegriper två roller. Den första som 

informationsförmedlare och den andra som självständiga institutioner. Varav den 

sistnämnda då också innebär att mediernas egna intressen direkt eller indirekt kommer 

till uttryck i deras innehåll. Fortsättningsvis har det också visat sig att tidningar med 

olika partifärg ägs av samma ägargrupper (Strömbäck, 2004). Tidningarnas 

partianknytning anses alltså minska och pressen framträder alltmera som en 

industribransch än som ett instrument för politisk opinionsbildning. 2010 uppgav icke 

desto mindre över 100 dagstidningar att de representerade en politisk ideologi på 

ledarplats, vilket trots allt är omkring två tredjedelar av det totala antalet dagstidningar. 

Att det i mindre utsträckning talas om en dagspress som i politisk och ideologisk aspekt 

har upphört verkar inte tala hela sanningen. Enligt Hadenius et al. (2011) förekommer 

det fortfarande olika typer av anknytning mellan partier och tidningar, även om de inte 

är lika dominerande som förut. Dessutom poängterar de att en tidning kan vara knuten 

till ett parti på flera sätt. Oavsett om det handlar om att det anses som partipress enligt 

ägande, innehåll eller läskrets (Hadenius et al., 2011).  

 

I fråga om dagspress påstår Hadenius et al. (2011) dessutom att professionell 

journalistik mycket väl kunde förknippas med en ekonomisk inriktad 

dagstidningsutgivning. Det vill säga att nå ut till en större krets av läsare och inte 

propagera för idéer eller ideologi. Något som anses ha skett successivt och som så tidigt 
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som under 1980-talet också fick människor att ställa sig frågan om en partipolitisk 

oberoende nyhetsjournalistik faktiskt hade slagit igenom.  Likafullt poängterar 

Hadenius et al. (2011) att tidningarnas partipolitiska profiler knappast har upphört. Trots 

allt så verkar det fortfarande finnas många exempel på hur olika typer av bevakning är 

färgad av olika tidningars partipolitiska tradition. Men i synnerhet hur de som 

självständiga företag får ägarnas intressen att träda fram. Större organisationer med 

över- och understyrande nivåer där nyhetsurvalet på många sätt styrs av redaktionella 

arbetsledningar med redaktions- och nyhetschefer (Petersson & Carlberg, 1990). 

 

Pressen anses sedan länge alltså befunnit sig i vid en punkt där budskap och vilja samt 

att anpassa sig till medborgarna blir allt mer problematisk. “Trots allt så finns det en 

naturlig önskan att profetera och ett behov att tjäna pengar.”  (Asp, 1991, s.20). I vissa 

medieforskningsområden tycks det härutöver vara vanligt att se journalistiskens innehåll 

som (re)konstruktioner. Något som i relation till verkligheten ofta är tvivelaktig och i 

sämsta fall kan mycket väl kan fungera som ett maktredskap i händerna på samhällets 

eliter (Strömbäck, 2004).  

 

Journalistiken ska vara professionell. Den ska alltså präglas av en oberoende 

journalistik och framför allt ett kritiskt förhållningssätt till organiserade intressen och en 

inomjournalistisk nyhetsvärdering. Såväl kollektivt som på individnivå vilket i sin tur 

betyder att medierna som organisationer behöver vara fria och autonoma (det vill säga 

fria och självstyrande i relation till organiserade intressen och maktcentra) och att 

journalister som individer ska arbeta fria och självstyrande (det vill säga i sin 

bearbetning och presentation av sina nyheter) (Strömbäck, 2004). Något som Strömbäck 

(2004) kontrasterar till den tidigare partipolitiska orienterade journalistiken när han 

skriver att beroendet av det närstående partiet då präglade såväl nyhetsvärderingen som 

journalistikens innehåll. Av denna anledning behövs därför en professionaliserad 

journalistik. Att de inte alltid lyckas förse uppriktig information förändrar inte det 

behovet (Strömbäck, 2004). Problemet är hur medierna i verkligheten förhåller sig i det 

demokratiska samhället. Förr präglades journalisterna av politiken, numera tycks de i 

stor omfattning vara styrda av en marknad där marginalen mellan professionalism och 

reglering uppifrån är minimal.  
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3 Teman med anknytning till min undersökning, syfte och 
frågeställning 

Följande kapitel redogör för studiens teoretiska referensram, tidigare forskning, studiens 

syfte och frågeställning.  

 

3.1 Makt, medier och marknadsstyrning 

Överskottet på information och underskottet av uppmärksamhet anses i modern tid vara 

överväldigande. Kampen om konsumenter växer allt större vilket har lett till en skärpt 

konkurrens där uppmärksamhet som anses tillräckligt intressanta eller dramatiska 

ständigt placeras i centrum. Att mediernas följaktligen innefattar en stor makt över sina 

konsumenter verkar kongruent och obestridlig men parallellt så anser de även 

kontrollera sin makt över det egna innehållet. Vilket i sin tur är en väg, om möjligt den 

enda vägen, för att medierna och pressen ska kunna tillhandahålla en journalistik som 

bidrar till att utveckla demokratin (Strömbäck, 2004). Rent demokratiskt anses 

ansvarsutkrävande i större omfattning vara beroende av medierna samt sättet de 

tillskriver ansvar. Förutsatt att de skildrar verkligheten korrekt. Genom att betona vissa 

frågor/aspekter men inte andra poängterar Strömbäck (2000) att medierna inte 

uteslutande påverkar utan även bär ansvaret för hur medborgare uppfattar innehåll. 

Exempelvis hur vi uppfattar politiska ledare eller hur vi bedömer deras 

förtroendeuppdrag, vilket även inkluderar tankar och bedömningsgrunder med 

utgångspunkt i hur medborgarna tänker (Strömbäck, 2000).  

 

Trots att dagspressen i modern tid företrädesvis har samma ideologi sedan långt tillbaka 

så har de också förändrats. Relationen mellan politik och press anses onekligen 

förändrats och numera ser vi ett samhälle där det talas allt mindre om tidningar och 

deras partipolitiska ställning; men även om skillnaderna har minskat så tycks den enligt 

tradition också överlevt. Även om den liksom tidigare nämnt inte är lika framträdande 

som förut. Enligt Hadenius, et al. (2011) återstår fortfarande en politisk underton och 

det är inte sällan som såväl politiker som tidningar också värderas därefter, det vill säga 

efter deras traditionella partianknytning. På liknande sätt har studier visat att vissa 

tidningar har en överrepresentation av till exempel socialdemokratiska läsare. Vilket i 

sin tur också blir centralt i fråga om koncern (Hadenius, et al., 2011).  
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Utvecklingen av informationsteknologin anses enligt Nygren (2008) ha förändrat 

samhället. Information har gått över till att bli en råvara som på många sätt omvandlas 

till produkter. Den ökade effektiviteten inom företagen anses ha förändrat de sociala 

strukturerna. Liksom storindustrin en hierarkisk, vertikal organisation med ordergivning 

uppifrån och ner där innehåll produceras som stora serier till låga priser. Men även där 

ny teknik krävs för att styra en ännu mera anpassningsbar produktion. En produktion 

som i sin tur  förväntas möta efterfrågan på varje enskild konsument. Arbeten både 

uppvärderas och nedvärderas samtidigt som den identitet som tidigare fanns håller på att 

raderas ut. En miljö där gränser mellan redaktion, teknik och ekonomi blir allt 

otydligare och där arbetet blir mindre individuellt. Journalisternas yttre förutsättningar 

har alltså förändrats. Framför allt i starkare ekonomiska grunder hos medieföretagen. 

Har utvecklingen medfört att normer och etik försvagats och har journalistikens 

autonomi reducerats frågar sig Nygren (2008).  

 

En central aspekt inom mediesfären är således hur mediernas innehåll, sätt att fungera, 

kulturella påverkan och plats i samhället ses (Holt, 2014). I fråga om mediekritik, det 

vill säga den kritik som förs gentemot mediernas innehåll, former och institutioner som 

presenteras för offentligheten (Stiernstedt, 2014), så finns det fortfarande en mindre 

mängd litteratur på hur journalistik bör utvärderas. Speciellt hur det bör undersökas 

avseende journalistiska normer. Detta medan den kritik som bearbetats handlar mer om 

hur medierna lever upp till sina normer eller inte. Icke desto mindre har medieforskare 

inlett mer och mer forskning kring medie- och journalistdiciplinens traditionella syn. 

Trots allt så går vår förståelse många gånger förlorad eftersom vissa frågor får framträda 

framför andra (Holt, 2014). Rörande journalistik, ansvar och “äkthet” formulerar sig 

Holt (2014) på följande sätt:  

 

“I och med att medierna fyller en så central funktion för att möjliggöra ett 

demokratiskt samhälle där information görs tillgänglig för allmänheten, och att 

medierna innehar en granskande funktion i förhållande till makthavarna, så 

hamnar frågor om ansvaret för det som publiceras särskilt i fokus” (Holt, 2014, 

s.29).  
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3.2 Journalist, en profession eller ett kall? 

I syfte att förbättra villkoren samt sin sociala status grundades Svenska 

Journalistföreningen 1901. En förening som även kom att byta namn till Svenska 

Journalistförbundet 1950: vilket principiellt stod för de som ägnade sig åt redaktionellt 

arbete på tidningarna. När journalisterna så småningom fann motsättningar rent politisk 

blev det dock problem där bland annat strejk och partilojalitet drabbade yrket. Vilket i 

sin tur då sågs som ett kall mer än ett lönearbete, närmare bestämt en samhällelig tjänst 

snarare än ett yrke. Sakta men säkert växte en legitimitet fram - en utveckling gentemot 

en yrkesmässig professionalisering mot en mer självständig journalism. Vilket också 

innebar att de tog avstånd från de tidigare banden press och partianknytning emellan. 

(Nygren, 2008). 

 

Efter 2000-talet talas det istället om en de-professionalisering där var och en med en 

uppkopplad dator kan uttrycka sig offentligt. (Nygren, 2008). “Detta faktum att alla kan 

både söka sig information och publicera sig har reducerat journalisternas viktigaste 

“kunskapsmonopol” - tillgången till den offentliga scenen.” (Nygren, 2015, s.74). Detta 

i en miljö där medier och källor investerar mer och mer i PR och parallellt där 

journalisterna som följd blir mer beroende av innehåll som framställs av källorna på 

egen hand. Logiken för professionaliseringen ligger alltså delvis i kontroll över 

innehållet (Nygren, 2015). Samtidigt som frågan huruvida de redaktionella 

pressjournalisterna i verkligheten ser på sin yrkesroll och även hur deras självständighet 

till såväl stat som marknad förefaller.  

 

Bandet mellan politiska partier och medborgarna tycks ha försvagats. I fråga om politik 

har medborgarna på sikt ställt sig alltmer som åskådare än som deltagare (Strömbäck, 

2000). Enligt Nygren (2015) har journalistiken heller aldrig kunnat uppfyllt alla kriterier 

som sociologin ställer gentemot en profession. Däremot medger han att forskningen 

ändå kunnat framställa professionen som en slags semiprofession. Genom en utveckling 

inom utbildning och professionella normer beskrivs den professionalisering det talas om 

som en process varav journalister i växande grad trots allt preciserat sig som oberoende. 

Vilket han liksom andra hävdar har ökad avståndet mellan journalistik, politik och 

makthavare. I fråga om medier som vinstdrivande företag med stora ekonomiska mål 

talades det ännu om huruvida journalisternas samhällsuppdrag uppfattas samt hur 
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övertygelsen om journalister första hand arbetar för sin publik. Vid sidan av de 

utgångspunkter journalistkåren definierade 1972 talas det härutöver om tre dimensioner. 

I en jämförande analys utförd av Hallin och Mancini (2004) utarbetades nämligen om: 

(1) Nivån på journalisternas autonomi samt huruvida de förhåller och kontrollerar 

arbetsprocessen. (2) Utpräglade normer rörande till exempel nyhetsvärdering men 

framför allt riktlinjer gällande etik och integritet. (3) Nivå i fråga om Public 

Serviceinriktning. Det vill säga att journalistiken främst är en samhällstjänst, inte en 

vinstdrivande process för företagsägarna (Hallin & Mancini, 2004).  Tre dimensioner 

som på sitt egna sätt knyter an till sociologins traditionella teorier om professioner. 

Däremot poängterar Nygren (2015) att många forskare trots allt är överens om att 

journalistik inte skall behöva legitimeras. Icke desto mindre hävdar han att dessa 

verktyg mycket väl kan användas för att i undersökningar just för att mäta i vilken mån 

journalistiken professionaliseras. Att utesluta dem skriver han, vore att utesluta 

yttrandefrihet. Att kräva någon sorts licens för att hävda sig skulle inte fungera i ett 

demokratiskt system. 

 

3.3 Journalisten och redaktionen 

Synen och arbetet är inte linjär och heller inte universell. Speciellt i fråga om mer 

abstrakta riktlinjer som autonomi men också huruvida journalister ser på ansvar. Något 

som Nygren (2008) i sin tur betonar när han skriver att det finns ett tomrum när det 

gäller enskild autonomi hos den individuella journalisten. De anses nämligen mer lojala 

till sin medieorganisation än till professionen i sig. Han fortsätter och skriver att själva 

professionen i sig på många sätt brytits upp och blivit alltmer heterogen. Arbetet har 

blivit mer rutinbaserat. Han menar att mycket av den forskning som gjorts de senaste 

10-15 åren pekar på att professionen i sig blivit mindre homogen. Men då i fråga om 

medier i sin helhet där framväxten av etermedier och nya medieformer gör det svårare 

att och mindre givet för en professionell journalistik samt vem du är som journalist. De 

yrkesprofessionella normer som professionaliseringen betonar blir också ett sätt att 

bedriva kontroll i ett annars svårkontrollerat yrke skriver han. Ett yrke där ansvariga 

utgivare enbart i undantagsfall läser artiklar före publicering och där de gemensamma 

normer som finns anses som tillräcklig kontroll (Nygren, 2008). 
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Med utgångspunkt i John Calhoun Merills tankar kring resonemanget om samhällets 

avhumanisering diskuterar Holt (2014) härutöver huruvida unga journalister på många 

sätt släpper egenskaper som att förverkliga aspekter som äkthet och journalist på samma 

gång. Trots allt så styrs yrket av regler och lagar, hårt satta rutiner, kommersialisering 

och en hård konkurrens. Att självständigt kunna uttrycka och förverkliga sig i fråga om 

äkthet blir därför problematiskt. Begränsat. En problematik som mycket väl kan leda till 

samvetskval eller misstycke journalist och redaktion emellan. Inte minst i fråga om till 

exempel anställnings- eller karriärmöjligheter. “Resultatet blir att alla krampaktigt 

klänger sig fast vid sådant som man vet fungerar. Journalistikens innehåll speglar därför 

en rå kommersiell logik snarare än etiska överväganden av engagerande och 

ansvarsfulla journalister.” (Holt, 2014, s.31).  

 

Vägen teoretiserar han, kan vara att journalister inte låter sig styras eller ens begränsas 

av den institutionella byråkratin som många gånger finns. Liksom Merill tankar kan 

individers frihet och mod fortsättningsvis spela stor roll. Att agera värdefullt och att 

försöka bryta uppförandekoder kan vara ett sätt. Att göra uppror och att bryta 

konventioner är ett annat. Att riskera sina karriärer och att skriva om sådant som 

verkligen betyder något är ett tredje (Holt, 2014).  

 

Det finns således inget likhetstecken mellan yrkesroll och ideal. Det är heller inte 

samma som den dagliga verklighet var i journalisterna arbetar. Enligt en större 

undersökning gjord av Ekström och Nohrstedt (1996) skapar journalisterna en 

handlingsetik och en uppsättnings normer och rutiner som istället anpassar idealen till 

det verkliga arbetet. Här talas det om tre nivåer. (1) Journalisten plats i den dagliga 

produktionen. Hur de arbetar gentemot organisationen samt hur arbetsinnehållet 

hanteras och vad journalisterna förväntas producera för innehåll. (2) Normer och 

rutiner. Medvetna som omedvetna rutiner som integreras i arbetet där en lågmäld tyst 

kunskap råder om hur arbetsflödet skall styras. (3) Ideal och värderingar. De medvetna 

ideal och värderingar som journalisterna förhoppningsvis innefattar och framhäver när 

de ger mening åt sitt innehåll. Ett arbete där altruism med stort A ska genomsyra arbetet 

(Ekström & Nohrstedt, 1996), (Nygren, 2008). Intressant är här huruvida den andra och 

tredje nivån ställer sig gentemot vetenskapen. Hur arbetet genomförs på mellannivå 

samt hur den tysta kunskapen ser ut och utvecklas. Men framför allt hur journalister 
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ligger på ett samhälleligt plan och hur de som aktör skapar sig en roll i samhället och i 

den moderna demokratin (Nygren, 2008). “Bilden av en pågående professionalisering 

har också varit utgångspunkten för en kritisk diskussion om mediernas och 

journalisternas makt, om “journalismen” som en ideologi som påverkar hela 

samhällsklimatet. Men stämmer detta?” (Nygren, 2008, s.25). 

 

3.4 Arbetet på redaktionen 

Professionalisering kan härutöver se olika ut beroende på hur det rubriceras. Det kan till 

exempel anta en kontrollerande funktion där chefer hänvisar till vad som är 

professionellt när någon till exempel tvekar på hur de ska göra. En mekanism för att 

upprätthålla social ordning. Vilket i teorin skulle får journalisten i fråga att göra det 

som förväntas. Samtidigt kan det också ses som de värderingar och den identitet som 

växt fram hos de professionella själva. I fråga om objektivitet behövs det med andra ord 

ett försvar mot det förstnämnda. Försvar mot påtryckningar som i den hierarkiska 

föreställningen går nerifrån och upp. En avgörande roll är hur journalisterna ser på sitt 

arbete. Graden av självständighet är också av vikt. Nygren (2015) poängterar dessutom 

att professionen inte nödvändigtvis innebär att avgöra om den uppfyller alla krav eller 

inte. Däremot anser han är det är av högsta vikt att sätta fokus på vilket sätt 

journalisterna använder sin professionalism. För att helt enkelt kunna kontrollera sitt 

arbete gentemot redaktionerna och andra som vill påverka deras arbete och kämpar för 

sitt innehåll om så behövs.  

Hur arbetssätt och aspekter som objektivitet över lag kan skildras har enligt omfattande 

studier med Kovach och Rosentiel (2014) i ledning sammanfattats till följande:  

 

”1. Journalism’s first obligation is to the truth. 

”2. It’s first loyalty is to citizens. 

3. Its essence is a discipline of verification. 

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

5. It must serve as a monitor of power. 

6. It must provide a forum for public criticism and compromise. 

7. It must strive to make the significant interesting and relevant. 
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8. I must present the news in a way that is comprehensive and proportional. 

9. Its practitioners have an obligation to exercise their personal conscience. 

10. Citizens have rights and responsibilities when it comes to the news as well-

even more so as they become producers and editors themselves.” (Kovach & 

Rosentiel, 2014, s. 9).  

 

3.5 Syfte och frågeställning 

Medierna tar således mer hänsyn till marknaderna än förr vilket antas påverka den 

journalistiska kvaliteten i negativ benämning. Däremot poängterar Strömbäck (2004) att 

de inte låter sig styras av dem. Trots allt så är det underliggande målet att försöka hitta 

en slags brytpunkt där medierna får mest journalistik för pengarna. Att marknaderna 

betyder så mycket för medierna behöver i sin tur således inte betyda att marknaderna 

har makten över journalistiken. Genom medieföretagen finns det principiellt däremot 

inget som säger att journalistiken indirekt påverkas (Strömbäck, 2004). Frågan är hur 

journalisterna ser på sin egen profession. När tjänster dras in och där småtidningar 

numera lägger ner ser vi numera ett samhälle där auktoritära organisationer (företag, 

koncerner) tycks växa allt starkare. En sektor där tidningarna förr präglades av politik 

verkar vi numera se ett samhälle där ekonomin nu förefaller dominerande. I enkla 

termer var hotet då politik, numera ekonomi. Mitt i detta, i sin högst demokratiska roll 

som företrädare för såväl demokratin som samhället har journalisterna själva bestämt 

hur deras profession och ställning i teorin ska fungera. Frågan är hur möjligheterna ser 

ut att leva upp till detta. Det vill säga deras roll i förhållande till professionaliseringen 

av journalistiken. I vad som sannolikt kan förklaras som ett avgörande skede i fråga om 

professionell granskning och bevakning är jag med detta intresserad av huruvida 

diskussionen angående en objektiv, granskande och kontrollerande journalistik ses med 

utgångspunkt i hur journalisterna själva ser på sin profession. Följande frågeställning 

har härmed utarbetats:  

 Hur ser journalister på sin profession i relation till journalistikens 

professionalisering och mediernas demokratiska roll? 
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4 Metod 

 

4.1 Analysmetod och analytiska teman 

Eftersom jag haft som avsikt att förklara ett fenomen i detalj och av den orsaken att jag 

avser att analysera latent data, det vill säga att jag försöker definiera det betydelsefulla 

framför det manifesta så föll sig en kvalitativ ansats naturligt (Frejes & Thornberg, 

2015). 

 

4.1.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin hjälper mig att besvara och därmed operationalisera frågeställningen 

och diskursen om journalistikens professionalisering och mediernas demokratiska roll 

på en abstrakt nivå. Gestaltningsteorin och de operationaliserade begreppen som 

framkommer nedan fungerar med andra ord som en första del i min metod- och 

undersökningsansats.  

 

I fråga om kontextbeskrivning och språk talas det inom samhällsvetenskapen om 

gestaltning eller framing på engelska (Nationalencyklopedin, 2017). Ursprungligen en 

psykologisk teori men som tidigt även började användas alltmer inom den politisk-

kommunikativa forskningen (Strömbäck, 2000) samt inom journalistisk forskning. En 

teori som på många sätt förklarar de tolkningsramar som används för olika händelser 

och fenomen. Där nyheter presenteras och uppmärksammas handlar gestaltning bland 

annat om att vinkla budskap, vilket i sin tur sätter en stor prägel på huruvida nyheter 

förstås och framför allt om de anses trovärdiga eller inte. (Nationalencyklopedin, 2017). 

En och samma verklighet kan under dessa förhållanden beskrivas på fler än ett sätt. 

Framställningar som i teorin kan vara lika sanna men som i synnerhet kan leda 

medborgarnas tankar i helt skilda riktningar. Hur pressen gestaltar sitt innehåll (problem 

eller beskrivningar av verkligheten) är härmed av stor vikt. Det vill säga i vilken grad 

fenomen och fakta begränsas och används för att fånga uppmärksamhet (Strömbäck, 

2000). För pressen och journalister handlar det i teorin om att välja ut delar eller 

aspekter från en uppfattad verklighet och att göra den mer framträdande eller vinklad i 

en mer kommunikativ mening. Vilket innebär att dem väljer vissa aspekter mer än andra 

och därmed definierar ett problem på sitt egna sätt (Shehata, 2015). För att empiriskt 

kunna mäta detta har följande fråga utarbetats:  
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 Anser journalister att deras arbete utifrån ett samhällskritiskt perspektiv de facto 

är trovärdig och därmed en korrekt beskrivning av verkligheten? 

 

Medvetna som omedvetna så anser Shehata (2015) att journalistiska gestaltningar är 

oundvikliga. Samtidigt handlar inte uteslutande om hur pressen gestaltar ett 

samhällsproblem utan även vilken infallsvinkel journalisten i fråga väljer att ta, vilka 

källor som artikuleras, vad för fakta som de stödjer sig på och framför allt hur 

värdeladdade ord utnyttjas. I forskningsrelaterade benämningar inget mindre än ett 

resultat av journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som kan sätta sin prägel på 

redaktionellt arbete. Inom forskningen talas det fortsättningsvis om generella 

gestaltningar som konfliktgestaltning, ekonomiska konsekvenser-gestaltningar eller 

politiska spel- eller strategigestaltningar. Kortfattat hur gestaltningar kännetecknas, till 

exempel av en konflikt mellan fler aktörer, bevakning av politiska förslag och reformer 

eller gestaltningar där syftet är att fokus ligger på opinionsmätningar. Det vill säga där 

motiv och strategier istället för att fokusera på politiska sakfrågor eller ideologier ligger 

i fokus. Varav det sistnämnda i breda drag sätter fingret på vad som vad som i 

verkligheten befinner sig på dagordningen och den mediala agendan. I fråga om 

politiska gestaltningar diskuterar Shehata (2015) dessutom om att dem i första hand ofta 

handlar om att definiera problem. Vilket är en central del i den politiska 

opinionsbildningen. Han skriver “att lyckas definiera problem på ett sätt som styr den 

offentliga debatten betraktas som en viktig del av gestaltningsmakten.” (Shehata, 2015, 

s.363). För att empiriskt kunna mäta detta har följande fråga utarbetats:  

 Anser journalister att deras arbete i förhållande till bakomliggande motiv är 

källkritiskt och förutsättningslöst befogad?  

 

Gestaltningen av samhällsproblem kan fortsättningsvis skiljas mellan två olika 

tolkningar,  den episodiska och den tematiska. Varav den förstnämnda är 

händelseorienterad och redogör för politiska frågor i mer konkret betäckning så tolkas 

den tematiska redogöra för mer generella och abstrakta samhällsproblem, till exempel 

nyheter om samhällsförändringar, välfärdsutgifter eller debatter (Stömbäck, 2000). En 

större utgångspunkt är alltså hur studier som dessa är att olika problemformuleringar 

(frames) av olika fenomen eller sakfrågor i hög grad påverkar konsumenternas politiska 

attityder eller åsikter. Det vill säga att effekter som dessa kan försvagas eller utebli när 
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de istället får möjligheten att ta del av konkurrerande gestaltningar. Vilket i fråga om 

demokrati istället erbjuder människor att bli delaktig och anamma den 

problemformulering som ligger närmast i fråga om deras egna 

värderingar.  Nyhetsjournalistiken präglas alltså av en eller flera gestaltningar vilket 

indirekt blir ett uttryck för hur innehållet och vilka problembilder som förs (Shehata, 

2015). För att empiriskt kunna mäta detta har följande fråga utarbetats:  

 Anser journalister att deras arbete lämnar utrymme för en övergripande och en 

engagerande diskurs?  

 

4.1.2 Svenska Journalistförbundets allmänna utgångspunkter för presss- och 
mediepolitiken 

Som en andra metod- och undersökningsansats följer här Svenska Journalistförbundets 

allmänna utgångspunkter för press- och mediepolitiken. För att förtydliga har jag ovan 

använt gestaltningsteorin för att undersöka journalistikens professionalisering och 

mediernas demokratiska roll på en mer abstrakt nivå. Detta medan gestaltningsteorin i 

sin tur leder mig till nedanstående. Detta för att försöka göra metoden mer användbar 

och precis. Jag för med andra ord här min operationalisering i ett andra led.  

 

Resonemangen/diskurserna kring professionen journalist och journalistikens 

professionalisering återges i stort genom mina teman. Genom min litteraturgranskning 

där forskare som Jesper Strömbäck, Gunnar Nygren, Stig Hadenius hade jag härutöver 

kunnat formalisera och operationalisera mitt material/teori genom denna. För att ligga så 

nära min teoretiska utgångspunkt valde jag emellertid att utgå från Svenska 

Journalistförbundets allmänna utgångspunkter. Vilka till stor del täcker den 

litteraturöversikt disponerad. En avgränsning jag fortsättningsvis anser gynnar studien i 

fråga om begreppsvaliditet (att teori och operationaliserade begrepp stämmer överens) 

och resultatvaliditet (att jag mäter det jag är ute efter att mäta), vilket återkommer under 

undersökningens giltighet. För att inte lämna avskild litteratur åt sidan valde jag i allra 

högsta grad även att mäta empirin utifrån litteraturgranskningen. Detta för att gynna 

studien i fråga om omfång och djup. De mer eller mindre formaliserade teorierna om 

såväl makten och marknadsstyrningen som journalistikens professionalisering fångar 

även dem nämligen intressanta egenskaper i fråga om journalistikens 

professionalisering och mediernas demokratiska roll. 



  
 

15 

 

Eftersom frågan om makten är stor, samt eftersom journalisternas bevakning i hög grad 

är präglad av funktionerna varav de professionaliserade utgångspunkterna är grundade 

(informationsfunktionen, kommentarsfunktionen, granskningsfunktionen och 

gruppkommunikationsfunktionen) har jag som tidigare nämnt empiriskt valt att låta 

utgångspunkterna fungera som operationella frågor. Detta för att empiriskt kunna mäta 

huruvida journalisterna fortsättningsvis ser på professionaliseringen av journalistiken. 

Det vill säga att de ska stärka och fördjupa demokratin den svenska demokratin. Det 

Svenska Journalistförbundets allmänna utgångspunkter fungerar således som 

operationella begrepp: 

 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att ge den information som är 

nödvändig för att medborgare ska kunna ta ställning i samhällsfrågor? 

 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att kommentera skeenden i 

samhället? 

 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att granska och kontrollera de 

inflytelserika i samhället? 

 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att främja en kommunikation inom 

och emellan politiska, fackliga och ideella grupper inom samhället? 

 

4.2 Material och urval 

Materialet jag använt mig utav består uteslutande av artiklar från Journalistförbundets 

egna tidsskrift som utges var tredje vecka. Tidningen grundades 1904 och är också 

facklig. Dessutom behandlar den även information om aktuella bransch-, yrkes och 

utbildningsrelaterade frågor (Nationalencyklopedin, 2017). Rörande valet att välja 

Journalisten, vilket även angår undersökningens validitet, så valde jag tidningen för att 

det nämnt är Svenska Journalistförbundets egna tidning. I vid mening ett organ för 

menings- och åsiktsbyten journalister emellan. Skenbarligen ett talorgan som också 

berör och ger uttryck åt professionalisering och professionen som sådant. Detta inom 

ramen för professionen samt ämnet jag undersöker. Högst sannolikt i ett rum där frågan 

om journalistikens professionalisering och mediernas demokratiska roll tas på allvar. Av 

dessa anledningar avgränsade jag mig till tidskriften Journalisten.  
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Urvalet skedde följaktligen med hjälp av mediearkivet och eftersom jag är intresserad 

av att undersöka professionalisering och de perspektiv som finns dokumenterade kring 

fenomenet i fråga så genererades urvalet därefter. Genom slagord som 

professionalisering, granskande journalistik och uppdrag sökte jag mig gentemot det 

kvalitativa material jag från början var ute efter. I detaljerad benämning försökte jag 

kategoriskt söka mig till artiklar där jag liksom min avsikt att förklara ett fenomen i 

detalj försöker definiera det betydelsefulla framför det manifesta. Från ett större omfång 

av nummer avgränsade jag således artikel för artikel. Ett tillvägagångssätt som även 

präglat arbetet under analys eftersom jag återigen avser att undersöka det latenta och 

inte det manifesta. Vad jag menar med detta är att jag praktiskt började med att läsa ett 

mycket stort antal artiklar, varav jag så småningom avgränsade mig till ett färre antal. 

Härefter analyserade jag artiklarna ytterligare varav jag slutligen hade tillräckligt med 

material för att utföra min studie. Vilket till mycket stor del även påverkades av 

aspekter som tidsmarginal och omfång.  

 

4.3 Avgränsning och tillvägagångssätt 

Initialt handlade studiens tillvägagångssätt om avvägningar rörande ämnesval och 

problembakgrund, längre fram huruvida mitt forskningsområde kunde konkretiseras. 

Genom litteraturgranskning och teoriprövningar arbetade jag mig fortsättningsvis 

framåt varav jag slutligen kunde sätta min kunskap i ord. Något som till skillnad från 

teoretiska övervägningar handlade om att konkretisera fenomenet kring journalistyrkets 

professionalisering. Å ena sidan handlade det om att förklara bakgrunden, det vill säga 

hur politiska incitament påverkat och enligt de faktiska omständigheterna till stor del 

betraktats som en del i mediesfären, framför allt i fråga om press. Å andra sidan 

handlade det även om huruvida samhället tycks ha utvecklats och hur etablerade 

forskare numera resonerar kring detta. Bland annat hur ekonomi och marknadsstyrning i 

många benämningar tagit partipressens plats och där journalister tycks få ett alltmer 

oansenligt handlingsutrymme och tilltro.  

 

Eftersom jag partiellt arbetat induktivt hade jag under min första arbetsperiod härutöver 

svårt att se hur jag skulle avgränsa mig. När jag så småningom förberett mig rörande 

vilka tidningar, det vill säga vilket material, jag skulle använda gick det snabbt upp för 

mig att journalisten var den tidsskrift jag skulle rikta min studie gentemot. Jag 
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avgränsade mig härmed till att undersöka hur journalister ser på sin profession. Bildligt 

talat i ett rum där diskussionerna liksom tidigare nämnt tolkas ske av journalister för 

journalister och där ämnesvalet demokrati, samhälle och journalistik förefaller sig högst 

relevant.  

 

4.4 Undersökningens giltighet 

4.4.1 Intersubjektivitet 

För att öppna så mycket utrymme som möjligt för andra att utvärdera och granska mina 

slutsatser så har jag i största möjliga mån försökt undvika att blanda mina analyser och 

tolkningar med subjektiva tolkningsincitament som skulle klassas ovetenskapliga. Detta 

för att min studie skall kunna utvärderas lika oberoende vem som genomför den. Jag har 

försök få mitt resultat och redovisningsarbete så transparant som möjligt, genom att vara 

tydlig såväl i mina val som i språket så har jag i min forskningsprocess försökt vara så 

öppen som möjligt (Teorell & Svensson, 2007); och dessutom tydlig i mitt ämnesval 

eftersom de på många sätt kan bli produkter för subjektiva tolkningar om jag som 

forskare inte ser till att vara objektiv. Även om, liksom Teorell och Svensson (2007) 

skriver det vill säga att många samhällsvetare idag skulle skriva under på att objektivitet 

aldrig kan säkerställas. Däremot måste det finnas möjlighet för att utvärdera 

sanningshalten, vilket jag som sagt gjort mitt bästa i att redovisa. Genom att tydligt 

underbygga mina slutsatser har jag avslutningsvis även försökt hålla mig fri från 

normativa värderingar, vilket också innebar att jag på ett så tydligt sätt som möjligt gett 

skäl för egna slutsatser. (Esaiasson, et al, 2012).  

 

4.4.2 Validitet 

Genom en tydlig disposition, att på ett tydligt sätt beskriva studiens syfte samt att 

motivera mina frågeställningar; och därtill även beskriva mitt tillvägagångssätt, ge skäl 

för mitt urval och vara tydlig i min avgränsning och mitt tolkningsföreträde har jag till 

största möjliga mån arbetat efter vad Fejes & Thornberg (2015) samt Alvehus (2013) 

avser när de talar om att undersöka vad som avses undersökas. För att få en så stark 

koppling mellan min teori och min empiri har jag på ett begripligt sätt härutöver försökt 

operationalisera och göra abstrakta begrepp mätbara (Teorell & Svensson, 2007). Vilket 

i sin tur innebär att jag reflekterat över såväl begreppsvaliditet: att min teori och mina 

operationaliserade begrepp stämmer överens, som resultatvaliditet: att jag faktiskt mäter 
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det jag är ute efter att mäta (Esaiasson, et al, 2012). Trots allt så präglas många studier 

av saklighet och transparens (Alvehus, 2013).  

 

Genom att teoretiskt problematisera fenomenet som undersöks: att försöka beslysa 

fenomenet ur fler perspektiv samt att grunda mitt resultat och mina slutsatser på utifrån 

en metod och ett insamlings- och analysarbete med med större hänsyn till ifrågasättande 

och dess rimlighet har jag tagit till mig och arbetat efter vad Alvehus (2013) kallar för 

hantverksvaliditet. Genom att ständigt reflektera över mitt forskningsfält, vad jag anser 

undersöka samt på vilket sätt jag skall mäta detta har jag tagit stor hänsyn till vad 

Alvehus (2013) syftar på när han talar om kommunikativ validitet. Jag har genom dialog 

samt egen reflektion därför noga arbetat med att använda ett lämpligt kunskapsspråk i 

förhållande till forskningssamhället i fråga. Något som även hjälpte mig i min 

avgränsning och marginalisering. Liksom Rienecker och Jörgensen (2014) skriver så 

hjälpte det mig precisera och genom rätt facktermer förhoppningsvis signalera vilka 

teorier och metoder jag använder mig utav. 

 

4.4.3 Reliabilitet 

För att inte upprepa mig har jag, liksom mitt förhållningssätt till undersökningens 

validitet: att jag till största möjliga mån försöker undersöka vad som avses undersökas, 

även i ett reliabilitetsavseende lagt stor vikt på att tydligt beskriva, motivera, avgränsa 

och ge skäl till mitt tillvägagångssätt. Detta för att göra det så lätt att upprepa studien 

som möjligt eftersom reliabilitet handlar om att genom en och samma tillämpning 

komma fram till samma resultat, att göra mätningen reliabel och pålitlig (Teorell & 

Svensson, 2007).  

 

Som tidigare nämnt har jag i ett reliabilitetsavseende försökt vara så objektiv och 

transparent som möjligt. I mitt val av artiklar har jag dessutom varit medveten om att 

artiklarna speglar de sökord jag använt mig utav. I detta avseende var jag däremot noga 

med att undersöka huruvida den enhetliga och överblickliga kontexten i artiklarna 

fördes; och dessutom noga med att analysen inte styrdes av normativa tolkningar. 

Liksom beskrivit i intersubjektititetskapitlet var jag härmed noga med att inte 

generalisera mina tolkningar utan istället underbygga mina slutsatser och att hålla mig 

fri från normativa värderingar. Under analysen var jag fortsättningsvis högst medveten 
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om hur mitt tolkningsföreträde och utgångspunkter kunde påverka resultatet negativt. I 

stor grad valde jag av denna anledning att lämna diskurserna omformulerade (därav 

omfånget citat). Avslutningsvis har jag varit medveten om den subjektivitet som trots 

olika reliabilitetsåtgärder trots allt kan förekomma. Specifikt i analysen där jag även 

varit medveten om att jag arbetar med just tolkningar, och inte principiella sanningar.  
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5 Journalister om professionaliseringen och mediernas 
demokratiska roll 

Följande kapitel redogör för undersökningens empiri och analys.  

 

5.1 Anser journalister att deras arbete utifrån ett samhällskritiskt 
perspektiv de facto är trovärdig och därmed en korrekt beskrivning av 
verkligheten? 

Under denna artikel skriver journalisten om Barometerns utall under 2012 där 

förtroendet för yrkesgrupper fanns med. Journalister tydligt låg i botten med 24%. 

Varför är förtroendet så lågt frågar de sig. Något som enligt Sigvardsson (2012) i många 

fall ett uppskruvat innehåll, speciellt i till exempel kvällstidningar. Även egna agendor 

och han tar upp är att träffat människor som tror att de inte nödvändigtvis är ute för att 

skildra verkligheten. Att de i sin rapportering lätt överdriver och till exempel gör 

fenomen mer sensationella än vad de i verkligheten faktiskt är, vilket i sin tur även 

poängteras kan fungera i form av ett ekonomiskt driv. Att de ska tjäna pengar. Att 

journalister enligt egenintresse gör detta. “Har man den uppfattningen, som en del säger 

sig ha fått av egna erfarenheter, tror jag att det ligger nära till hands att misstro 

yrkeskåren. I själva verket är det säkert ovanligt att journalister gör så.” (Sigvardsson, 

2012, s. 26) skriver Sigvardsson.  

 

“Att idén ändå kan få fäste beror nog snarast på att det i det journalistiska 

uppdraget ligger att göra komplicerade historier begripliga. Journalisten 

förenklar och lyfter fram vissa aspekter av nyhetsmaterialet, ofta det 

spektakulära eller ovanliga. Det kan leda till att den som varit med om något och 

sedan talat med en journalist inte känner igen sig i tidningen”. (Sigvardsson, 

2012, s. 26).  

 

Sigvardsson, O. (2012, mars). Journalisternas förtroende i botten. Journalisten, mars, s. 

26. 
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Analys: 

Sigvardsson (2012) tolkas under denna artikel lägga stor tonvikt på förtroende. Med 

studien som stöd tolkas han poängtera värdet av journalisternas trovärdighet, men 

samtidigt vikten av att förmedla en journalistik som ställer sig kritiskt gentemot 

bakomliggande motiv och redaktionella eller ekonomiska drivkrafter. Liksom Nygrens 

(2015) diskussion vari journalisterna, som en del inom vinstdrivande företag med 

ekonomiska mål, befinner sig, tolkas han ägna sig åt tanken hur journalister uppfattas i 

fråga om gestaltning och driv. Det vill säga hur journalisternas samhällsuppdrag de 

facto uppfattas och hur övertygelsen om journalister i första hand arbetar för 

medborgarna uppfattas (Nygren, 2015). Liksom Kovach och Rosentiel (2001) angående 

att journalisternas främsta lojalitet gentemot medborgarna och framför allt när de talar 

om att dess kärna är förmågan till verifikation och att skildra sanningen. Men även med 

tanke på att egenintresse vilket också tangerar med Strömbäck (2000) när han talar om i 

vilken grad fenomen och fakta begränsas och används för att fånga uppmärksamheten.  

 

5.2 Anser journalister att deras arbete i förhållande till bakomliggande 
motiv är källkritiskt och förutsättningslöst befogad?  

Hur ser redaktionerna på faktauppgifter som kommer in, speciellt under hektiska 

arbetsdagar. En fråga journalisten i sin tur också ställt sig. Under den hektiska 

majaveckan granskades nämligen tre stora morgontidningar i fråga om detta. Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten. Resultatet visade bland annat att 35 

procent av egenproducerade artiklar finns det bevis för en faktakoll. I klartext att 

redaktionen/reportern kontrollerat om faktauppgifterna är korrekta. Detta medan 65 

procent av redaktionernas artiklar och notiser fattas bevis för faktakoll har inträffat 

(Nesser, 2012).  

“- Jag tycker att det är en oväntat hög andel faktakollade artiklar. Med tanke på 

besparingarna på redaktionerna och omfattningen av inkommande faktauppgifter 

hade jag väntat mig ett sämre resultat, säger Torsten Thurén, expert på 

källkritik... - Det är klart att det hade varit bättre om resultatet varit högre, men 

jag är förvånad över att det är så mycket som journalisterna hinner med att 

kolla.” (Nesser, 2012, s. 12).  
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Även om undersökningen förvisso kan ha brister är det inte alltid lätt att döma vad som 

är fakta och inte menar Nesser (2012). Härutöver är Maria Janson, nyhetschef på 

Svenska Dagbladets webb, och ansvarig för SvD:s Faktakoll, inte förvånad. “- Refererar 

man till exempel en politisk debatt är det inte realistiskt att man ska både hinna 

rapportera och samtidigt göra en grundlig faktakontroll. Är det någon uppgift som 

behöver kontrolleras så får det ibland vänta till nästa dag, säger hon.” (Nesser, 2012, s. 

13). Däremot skriver hon även att ett flertal svenska nyhetsorganisationer faktiskt infört 

särskilda faktakoller. Bland annat 2010 där politiska uttalanden undersöktes. Ett bra 

verktyg anser hon. Dessutom medger hon också att det bör göras oftare men att det är 

mycket tidskrävande.  

 

Dagens Nyheters editionschef Anders Oxelström anser också att undersökningen känns 

tveksam. Samtidigt påvisar Nesser (2012) att av de uppgifter som kontrollerats så 

handlar det främst om redaktionernas egna artiklar och “rewrites” eller okritiskt 

förmedlade forskningsrapporter som han lägger fram det.  Under samma punkt skrivs 

det härutöver att det finns en tydlig koppling mellan faktakollsbrister och externt 

material. Samtidigt är det ungefär en femtedel av innehållet som kommer innifrån 

redaktionerna (Nesser, 2012).  

 

Nesser, J. (2012, september). Faktakollen brister. Journalisten, september, s.10-12. 

 

Analys: 

Vad beträffar Nessers (2012) artikel om huruvida innehåll faktamässigt kontrolleras 

eller inte så tolkas det som att detta utöver tidningar generellt är någonting som borde 

redovisas oftare. Artikeln tolkas härutöver knyta an till gestaltningsteorins punk rörande 

trovärdighet men framför allt om innehållet de facto är källkritiskt och förutsättningslöst 

befogad. Vilket i sin tur även tangerar till vad Nygren (2015) är inne på när han för 

diskussionen om huruvida PR och marknadsföring blir allt vanligare. Ett område där 

journalisterna blir mer och mer beroende av källor men där innehåll också framställs av 

källorna själva. Detta med betoning på huruvida journalisterna de facto har kontroll över 

sitt innehåll eller inte, en av flera utgångspunkter för professionaliseringen. Något som i 

förhållande till professionalisering också tangerar till Nygrens (2008) diskussion kring 
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att de yrkesprofessionella normer som professionaliseringen betonar kan vara ett sätt att 

kontrollera ett annars svårkontrollerat yrke. Men framför allt där han skriver att 

ansvariga arbetsgivare i undantagsfall läser artiklar före publicering, där de normer som 

finns inte är tillräckliga.  

 

5.3 Anser journalister att deras arbete lämnar utrymme för en 
övergripande och en engagerande diskurs?  

Olof Pettersson (1996) i journalisten (2014) hävdar att samhället inledningsvis 

innefattar tre grupper: makthavare, journalister och medborgare i vilket journalisterna 

ska granska makthavarna och på medborgarnas vägnar även ge dem sin röst hörd. 

“Journalisterna ser sig som särskilt rustade att rycka bort den slöja som döljer 

verkligheten” (Lindqvist, 2014, s. 19) skriver han. Att föra makten avseende 

uttolkningen, det vill säga gestaltningen och språket är enligt honom huvudstrategin. 

Något han även beskriver som om journalisterna själva så ska makthavarna inte lämnas 

ensamma med det oskyldiga folket. Journalisten skall anta gripa in, förmedla, tolka och 

omtolka. I samma kontext skriver han även att journalismen de facto bygger på 

tillspetsning. Att journalismen på många sätt bygger på förenkling men att den även 

strävar efter polarisering och konkretisering, och att den dessutom kan den även tolka 

genom personifiering.  

 

Emellertid fortsätter Lindqvist (2014) om hur “tankens mellanhänder”, det vill säga 

journalisterna, liksom tidigare nämnt hotas av alternativa kanaler där vi numera ser en 

miljö där avsändare och mottagare utan mellanhändernas hjälp kan nå varandra direkt, 

utan journalisternas kontroll. Ord som renodling och tillspetsning, tidigare metonymier 

och genomslagsord för journalisterna, börjar istället bli en svaghet skriver han. 

“Journalister är förutsägbara” (Lindqvist, 2014, s.19). I kontext till huruvida politiker 

tolkas se journalister skriver han härutöver att journalister ses som lättlurade. Dessutom 

avslutar Lindqvist även diskussionen med Olof Petterssons slutsats “Genom en 

historiens list blir journalisterna nu offer för sin egen seger.” (Lindqvist, 2014, s.19).  

 

Lindqvist, H. (2014, juni). Murveln på väg mot botten igen? Journalisten, juni, s. 19. 
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Analys: 

Genom Pettersson (1996) tolkas Lindqvist (2014) understryka vikten av att granska 

överheten samt att föra makten avseende uttolkningen. Härutöver tolkas det som att 

Lindqvist, med hjälp av Pettersson (1996) försöker betona vikten av journalisters plikt 

att ge den information som är nödvändig. Framför allt med tanke på hur han förklarar 

vikten av förtroende och hur journalisterna kan ses som en mellanhand redaktion, 

politiker eller medborgare emellan. Något som också tangerar med Strömbäck (2000) 

diskussion om huruvida medierna partiellt bär ansvaret hur medborgare uppfattar 

innehåll men dessutom Shehatas (2015) diskussion kring hur olika fenomen eller 

sakfrågor i hög grad påverkar konsumenternas politiska attityder eller åsikter samt att 

människors uppfattningar kan försvagas eller utebli. Problemet består om möjligt i vad 

Holt (2014) diskuterar när han talar om huruvida journalister släpper egenskaper som att 

förverkliga aspekter som äkthet och journalist på samma gång. Trots allt så styrs yrket 

av regler och lagar, hårt satta rutiner, kommersialisering och en hård konkurrens där 

innehållet istället speglar en rå kommersiell logik snarare än etiska överväganden av 

engagerade och ansvarsfulla journalister. 

 

5.4 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att ge den 
information som är nödvändig för att medborgare ska kunna ta 
ställning i samhällsfrågor? 

Tillsammans med professor i journalistik vid Södertörns högskola, Gunnar Nygren, 

talar Nesser (2013) om medieläget och huruvida han ser på framtiden. I fråga om 

kvällspress uttrycker han sig Nygren bland annat i termer av “ja det är väl en blandning 

av journalistik och någonting annat. Det är oklart vad” eller “Det är inte helt 

transparent”. (Nesser, 2013, s. 10). I fråga om redaktionella produkter fortsätter han 

med att säga att “Det är möjligt att skribenten är journalist, men det är inte journalistik.” 

(Nesser, 2013, s. 10). Han menar att den kritiska situation som dagstidningarna befinner 

sig i har smittat av sig. “Det har verkligen hänt något det senaste året, och inte bara när 

det gäller” (Nesser, 2013, s. 10); (det vill säga när läget kan anses kritiskt) anser Unn 

Edberg, chefredaktör Finansliv, "Blandar man in textreklam är det inte journalistik 

längre"(Nesser, 2013, s. 10 ).  
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Journalistiken ska i grunden vara oberoende av källorna. Vore det så att barriären 

mellan reklam och journalistik plockades bort skulle vi inte längre ha den trovärdighet 

som finns för redaktionen längre anser Unn Edberg. För trots allt fortsätter hon, så finns 

det fortfarande ett starkt förtroende för journalistik i Sverige. Även om public service-

tjänsterna samt morgonpressen står för en stor del av den. Men influeras den liksom 

tidigare exempel av textreklam är det på sikt ett mycket stort problem. Journalistik 

handlar ju om förtroende. Att påstå någon annat skriver hon, vore att sänka 

journalisternas värde. Däremot behöver det inte handla om superseriösa granskningar 

fortsätter hon. Det kan mycket väl handla om till exempel nöje men om det då och då 

drivs in dolda budskap, produktplaceringar och textreklam så är det inte längre 

journalistik anser hon.  

 

Nesser, J. (2013, maj). FRAMTIDS- formeln? Mediernas FRAMTID: del 5. 

Journalisten, maj, s.8-16.  

 

Andersson, G, et al. (2015) anser att bemanningsanställda journalister under en period 

har gått med i en förenad revolt. Inte nödvändigtvis enbart på grund av villkoren och att 

journalister mår dåligt på grund av sina arbetsförhållanden, utan samtidigt för 

oroligheterna kring journalisternas framtid. “Vi drivs av det journalistiska uppdraget, 

som är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Den otrygghet som många av oss 

känner äventyrar vårt uppdrag. Vem vågar ställa de kritiska frågorna på redaktionen, när 

anställningstryggheten utarmas?” (Andersson, G, et al, 2015, s. 35). De ställer sig även 

frågan hur länge journalisterna faktiskt kan vara en trovärdig granskare när “skeletten 

hopar sig i vår egen garderob… Journalistik är inte något som skapas vid ett löpande 

band av utbytbara bokstavsmontörer. Bra journalistik bygger på förtroende, kontinuitet 

och trygghet.” (Andersson, G, et al, 2015, s. 35). 

 

Andersson, G. Stendahl, S. Flytström, A. Lind, K. (2015, februari). Limbotillvaro hotar 

journalistiken. Journalisten, 

februari, s. 35. 
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Analys: 

Nygren och Nesser tolkas här poängtera vikten av transparens. Detta eftersom de tolkas 

markera vikten av klarhet och genomskinlighet i innehållet samt vikten av att 

journalister arbetar som informationsbärare och inte medel för marknadsförning, vilket 

reklam huvudsakligen är. Men även vikten av förtroende. Genom deras dialog om 

förtroende och journalisternas värde tolkas de liksom Hallin och Mancini (2004) 

dessutom poängtera vikten av att journalistiken i första hand är en samhällelig tjänst och 

inte en aktion för ekonomisk vinning. Något som i sin tur även relaterar till Hallin och 

Mancinis (2004) dimensioner som graden av autonomi, kontroll över arbetsprocessen 

samt graden av public- serviceinriktning. Det fångar slutligen också upp essensen i 

fråga om en granskande funktion där liksom Holt (2014) poängterar att frågorna om 

ansvaret för det som publiceras har mycket stor betydelse.  

 

Liksom tidigare skribenter tolkas Andersson, et al. (2015) här knyta an till betydelsen av 

att ta ställning. Såväl redaktionella villkor som journalisternas framtid och trygghet 

tycks nämligen utmanas. Liksom Nygrens (2015) diskussion om objektivitet och ansvar 

tolkar jag även här att Anderssons, G, et al. (2015) diskussion kring journalisternas 

arbetsvillkor och framtid anknyter till vad Holt (2014) menar då han använder Merills 

föreställning om individers frihet och mod. Det vill säga att journalister i teorin antas 

lyssna mer på sig själva och inte låta sig styras eller begränsas av byråkrati. Vilket i 

följande kontext skulle handla om att anamma professionalismen och därmed bryta 

redaktionella konventioner om så behövs; och att om något inte görs att det finns chans 

att alla arbetar på ett sätt som fungerar men inte nödvändigtvis tolkas som bra 

journalistik.  

 

5.5 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att kommentera 
skeenden i samhället? 

Liksom Journalistförbundet och professionaliseringen framhåller Jonas Nordling att 

även publicister anser att journalistikens om möjligt viktigaste roll trots allt är 

trovärdighet och självständighet.  

“Samtidigt som en del kundtidningar i dag i kvalitet kan mäta sig med normala 

redaktionella produkter, sker på sina håll inom traditionell press en uppluckring 

av gränserna mellan reklam och redaktionellt material. Många kundtidningar 
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skulle kunna fungera som vanliga tidningar om de hade en ansvarig utgivare 

inne på redaktionen”. (Nesser, 2013, s. 13).  

 

Visst är transparens en gynnsam egenhet men frågan är huruvida den förhåller sig detta 

denna problematik menar Nesser (2013). Speciellt i fråga om tidningens trovärdighet 

och olika slags integritetskrav. Samtidigt som han teoretiserar om frilansjournalister 

inom Journalistförbundet även dem kan vara de som skriver annonsmärkta texter. “Det 

är vår uppgift att vara watchdogs, vilket borde uppskattas av ansvarstagande 

journalister. Men vi ska akta oss för att vara exkluderande och alltid utgå från att våra 

medlemmar är journalister till dess något annat kan konstateras.” (Nesser, 2013, s. 13).  

 

Nesser, J. (2013, maj). FRAMTIDS- formeln? Mediernas FRAMTID: del 5. 

Journalisten, maj, s.8-16.  

 

Uppgiften just nu är att lösa förtroendekrisen som i sin tur är ett hot mot demokratin 

anser Pascalidou (2014). Vilket förvisso är goda nyheter eftersom, enighet med Googles 

Nicklas Lundblad, ökar ett behov att kunniga, kompetenta och kritiskt granskande 

journalister. Journalister som sannerligen har förmågan att förklara, förmedla, analysera 

och dra slutsatser. Journalister som faktiskt förenar skeenden och avslöjanden i fråga 

om marknadsföringsfinter och maktspel. “Den plågsamma papperstidningsdöden 

kommer att öka efterfrågan på trovärdig, transparent journalistik.” (Pascalidou, 2014, s. 

22).  

 

Pascalidou, A. (2014, september). Journalister framtida superhjältar. Journalisten, 

september, s. 22.  

 

Analys: 

Trots tvister om huruvida journalister och bilden av hur journalisterna verkar tolkas 

Jonas Nordling och Nesser (2013) här anknyta till hur journalister också kan ses. I vid 

benämning talar de om hur det tolkas skett en uppluckring mellan reklam och 

redaktionellt material men samtidigt hur journalisterna inte nödvändigtvis kan fungera 
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som ordningsvakt vad gäller redaktionellt material och genuin journalistik. I vid 

benämning tolkas de härmed knyta an till såväl professionaliseringen i helhet men 

samtidigt vikten av en korrekt bevakning samt ett sanningsenligt och källkritisk 

innehåll. Vilket tolkas relevant i fråga om Nygrens (2008) diskussion om synen på 

journalisternas arbete och hur de ser på ansvar. Han betonar nämligen att det tycks 

förekomma ett tomrum när det gäller enskild autonomi hos den individuella 

journalisten. Att de om något kan anses mer lojalt till redaktion än till 

professionen/yrket i sig. Men framför allt tangerar det till Nygrens (2008) diskussion 

kring kontrollen över innehållet och hur de yrkesprofessionella normer som 

professionaliseringen betonar kan vara ett sätt att bedriva kontroll i ett annars 

svårkontrollerat yrke. Vilken i sin tur även relaterar till Nygrens (2015) poäng när han 

talar om att journalistik inte skall behöva legitimeras men att det till exempel behövs 

gemensamma normer rörande nyhetsvärdering samt att det finns etiska riktlinjer och en 

professionell integritet inom yrket.  

 

Pascalido (2014) tolkas understryka vikten av att journalisterna om möjligt bör sträva 

efter att falla tillbaka till sina rötter, liksom ett kall istället för ett yrke. Något som i sin 

tur ger uttryck åt Nygrens (2015) diskussion om objektivitet där han redogör för om 

något mer fundamentala punkter i vilket journalister bör sträva efter att arbeta. Framför 

allt huruvida journalistens främsta mål är sanningen, hur deras lojalitet ligger gentemot 

medborgarna och hur de ska fungera som en oberoende bevakare av makten.  

 

5.6 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att granska och 
kontrollera de inflytelserika i samhället? 

Att i dagens samhälle enbart förlita sig på journalisten skulle i praktiken kräva mycket 

mer av journalistiken menar Jan Gulliksen. Där han även medger att detta skulle kräva 

större investeringar inom medieföretagen. En mediebransch som är präglad av 

nedskärningar och allt sämre intäckter. Visst sker det en ägarkoncentration som på 

många sätt är problematisk, samtidigt är det viktigt att dessa “ekonomiska muskler” och 

kan klara de investeringar som i teorin behövs tycker han. Att journalistik framåt 

fortfarande kommer vara intressant är han inte rädd för. Allt fler människor konsumerar 

traditionella medier (på olika sätt). Däremot kommer journalistiken innefatta en otroligt 

betydande uppgift i vilket de kommer behöva sortera, kritiskt granska och diskutera. 
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“Den rollen kommer snarare att bli viktigare, och jag tror att fler medieföretag kommer 

att ta på sig en roll som liknar public service”. Jonas Norling i (Nesser, 2013, s. 11). 

 

Självklart finns det hopp erkänner han. Visst kommer visserligen måste aktörer sakta 

men säkert gå förlorade men de som lyckas överleva…  

“Men de som gör det, som lyckas exploatera våra affärskritiska tillgångar, vår 

etik, och den stora trovärdighet som de traditionella medierna har, utveckla nya 

tjänster och produkter - de kommer att uppleva någonting helt fantastiskt”. Inom 

en tio-årsperiod kommer journalister för hoppningsvis ha ett roligare, lättare och 

mer spännande arbete än tidigare skriver han. (Nesser, 2013, s. 11). 

Detta medan han poängterar att möjligheterna trots allt är enorma och förhoppningsvis 

kommer avlasta journalisterna från de “tråkiga arbetsuppgifterna.” Han fortsätter: “-Vi 

kommer att komma tillbaka till journalistikens rötter. Vi är inte i 

informationsförmedlingsbranschen - vi är i samhällsstärkarbranschen. Vi blottlägger 

och avslöjar oegentligheter och vi säljer ett bättre samhälle. Och vem vill inte betala för 

det?” (Nesser, 2013, s.11 ). 

 

Nesser, J. (2013, maj). FRAMTIDS- formeln? Mediernas FRAMTID: del 5. 

Journalisten, maj, s.8-16. 

 

Analys:  

Jonas Nordlning skriver bland annat att det är av stor vikt att sortera, kritiskt granska 

och att diskutera. Vilket han i sin tur yttrycker i en kontext där Jan Gulliksen beskrivit 

mediebranschen som präglad av nedskärningar. Men parallellt där ägarkoncentrationen 

blir allt mer problematiskt. Detta vari det förstnämnda i fråga om Nygrens (2015) 

uppfattningar om huruvida journalister ser på objektivitet, men framför allt hur de 

använder sin identitet och ett försvar mot redaktionella påtryckningar blir intressant. 

Bland annat hur journalisterna ser på sitt arbete och graden av självständighet. Att de 

tolkas använda sin professionalism och försöker kontrollera sitt arbete gentemot 

redaktioner och andra som kan påverka deras arbete. Liksom Nygrens (2008) diskussion 

kring att framväxten av nya medieformer vilket anses ha relaterat i att professionen 

blivit mindre homogen och samtidigt att det blivit allt svårare att bedriva en 
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professionell journalistik. Men dessutom Kovach och Rosentiels (2014) idéer om att 

journalister ska vara oberoende från dem som bevakas och att objektivitet måste fungera 

som en oberoende bevakare av makten. Vilken i sin tur också tangerar med deras 

diskussion angående att journalistiken måste ge sina utövare en möjlighet att använda 

sitt personliga samvete. Liksom Nygren (2015) är det trots allt av högsta vikt 

sammanfattningsvis att journalister använder sin professionalism, kontrollerar sitt arbete 

samt kämpar för sitt innehåll om så behövs.  

 

5.7 Finns det inom journalistyrket en förpliktelse att främja en 
kommunikation inom och emellan politiska, fackliga och ideella 
grupper inom samhället? 

Unn Edberg anser att det är journalisterna som bör driva utvecklingen framåt. En större 

medvetenhet och motivation. Trots allt så är det journalisterna som “känner läsarna”. 

Det ska inte lämnas åt annons- och marknadsavdelningarna på egen hand, vilket också 

har vuxit även på redaktionell position även i tidsskrifter. Något som hon i fråga om 

transparens anser okej så länge materialet som sagt är transparant. Även något som 

blivit alltmer problematiskt i fråga om dagspress då affärsmodellen ser ut på det sätt att 

annonsinkomster står för en mycket stor del av inkomsterna. Något som i sin tur betyder 

att man måste erbjuda ett material till läsarna som de är villiga att betala för anser hon.  

 

Var finns modet och nya kreativa lösningar frågar sig Nesser (2013). Speciellt när 

uttrycksätten och formen förändras i takt med tekniken. Något Jan Gulliksen, professor 

inom Människa-Doktorinteraktion och dekan på CSC-skolan vid KTH, anser att detta är 

något medieföretag borde kunna dra nytta av vilket också kommer att reformera 

journalistiken anser han. “ Att tekniken påverkar journalistiken och hur vi konsumerar 

journalistik råder det ingen tvekan om“ (Nesser, 2013, s. 11). Numera ser vi topplistor 

över de mest lästa och delade artiklarna där artiklar och således nyheter klumpas ihop 

vilken i sin tur också betyder att vi går mot en mer individualiserad typ av konsumtion 

av journalistik. En journalistik där ointressant lätt kan väljas bort med distinktare 

sökfunktioner med individanpassat material. Högst troligt att denna utveckling kommer 

att tillta. Dvs utvecklingen av en mer individualiserad journalistik anser han.   
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Nesser, J. (2013, maj). FRAMTIDS- formeln? Mediernas FRAMTID: del 5. 

Journalisten, maj, s.8-16. 

 

Analys: 

Även här betonas vikten av transparens, och även om huruvida det är journalisterna som 

känner läsarna. Hand i hand med utvecklingen tolkas läsarna numera behöva stå på egna 

ben för att söka upp och behandla information. Bland annat hur affärsmodeller och 

annonsinkomster gör det svårare att föra en transparant journalistik. Framför allt 

betonas även vikten av att nå ut till läsarna. Mycket med tanke på att liksom tidigare 

nämnt att medieutvecklingen tar nya uttrycksformer men även hur vi numera ser en mer 

individualiserad konsumtion. Vad de rimligen försöker förmedla tolkas liksom 

Strömbäcks (2004) uppfattningar om hur överskottet av information och underskottet av 

uppmärksamhet fått redaktioner och medieorganisationer emellan att behöva kämpa för 

sina konsumenter. Att intressanta eller dramatiskt innehåll ständigt placeras i centrum. 

Något som i allra högsta grad sätter stor press på såväl redaktion som journalist att 

kontrollera sin makt över det egna innehållet, samt därmed även agera öppet och ärligt 

gentemot medborgarna. Vilket också tangerar med Nygrens (2008) diskussion kring 

huruvida gränserna mellan redaktion, teknik och ekonomi har luckrats upp och hur detta 

medfört att journalistikens yttre förutsättningar har förändrats. Liksom Nygrens (2008) 

diskussion hur information har gått över till att bli en råvara där en ökad effektivitet 

inom medieföretagen kan ha förändrat de sociala strukturerna där innehåll produceras 

som stora serier till låga priser.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Av analysen att döma förs det åtskilliga diskussioner kring gestaltning och dess 

påföljder. Framför allt diskuteras det om konsekvenser som trovärdighet och förtroende. 

Bland annat hur journalister reflekterar kring sin yrkesroll i fråga om förtroende där 

fraser som: “Genom en historiens list blir journalisterna nu offer för sin egen seger.” 

(Lindqvist, 2014, s.19) vilket till stor del tolkas handla om journalisterna förlorat mark i 

fråga om just förtroende. Men samtidigt hur textreklam och redaktionella material gör 

det svårare och utifrån min tolkning försämrar journalistiken såväl språkligt som 

kontextuellt. Men även i fråga om källkritik liksom undersökningen gjord under 

majaveckan där Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten 

undersöktes.  

 

Frågan kring hur journalister samhällskritiskt resonerar kring trovärdighet debatteras 

med andra ord genom meningsutbyten om uppskruvat innehåll där redaktioner som 

journalister från fall till fall anses låta dagordningen influeras av deras egna agendor. 

Hur journalister sålunda reflekterar kring bakomliggande motiv och i relation till 

innehåll reflekterar kring källkritik för sig tolkas med andra ord genom medieföretagen. 

Framför allt hur mycket av det redaktionella innehållet som tolkas publicera en större 

del okontrollerad journalistik eller innehåll som ur källkritisk aspekt inte nödvändigtvis 

verkar korrekt. Journalister reflekterar i hög grad med andra ord kring sitt innehåll. I 

fråga om engagerande innehåll diskuteras bland annat hur journalister tappat allt mer 

mark men samtidigt hur journalister från fler håll och kontexter verkar knyta an till sitt 

uppdrag och liksom diskurser kring deras autonomi tolkas känna ett stort förtroende att 

ändra på aspekter som förtroende. 

 

Beträffande Svenska Journalistförbundets allmänna utgångspunkter så råder det 

anmärkningsvärt många parallella diskussioner frågorna och artiklarna emellan. 

Resonemangen artiklarna emellan tenderar med andra ord att innefatta ett flertal 

aspekter som tillsammans relaterar till professionaliseringen på sitt egna sätt. Där, i en 

sammanfattande kontext funktionerna bland annat illustreras genom hur journalistiken 

blandas med textreklam och/eller redaktionellt material, eller hur länge journalisterna 

faktisk kan vara trovärdiga granskare när ”skeletten hopar sig i vår garderob” 

(Andersson, G, et al, 2015, s. 35). Ytterligare aspekter som förekom frekvent var liksom 
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gestaltningsteoretiska konsekvenser trovärdighet och förtroende, men samtidigt aspekter 

som (1) transparens och öppenhet - det vill säga diskurser kring huruvida innehåll ses. 

(2) Ansvar - huruvida de reflekterar kring sitt och mediers ansvar. (3) Autonomi - 

diskussioner kring eget ansvar och miljöerna på redaktioner. (4) Integritet - hur de ser 

på sin egen integritet som en del av mediesfären. (5) Objektivitet och sanning - huruvida 

innehållet ses utifrån dessa aspekter. 

 

Hur journalister ser på funktionerna emellan kan i kontext följaktligen beskrivas genom 

dessa. Rörande informationsfunktionen tolkas det föras en del diskussioner om 

transparens. Bland annat hur textreklam och redaktionella incitament i negativ 

benämning genomtränger och förvanskar innehållet rent journalistiskt; och därmed 

vikten av att journalister i fråga om informationsfunktionen arbetar som 

informationsbärare och inte som ett medel för marknadsföring. Men även som 

samhällsstärkare. Liksom Jan Gulliksen poängterar när han framför att “Vi blottlägger 

och avslöjar oegentligheter och vi säljer ett bättre samhälle” (Nesser, 2013, s.11) vilket 

följaktligen för mig till nästa fråga angående granskningsfunktionen. Som i sin tur även 

den tolkas diskuteras i fråga om journalisternas autonomi - graden av självständighet 

och hur de behöver arbeta mer objektivt i förhållande till redaktion och innehåll. Samt 

vikten av att kritiskt granska och diskutera, vilket Jan Gullikesen poängterar när han 

talar om medieföretagen och ägarkoncentrationen i stort.   

 

Hur journalister följaktligen ser på kommentarsfunktionen och frågan kring att 

kommentera skeenden i samhället tolkas kan bland annat belysas med hjälp av vad 

Nicklas Lundblad uttrycker i Pascalidous (2014) artikel. Nämligen att journalister i 

verkligheten antas förena skeenden och avslöjanden i fråga om marknadsföringsfinter 

och maktspel. Parallellt hur Lindqvist (2014) parafraserar Olof Pettersson (1996) när 

han beskriver hur journalisten ska gripa in, förmedla, tolka och omtolka och att 

makthavare till exempel inte ska lämnas ensamma med det oskyldiga folket. Hur 

journalister slutligen reflekterar kring gruppkommunikationsfunktionen kan med hjälp 

av Jonas Norling (Nesser, 2013) härutöver diskuteras när han poängterar att journalister 

kommer att ha en betydande roll i att sortera, granska och diskutera; och samtidigt att 

detta, i och med den utveckling som tycks fortgå, att fler medieföretag tar på sig en roll 
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som eftersträvar en Public Service-roll. Vilket i sin tur även tangerar till Lindqvist 

(2014) efter han tolkas se journalisterna som en mellanhand, institutioner och grupper 

emellan. Vilket Unn Edberg (Nesser, 2013) också betonar när hon nämner att det är 

journalisterna som känner läsarna. Slutligen diskuteras det i hög grad om hur 

informations- och kommunikationsformerna med tiden har förändrats. Hur medborgare 

och därmed konsumenter på egen hand numera har möjlighet att söka sig till innehållet; 

och liksom tidigare nämnt dessutom hur det trots allt är journalisternas jobb att nå ut till 

medborgarna. Liksom Jan Gulliksens (Nesser, 2013) diskussion om att vi går mot en 

mer individualiserad typ av konsumtion av journalistik. Men samtidigt hur gränserna 

mellan redaktion, teknik och ekonomi har luckrats upp (Nygren, 2008).  

 

 

6.1 Finns det målkonflikter mellan professionalisering och att fylla en 
demokratisk roll? 

Av analysen, mina slutsatser och diskussionen att döma tolkas det råda en påfallande 

målkonflikt mellan professionaliseringen och att fylla en demokratisk roll, vilket i 

empiriska och analytiska sammanhang diskuteras som om journalister gång på gång 

reflekterar kring att falla tillbaka till sitt uppdrag; och dessutom att arbeta mer autonomt 

där de tolkas poängtera vikten av att ta mer ansvar. Det vill säga att arbeta mer 

självständigt, öppet, kritiskt granskande och objektivt men samtidigt att arbeta mer 

sanningsenligt och parallellt att värna om sin egen integritet inom medieföretagen och 

redaktionerna de arbetar i. Detta medan journalister får allt mindre förtroende och 

utrymme. I likhet med Lindqvists (2014) artikel har journalisters kontroll över 

innehållet till exempel minskat. Genom just gestaltning och språk verkar de tappat 

förtroende och samtidigt utvecklas nya kanaler där liksom Jan Gulliken i (Nesser, 2013) 

tekniken påverkar journalistiken och hur medborgare konsumerar den.  

 

Detta medan sökmotorer där medborgare härutöver helt enkelt för en journalistik där 

ointressant innehåll lätt kan väljas bort. Som tidigare poängterat även hur redaktionerna 

och de ekonomiska drivkrafterna som nya affärsmodeller, annonsinkomster och 

textreklam gör det svårare för journalisterna att arbeta utifrån sitt uppdrag. Liksom Unn 

Edberg poängterar i (Nesser, 2013), nämligen att barriären mellan reklam och 
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journalistik på många sätt är det viktigaste för den trovärdighet som anses bestå. Av 

detta att döma tolkas det liksom Jonas Nordling i (Nesser, 2013) poängterar att 

journalisterna behöver anamma en trovärdig och individuell typ av journalistik där de 

låter sig falla tillbaka på uppdraget och om så behövs står upp för sin sak.  

 

Huruvida journalister ser på partipolitiska incitament samt om partipolitiska incitament 

tar sin form i journalistiskt innehåll har jag mindre underlag för att uttala mig om. Att 

journalister däremot såväl diskuterar, förklarar som försöker hitta lösningar på alla de 

företeelser som hämmar deras uppdrag tolkas i allra högsta grad stämma. Av mina 

slutsatser att döma verkar det fortsättningsvis som att det främsta hindret är 

medieföretagens ekonomiska mål. Vilket i relation till demokrati gör det svårare för 

journalister att arbeta med politiska och publicistiska mål. Utifrån min analys verkar det 

alltså som att ekonomiska faktorer om möjligt kan ha ersatt de politiska; och i och med 

denna process och utveckling till skillnad från Hadenius, et al. (2011), när de går in på 

att professionell journalistik mycket väl kan förknippas med ekonomisk inriktad 

dagstidningsutgivning, gjort det svårare för journalister att arbeta enligt 

professionaliseringens utgångspunkter. I enighet med Asp (1991) tolkas det härmed som 

att pressen och journalister befinner sig i ett skede där det blir allt svårare att anpassa sig 

till medborgarna. Detta medan de successivt ger intryck av att arbeta med autonomt och 

samtidigt arbeta mer sanningsenligt där de också värnar om sin egen integritet.  

 

Om detta sammanfattningsvis, liksom Jan Gulliksen i (Nesser, 2013) betonar, genererar 

i att fler medieföretag tar på sig en roll likt Public Service; och härutöver att 

medieföretagen även på kollektivnivå blir mer autonoma och självstyrande i relation till 

ekonomiska intressen så ser framtiden om möjligt lite ljusare ut. Framför allt i relation 

till mediernas demokratiska roll, vilket i en mindre kontext om möjligt här 

konkretiseras.  Frågan som Nygren (2008) emellertid ställde sig angående om 

utvecklingen medfört att normer och etik försvagats och om journalistikens autonomi 

reducerats kvarstår. Något som i sin tur mycket väl kan konkretiserar med hjälp av 

Ekström och Nohrstedts (1996) studie kring handlingsetik och yrkesnormer. Närmare 

bestämt journalisternas roll inom mediesfären – var de befinner sig på ett samhälleligt 

plan.  
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6.2  Framtida forskning 

Genom min avgränsning, att ta ansats i Journalistförbundets Journalisten, ser jag 

fortsättningsvis stora möjligheter för vidare klarhet i större och mer omfattande studier 

inom liknande studier. Genom att belysa journalisters egna diskussioner menar jag med 

andra ord att liknande avgränsningar med mer betydande empiri i fråga om omfång och 

djup mycket väl kan bidra med resultat signifikant för ämnet som sådant. Generellt hur 

kvantitativa ansatser inom Journalisten kan kombineras med kvalitativa samt där 

forskare som sagt har större marginaler avseende tid och resurs. Intet sagt att 

forskningen även kan ta ansats från helt andra avgränsningsperspektiv. Förslagsvis mer 

specifika avgränsningar kring huruvida journalister som sagt ser på autonomi men 

samtidigt hur medborgare inte bara uppfattar journalister utan hur de de facto anser att 

journalistyrket i verkligheten bör arbeta. Möjligen i form av enkäts- eller 

intervjustudier. 
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