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Abstract 

The purpose of this thesis was to examine what people who had been interviewed and 

quoted in a local newspaper feel about being interviewed and what they think of the 

published article. Our aim was also to make a comparison of “known” sources and 

“unknown” sources.  

The main issues were: How do the sources of a local newspaper perceive that they are 

being treated in the actual interview? What do the sources think of the published article in 

which they are quoted? Do they trust media and journalists in general? Do the opinions 

differ between those who are used to being interviewed and those who are unfamiliar 

with the situation?  

This study was carried out through qualitative interviews with respondents who have 

been quoted in a local newspaper in Jönköping, Jönköpings-Posten. Articles were 

selected from three days in November. The articles should be based on one or more 

interviews and had to be large. At least one person should be quoted more than once in 

the selected article. In total 30 interviews were made.  

The study showed that the sources overall were pleased with the article and the way they 

were being presented. Nor was there anything to complain about when it came to the 

journalist’s behaviour. But almost everyone expressed certain scepticism when it came to 

confidence in media in general. However, most of the persons interviewed had an 

understanding of the ways that journalists work. We were surprised that the result was so 

positive and also that the people that were not used to being interviewed were more 

positive than those who often appear in the local press. 

 

Keywords: Local journalism, trust, news sources, media opinion, Jönköpings-Posten, 

press ethics, journalistic interviews, accurate news, news media 
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1. Inledning och problemområde 

I artikeln “Interviewing, Quoting and the Development of Modern News Journalism” 

skriver Mats Ekström att det främst är källornas – och inte journalisternas – röster vi får 

höra i modern nyhetsjournalistik. Vi får ta del av deras utsagor, kunskap och åsikter i 

åtskilliga citat. Samtidigt har journalisternas synlighet i nyhetstexter minskat. De 

markerar neutralitet och distans genom att lyfta fram vad andra säger och förblir 

”osynliga” själva (Ekström, 2006).   

För att kunna skapa den här typen av nyheter är journalister beroende av att göra 

intervjuer med olika personer.  Intervjun har blivit ett viktigt arbetsredskap inom 

journalistiken. Ändå vet vi fortfarande relativt lite om intervjuade människors 

upplevelser. Hur uppfattar de egentligen vad som händer med den kunskap och de 

utsagor de bidrar med i intervjun? Känner de att den kontext som journalisten skapar 

stämmer överens med det som de har försökt få fram? Och hur upplever de kontakten 

med journalister?  

Att journalister på något sätt alltid måste konstruera och redigera verkligheten är klart. 

Det gäller även när de citerar andra människor. De kan aldrig vara helt objektiva, utan 

påverkar på olika sätt det källorna får ”säga” och inte får säga i den färdiga texten. 

Dessutom påverkas det färdiga resultatet av hur intervjun gått till (Ekström, 2006).  

En uppfattning som vi har fått är att personer som har blivit intervjuade av pressen ofta 

har en negativ inställning till journalister och hur de arbetar. Vi har träffat personer som 

blivit intervjuade och de menar att de blivit missförstådda eller felaktigt uppfattade av 

journalisten. Många ger uttryck för att journalister ofta misslyckas med sin uppgift att 

vara objektiva och att de förvränger och vinklar verkligheten. Men frågan är hur det ser ut 

i verkligheten? Finns det ett utbrett missnöje bland de människor som blir eller har blivit 

intervjuade? 

Den här frågan är intressant för oss som journaliststudenter eftersom vi i vårt jobb 

kommer att möta människor med en uppfattning om journalister och journalistik. Vi tror 
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att det är viktigt att vara medveten om hur personer som har eller har haft mediekontakt 

tycker i denna fråga, för att kunna bemöta dem på ett bra sätt. Om det är så att många har 

en negativ uppfattning – vad ligger då bakom denna uppfattning och hur kan man bemöta 

kritiken? Och tvärtom, om det i stället är så att den allmänna uppfattningen är 

övervägande positiv – hur kommer det sig då att vi har fått en bild som visar på 

motsatsen?  

Med denna undersökning vill vi ta reda på hur uppfattningarna om journalister och 

journalistik ser ut bland människor som nyligen har blivit intervjuade och citerade i en 

dagstidning. Vi vill också undersöka om det finns någon skillnad i uppfattningarna 

mellan personer som är medievana och de som inte är det.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur en lokaltidnings källor upplever att de 

blir behandlade av journalister och hur de uppfattar slutprodukten. De frågeställningar vi 

vill försöka besvara är: 

• Hur upplever en lokaltidnings källor att de blir bemötta och behandlade av 

journalister i samband med intervjusituationer? 

• Hur uppfattar källorna publicerade texter där de själva medverkar? 

• Hur ser dessa personers förtroende för journalister och medier ut?   

• Skiljer sig erfarenheterna mellan de källor som är vana att bli intervjuade och de 
som är ovana?   

 

För att ta reda på detta intervjuar vi personer som förekommit som källor i Jönköpings-
Posten.   

En hypotes är att vana intervjuobjekt, eller elitkällor, har en positivare uppfattning om 

journalister än ovana eftersom de har lärt sig hur de ska hantera intervjusituationer. De 

har ofta ett eget mål med intervjun och ett budskap som de vill ha ut. De ovana 

intervjuobjekten, icke-elitkällorna, är mer osäkra i själva intervjusituationen och ofta 

omedvetna om vilka konsekvenser en publicering kan få.  
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1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka vad personer som blivit intervjuade i Jönköpings-Posten under 

vecka 46 (tionde till tolfte november 2008) har för erfarenheter och uppfattning av 

journalister och av att bli intervjuade. Vi vill också undersöka deras uppfattningar om hur 

de beskrivs i texten. Vi intervjuar bara källorna, alltså inte journalisterna som genomfört 

intervjuerna. Anledningen är att vi i vår undersökning inte ute efter att undersöka 

samspelet mellan journalister och intervjupersoner, utan vill rikta in oss på 

intervjupersonerna och deras uppfattningar och upplevelser. Detta är ett ämne som det 

finns väldigt lite forskning kring. Därför tycker vi att det är viktigt att göra 

undersökningen.  

Vi valde att avgränsa oss genom att inte välja artiklar som publicerats på avdelningarna 

sport, nöjesliv, ledare/kultur, inrikes, utrikes och Rookie - en sida vars innehåll 

produceras av ungdomar. Vi valde också bort notiser och mindre artiklar. 

Vi kommer inte att göra någon analys av de artiklar som vi har valt att utgå ifrån i vår 

undersökning, men vi kommer att presentera dem kort i resultatet. 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp lite om vad den svenska medielagstiftningen säger. 

Vi kommer även att behandla journalistikens ideal, de förväntningar man har på 

journalister och hur dessa verkligen efterlevs. Vi anser att denna grund behövs till vår 

undersökning eftersom vi undersöker vad intervjupersoner anser om journalister och då 

är det en fördel om man har koll på vilka regler som gäller och vad som egentligen 

förväntas av journalisterna.  

Vi behandlar även problematiken med vinkling och försöker tydliggöra vad det 

egentligen innebär, journalister anklagas väldigt ofta för att just vinkla. Vi beskriver lite 

mer ingående vad/vilka som egentligen räknas som källa och vad källan har för betydelse 

i journalistiken, eftersom det är just källorna och deras uppfattningar vi undersöker. Vi 
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förklarar även begreppen elitkällor och icke-elitkällor som vi tänker använda oss av 

genom hela uppsatsen.  

Förtroendet för journalister och medier tas också upp och vi går in på vad just förtroende 

innebär och hur förtroendet för olika medier i Sverige ser ut. De etiska regler som finns i 

Spelregler för press, radio och TV som berör vårt ämne, det vill säga intervjusituationen 

och journalistens kontakt med källor, tar vi även med i bakgrundskapitlet. Att ta upp 

några av dessa regler är relevant eftersom de förmodligen påverkar hur journalister i 

Sverige behandlar sina källor. Avslutningsvis berättar vi lite om Jönköpings-Posten som 

är det medium vi valt ut för vår undersökning.       

2.1 Social ansvarsideologi och frihetlig ideologi  

Den svenska medielagstiftningen präglas av en blandning av social ansvarsideologi och 

en frihetlig mediesyn. Enligt den sociala ansvarsideologin har massmedierna moraliska 

förpliktelser i samhället. Medierna ska inte bara skriva om sådant som säljer och har högt 

läsvärde. De har ett ansvar för samhällsutvecklingen och får inte utnyttja sin frihet till att 

uteslutande skriva om det som är kommersiellt gångbart (Hadenius & Weibull, 2005). 

Den frihetliga ideologin utgår från att medborgarna är aktiva och intresserade av att skapa 

opinion. Massmedierna ska stå helt fria från de politiska beslutsfattarna och fungera som 

en tredje statsmakt. Dessutom ska det råda fri etableringsrätt och konkurrens på 

massmediemarknaden (Hadenius & Weibull, 2005). 

I 1994 års pressutredning lyfts tre viktiga uppgifter för svenska medier fram – de ska 

informera, granska och vara ett forum för debatt. En av utgångspunkterna för den statliga 

mediepolitiken i Sverige har varit att skapa förutsättningar för ett mediesystem som kan 

fungera på detta sätt (Hadenius & Weibull, 2005). 

2.2 Journalistikens ideal och verklighet 

Några av de mest grundläggande kraven som ställs på medierna i det demokratiska 

samhället är att de ska bidra med saklig och korrekt nyhetsrapportering (Nohrstedt & 
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Ekström, 2007). God journalistik ska förse medborgarna i samhället med den information 

de behöver för att vara fria och självstyrande. Journalisters främsta ansvar är att berätta 

sanningen och vara lojala mot medborgarna (Kovach & Rosentiel, 1994). 

Frågan hur de journalistiska idealen tillämpas i praktiken har diskuterats så länge det 

funnits journalister. Ett flertal studier som gjorts visar att det är långt mellan ideal och 

verklighet. De visar att medierna är selektiva i sin uppmärksamhet och beskriver 

verkligheten efter schematiska föreställningsramar och stereotyper. Medierna brister 

alltså i saklighet och deras verklighetsåtergivning kan vara både missvisande och 

inkorrekt (Nohrstedt & Ekström, 1994). 

I rapporten ”Nyhetsjournalistikens ideal i praktiken” redovisar Nohrstedt & Ekström 

projektet ”Journalistikens normer”. Det är ett projekt som handlar om hur etiken 

tillämpas i praktiken av svenska nyhetsjournalister. I projektet har flera olika forskare 

studerat hur kraven på saklighet, källkritik och opartiskhet uppfattas på Sveriges 

nyhetsredaktioner och omsätts i reportrarnas arbete.  

Undersökningen visar bland annat att man på många redaktioner verkar uppleva kraven 

på objektivitet som något relativt problemfritt. Detta förklaras med att journalisternas 

arbete är så pass rutiniserat att de sällan ställs inför verkligt besvärliga avvägningar. På 

redaktionerna väljer man ibland att gå den enkla vägen och göra rena faktaåtergivningar 

för att lyckas uppnå objektivitet utan att det blir för komplicerat och tar för mycket tid.  

Men trots detta uppstår ändå problem med att uppnå objektivitet. Undersökningen visar 

att det i genomsnitt förekommer mer än ett objektivitetsproblem per uppdrag. Det 

vanligaste är korrekthetsproblem, men allsidighets- och mångfaldsproblem förekommer 

också ofta. I analysen av hur kraven på allsidighet och mångfald hanteras av 

journalisterna framgår att de i liten utsträckning prioriterar dessa objektivitetskrav. I 32 

av 50 uppdrag som analyserats har journalisterna prioriterat andra värden och låtit 

objektivitetskraven komma i andra hand.  
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Motiveringarna för denna nedprioritering är främst tidsbrist, nyhetsvärde och tydlighet. 

Tidsbrist handlar om att man på redaktionen ofta är angelägna om att matcha andra 

medier när det gäller att komma ut med nyheter snabbt. Det resulterar i att journalister 

måste välja att ta lättare på objektiviteten. Det andra skälet, nyhetsvärde, handlar om 

oviljan att ”förstöra” en sensationell nyhet genom att nyansera och modifiera den utifrån 

objektivitetsaspekterna. Det tredje skälet, tydlighet, är ett publikrelaterat intresse. Det 

anges ibland som motivering för kompromissande med främst allsidighetskravet 

(Nohrstedt & Ekström, 1994). 

2.3 Vinkling 

Att hitta intressanta infallsvinklar är en del i journalistens arbete. Aspekter som tros öka 

intresset för en nyhet förstoras upp, andra aspekter förminskas eller väljs bort. 

Vinklingsprincipens utgångspunkt är att nyheterna inte speglar händelser som helhet, 

utan tar fram drag som är slående (Hvitfeldt, 1989).   

Det finns många olika sätt att vinkla nyheter, det som är gemensamt för olika typer av 

vinkling är att det dramatiska i en händelse ofta betonas. Vinklingarna är inga osanningar, 

utan förstärker tendenser som redan finns hos människor, förhållanden, händelser och 

aspekter. Även om vinklingar förvränger många människors bild av verkligheten kan de 

också vara viktiga och fylla en funktion. De kan till exempel skapa intresse för ett ämne 

eller en händelse som annars inte skulle ha blivit uppmärksammad. Problemet är dock var 

gränsen går mellan att väcka intresse och förvränga verkligheten så att den inte går att 

känna igen alls (Hvitfeldt, 1989). 

2.4 Källornas roll i journalistiken 

Nyhetskällor har alltid haft en viktig roll i journalistiken. Källorna påverkar en nyhets 

kvalitet genom att de ger fakta och åsikter till nyhetsmedierna. Samtidigt är 

nyhetsjournalistiken en informationskanal för källorna, ett sätt för dem att nå ut med sina 

budskap och intressen. Att medborgare, organisationer, företag och myndigheter ska ha 
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en möjlighet att synas och komma till tals i nyhetsmedierna är en förutsättning för vårt 

demokratiska samhälle (Sahlstrand, 2000).  

Källor har en central betydelse i det journalistiska arbetet. Källor är människor, platser 

eller organisationer från vilka potentiella nyhetsartiklar har sitt ursprung. Källor är även 

människorna, platserna och organisationerna som journalisterna vänder sig till för att få 

information till eventuella artiklar (Harcup, 2004). 

Man kan dela in källor, i muntliga och icke-muntliga. Exempel på muntliga är politiker, 

företagsledare, experter och arbetslösa. Exempel på icke-muntliga är skriftliga dokument, 

internet och andra nyhetsmedier (Sahlstrand, 2000). 

Allan Bell, medieforskare, hävdar att den idealiska nyhetskällan också är en slags 

nyhetsaktör, någon vars egna ord skapar nyheter. Han listar följande nyhetsaktörer som 

de vanligaste källorna till nyheter: politiker, tjänstemän, kändisar, idrottsmän, 

professionella, brottslingar och deltagare såsom offer eller vittnen. Journalister föredrar 

att säga att källor finns överallt, men oftast väljer de att använda ett litet intervall av 

källor (Bell, 1991). 

Herbert Gans har studerat ”who is news”, det vill säga vilka typer av källor som 

förekommer i nyheter. Han skiljer på kända källor (politiska, ekonomiska, sociala eller 

kulturella elitpersoner) och okända källor (vanliga människor). Han konstaterar att kända 

källor förekommer i nyheter ungefär fyra gånger så ofta som okända (Sigal, 1987). 

Muntliga källor kan delas in i elitkällor och icke-elitkällor. Med elit avser man oftast 

myndighetsutövande eller politisk elit men det kan även vara en utbildningsmässig eller 

inkomstmässig elit. Exempel på vanliga elitkällor är ministrar, chefer för större företag 

eller ordföranden i större organisationer. Exempel på icke-elitkällor är arbetare, 

arbetslösa eller studenter. Vad som är elit och icke-elit är inte självklart utan måste 

definieras från fall till fall (Sahlstrand, 2000). 
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”Vanliga människor förekommer väldigt sällan i nyheterna, även om frekvensen ökar i 

takt med att de fångas upp i officiella förfaranden/gripanden såsom rättegångar, 

kongressens utfrågningar och det kan även gälla arbetslöshet” (Sigal, 1987).  

2.5 Förtroendet för medierna 

Begreppet förtroende har för de allra flesta en självklar betydelse. Förtroende är något 

som man intuitivt vet vad det är. Men när man försöker bena upp ordets exakta betydelse 

inser man att det inte är helt lätt att avgränsa och fastställa dess innebörd. Vanliga 

synonymer till begreppet är tillit och tilltro, menar Maria Elliot som undersökt 

människors förtroende för medierna (Elliot, 1997). 

 

När man slår upp ordet förtroende i en svensk synonymordbok står det tillit, lit, förlitan 

(på någons karaktär), tro, tillförsikt, förtröstan, tilltro och goodwill. Motsatsen till ordet 

förtroende är misstro. Att ”ha förtroende för” betyder att lita på, enligt 

synonymordboken.  

 

När Maria Elliot talar om förtroende för massmedier syftar hon i regel på ett slags 

förhållningssätt hos individen. Antingen har man förtroende för medierna eller så saknar 

man förtroende; man förhåller sig till massmedier på ett speciellt sätt. Men vad innebär 

detta förhållningssätt? Det spontana svaret blir troligtvis att det innebär att man litar på 

det som sägs i medierna, att det innehåll man tar del av är sant (Elliot, 1997).  

 

Går det att lita på nyhetsmedierna? Frågan är återkommande och väldigt vanlig, oftast är 

det journalistiken i kvällstidningarna som berörs. Men kritiken har också gällt 

morgontidningar och television.  Medieforskaren Lennart Weibull har analyserat 

medieförtroende och medieanvändning utifrån SOM-undersökningen (samhälle, opinion 

och massmedia) från hösten 2006. Denna undersökning visar att Sveriges Television har 

högt förtroende. Den visar också att svenskarna överlag har högt förtroende för de så 

kallade traditionella medierna. Där ingår bland annat morgonpressen. En gemensam 

nämnare för de medier som hamnar högt upp på listan för förtroende är att de i huvudsak 

har en nyhets- eller informationsprofil. Medierna i botten på listan har en inriktning på 
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underhållning och musik. Kvällspressen är den enda medietyp som har en klar övervikt 

av lågt förtroende (Holmberg & Weibull, 2007).  

 

En undersökning som Maria Elliot gjort visar att förtroendet för journalisterna i allmänhet 

är lägre än förtroendet för medieinstitutionerna (Elliot, 1997). Hadenius och Weibull 

skriver att förtroendet för journalister kan svikta, inte bara hos läsarna utan även hos 

nyhetskällorna. De missnöjda källorna anser att journalisterna förkortar, förvanskar och 

vinklar verkligheten så att konsumenterna vilseleds (Hadenius & Weibull, 1999).   

2.6 Etiska regler vid källhantering                                                                                        

I Sverige finns vissa normer och regler som berör medier och journalister. Dessa regler 

presenteras i ”Spelregler för press, radio och TV” och ska ses som ett stöd för en ansvarig 

hållning inför den publicistiska uppgiften. I yrkesreglerna finns tre regler som behandlar 

just intervjusituationen och journalistens kontakt med källor.                                                                          

”Yrkesregel nummer 7: Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i 

förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.                                                   

Yrkesregel nummer 8: Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den 

intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. 

Yrkesregel nummer 9: Förfalska inte intervjuer eller bilder” (Spelregler för press, radio 

och TV s 10). 

Dessa regler visar alltså på hur en journalist bör uppträda och behandla sina källor. Våran 

undersökning går bland annat ut på att visa om dessa verkligen efterlevs.   

2.7 Jönköpings-Posten (JP) 

Jönköpings-Posten, som vi valt att utgå från i vår undersökning, är en daglig lokaltidning 

i Jönköping. Grundaren av Jönköpings-Posten hette Herman Hall (1837-83), en 

boktryckare som startat tryckeri och förlag i Jönköping några år innan utgivningsstarten 

1865. Han gav då mest ut kristna skrifter och traktat.   
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Från början bestod tidningen av fyra sidor som kom ut en gång i veckan. Tidningens mål 

var att sprida nyheter till vanligt folk i staden med omnejd men också att förmedla 

uppbygglig läsning med kristet innehåll. 1893 kom Josef Hamrin till JP och var från 1910 

både chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen. Allt sedan Hamrins tid är den 

hamrinska familjen den dominerande aktieägaren i bolaget (Jönköpings-Posten, 2008). 

Tidningens aktuella hållning formulerades redan 1973. Enligt en ledarartikel skulle 

tidningen komma ”att analysera och kommentera samhällsutvecklingen obunden av 

partipolitiska hänsynstaganden och samtidigt enligt sina gemensamma traditioner från en 

icke-socialistisk plattform”. Alltså obunden och oberoende, men icke-socialistisk 

(Nordström, 1998). 

 

Tidningens utgivningsort är Jönköping, en kommun som hör till Sveriges tio största med 

en befolkning på ca 123 000 invånare. Jönköpings-Postens huvudsakliga spridning 

omfattar i dag kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö (Jönköpings-

Posten, 2008). 

3. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi den forskning och de teorier vi utgår från i vår undersökning. 

När vi i vår uppsats undersöker hur källor uppfattar intervjusituationen, utgår vi från 

forskning som bland annat Mats Ekström gjort kring den journalistiska intervjun 

(Ekström, 2006). För att förstå samspelet mellan journalister och källor använder vi oss 

av Gudmund Hernes utbytesmodell som säger att källorna ger information till medierna i 

utbyte mot uppmärksamhet. Vi använder oss också av Anders Sahlstrands teorier om 

olika roller en källa kan ha (leverantör av information och yttranden, buktalardocka och 

intressent) (Sahlstrand, 2000).  

 

När vi undersöker hur källorna uppfattar den färdiga artikeln använder vi oss också av 

Ekströms forskning kring den journalistiska intervjun och hans teorier om hur journalister 

påverkar citatet, samt Mats Nylunds teorier kring hur citat fogas in i texter och hur olika 

journalistiska berättartekniker påverkar det färdiga resultatet (Nylund, 2006).  
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När vi förklarar undersökningens resultat använder vi oss även av teorier om journalistisk 

logik, samt forskning kring vilken slags information elitkällor och icke-elitkällor får bidra 

med i färdiga artiklar (Ericsson m.fl. 1991). 

 

3.1 Journalistisk logik 

I vår undersökning är den journalistiska intervjun i fokus för vårt intresse. Men för att 

förstå den är det nödvändigt att veta vad journalistisk logik innebär, och hur denna logik 

genomsyrar vårt samhälle.  

I slutet av 1970-talet lanserade medieforskarna David Altheide och Robert Snow 

begreppet medielogik. Därefter har begreppet vidareutvecklats av olika forskare, en av 

dessa är Martin Eide. Han säger att journalistisk logik präglar hela samhället och att det 

är viktigt att inte underskatta journalistikens makt (Eide, 2007). 

Eide menar att i princip alla aktörer i samhället är medietränade och medvetna om hur 

man ska anpassa sina budskap för att de ska passa de medielogiska förutsättningarna. Att 

anpassa sitt budskap och sina handlingar är ett måste för att få utrymme i det offentliga 

samtalet. På det sättet är alla institutioner i samhället på sätt och vis medieinstitutioner 

och journalisterna är nyckelpersoner i den offentliga sfären (Eide, 2007).  

 
3.2 Den journalistiska intervjun 

Att skapa nyheter handlar i dag till stor del om att låta människors uttala sig i en viss 

fråga. Att välja ut, redigera och konstruera kommentarer, förklaringar, spekulationer, 

hyllningar, klagomål och så vidare, skriver Mats Nylund i artikeln ” Journalism´s vitality 

On the Narrative Functions of Quotes” (2006). I denna process är den journalistiska 

intervjun det mest centrala redskapet. Intervjumetodik har spelat en stor roll i det som 

beskrivs som professionaliseringen eller institutionaliseringen av journalistiken (Ekström, 

2006).   

Man kan se den journalistiska intervjun som en form av interaktion där intervjuaren och 

den intervjuade har olika roller. De skapar tillsammans en konversation med hjälp av 
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olika metoder för att ställa frågor och ge svar. I en intervju följs ett yttrande alltid av ett 

annat yttrande. Eftersom man i vårt samhälle förväntar sig ett svar när man ställer en 

fråga kan man se intervjun som en social situation som kräver svar och utsagor från den 

intervjuade. När man undersöker varför en intervju blir som den blir måste man ta hänsyn 

till dessa aspekter. Man kan inte enbart se intervjun som ett okomplicerat sätt att samla in 

information. Man kan heller inte utgå från att intervjufrågor enbart är 

informationssökande och neutrala (Ekström, 2006).   

I intervjun utnyttjar journalisten intervjuobjektet för sina syften – men det kan också vara 

tvärtom, att den som blir intervjuad utnyttjar journalisten för att försöka få ut ett budskap 

(Sahlstrand, 2000). Vad som händer i intervjun påverkar vad som sedan blir det färdiga 

resultatet. I dag är citat och utdrag ur intervjuer naturliga element i journalistiken, inte 

minst i tidningsjournalistik. Citat är ett sätt att ge liv åt nyhetsartiklar och göra dem mer 

attraktiva. De används också för att få en nyhet att verka pålitlig och riktig. Citat kan 

aldrig vara helt neutrala, utan påverkas alltid av journalisten på ett eller annat sätt 

(Ekström, 2006).   

Citat från intervjupersoner som används i en text behöver inte vara direkta, utan kan 

också vara ”inbäddade” i texten och på det sättet forma en sammanhängande nyhetstext. 

Med det menas att journalisten med hjälp av olika berättartekniker använder uttalanden 

från intervjupersonen för att forma nyhetsartikeln, utan att för den skull citera personen 

direkt (Nylund, 2006). 

3.3 Journalistens påverkan på citatet 

Mats Ekström skriver i artikeln ”Interviewing, Quoting and the Development of Modern 

News Journalism” att citat i nyhetstexter aldrig kan vara helt neutrala. Journalisten 

påverkar citatet på tre olika nivåer – den första nivån handlar om ordval och syntax. 

Journalister ändrar nämligen ofta ordval och syntax även då röster återges i form av 

direkt anföring. I nyhetsjournalistiken är det ibland nödvändigt att göra sådana 

korrigeringar för att citat över huvud taget ska passa till exempel formen för en rubrik. 
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Den andra nivån handlar om att en intervjupersons yttrande kan förändras genom att 

yttrandet överförs från en modalitet till en annan – till exempel från tal till text. Detta kan 

påverka innebörden i ett yttrande. I nyhetstexter används också många olika tekniker, till 

exempel olika storlek och typsnitt på texten, som kan påverka hur citat i texten uppfattas 

av läsarna (Ekström, 2006).  

Journalister påverkar också citatet genom att sätta in yttrandet i en kontext. Detta är den 

tredje nivån. Kontexten och omständigheterna som yttrandet placeras in i påverkar hur 

citatet uppfattas (Ekström, 2006).  

3.4 Utbytesmodellen  

I avhandlingen ”De synliga” beskriver Anders Sahlstrand utbytesmodellen - den norska 

medieforskaren Gudmund Hernes modell av relationen mellan källor och journalister. 

Huvuddragen i denna är att källorna ger information till medierna i utbyte mot 

uppmärksamhet.  

 

Källor  (information)  Medium  (information)  Publik 

 (uppmärksamhet)  (uppmärksamhet och pengar)  

 

Hernes modell över den journalistiska bytesrelationen (Sahlstrand, 2000:75). 

 

Denna modell har dock vissa principiella problem menar den brittiske sociologen Jeremy 

Tunstall som har undersökt relationen mellan källor och journalister. Han menar att 

relationen mellan dessa beror på vilket mål journalistiken har.  

 

Sahlstrand anser att det finns många källor som inte har som intention att påverka 

samhällets beslutsprocesser. Vittnen och offer till olyckor och brottsförövare är några 

exempel. Trots att elitkällor med strategiska intressen är de som dominerar i nyheterna 

generellt sett så bör man inte bortse från icke-eliten i en forskningsmodell. Sahlstrand 

menar att dessa utgör en väsentlig del av nyhetskällorna totalt sett men att de kanske 

måste analyseras enligt andra premisser än elitkällorna.  
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Den svenska medieforskaren Larsåke Larsson har i en kvalitativ långtidsundersökning 

undersökt samspelet mellan kommunala aktörer och journalister. Han menar att 

relationen mellan kommunjournalister och lokala, politiska källor kan liknas vid ett 

utbyte av tjänster. Men eftersom de har olika mål är det bättre att tala om ömsesidig 

nyttjanderätt:  

”Båda sidor tillåter varandra, underförstått och outtalat, att använda sina tillgångar, 

utifrån en insikt att båda gynnas av det” (Larsson, 1998). 

 

3.5 Källans olika roller 

Källornas roll i journalistiken kan ses på olika sätt. I avhandlingen ”De synliga” beskriver 

Anders Sahlstrand tre olika roller som en källa kan ha. Den första av dessa roller är 

källan som leverantör av information och yttranden. Om man ser källan som leverantör 

blir den redaktionella processen viktig. Källorna är som olika alternativ som journalisten 

kan välja mellan för att få information och yttranden. Journalisten ses som en aktör som 

söker upp och utvärderar information från olika källor. Men källorna kan komma med 

felaktig information, det kan spridas rykten och propaganda. Man kan aldrig vara säker 

på att källorna kommer med sanningsenlig information och därför uppmanas 

journalisterna att vara källkritiska (Sahlstrand, 2000). 

 

Källan kan också ses som en buktalardocka. Det är vanligt att journalisten redan på 

förhand vet vilken slags information han/hon vill ha utav källan. I sådana fall behövs 

egentligen inte information utan yttranden, journalisten vill ha en person som säger det 

som journalisten vill att den ska säga. Den här teorin antyder att journalisten inte har som 

mål att informera utan snarare att iscensätta och medvetet konstruera. Det innebär att 

källornas betydelse för nyhetsutbudets kvalitet blir mer formmässig och mindre 

innehållsligt relaterad (Sahlstrand, 2000). 

 

Det går också att se källan som intressent. Ofta har källan ett eget intresse i att synas i 

medierna. En nyhetskälla kan i och med publicering få uppmärksamhet från 

offentligheten. Vilket kan vara värdefullt för källan på flera olika sätt. Det kan vara av 

kommersiella syften, företag som vill sälja sina produkter. Motivet kan även vara att sälja 
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en idé, som när politiker vill föra fram sina budskap. I detta perspektiv fungerar källan 

som en nyhetsskapare som aktivt går in för att få ut sina budskap i massmedia 

(Sahlstrand, 2000). 

 

3.6 Valet av källor visar på kunskapsstrukturer 

Nyheter ger oss information om de kunskapsstrukturer som råder i samhället. 

Undersökningar som gjorts av vilka källor som får komma till tals i medierna och vilken 

kunskap dessa får bidra med, visar att det är elitkällor snarare än icke-elitkällor som får 

bidra med viktig information och fakta i aktuella ämnen (Ericson m.fl. 1989). 

 

Det är i allmänhet de officiella källorna som får ge kunskap om vad som har hänt och 

varför. De får också värdera det som hänt och ge rekommendationer. Så kallade vanliga 

människor används för att beskriva sina egna upplevelser eller reagera på något som 

redan beskrivits av officiella källor (Ericsson m.fl. 1991). 

 

I nyheter går det ofta att utläsa vilka som är de ”auktoriserade vetarna” i ett samhälle och 

valet av nyhetskällor ger oss en daglig barometer över rådande kunskapsstrukturer. Om 

och med vilken slags information en källa får framträda beror på var han eller hon 

befinner sig i kunskapshierarkin. De som finns högt upp i hierarkin tillåts, både av den 

egna organisationen och av nyhetsorganisationen att uttala sig i viktiga frågor. Och när 

nyhetsorganisationer citerar dessa auktoritativa källor reproduceras de rådande 

kunskapsstrukturerna (Ericson m.fl. 1989). 

 

I avhandlingen ”De synliga” har Anders Sahlstrand undersökt vilka synliga källor som 

används i svensk nyhetsjournalistik, varför just dessa används och hur användningen 

motsvarar de allmänna riktlinjer som ligger till grund för nyhetsmedierna i en demokrati. 

Resultatet visade sammanfattningsvis att mångfalden av de synliga källor som används är 

begränsad, att kvinnor och icke-elit källor är underrepresenterade och att småföretagare 

och myndigheter i regel får sämre publicitet än genomsnittet. Det är vanligare att offer får 

komma till tals än goda medborgare som föredömen (Sahlstrand, 2000). 
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3.7 Sammanfattning  

 

Journalister är beroende av sina källor för att skapa nyheter och ett av de centrala 

redskapen för att samla in information och yttranden från källorna är den journalistiska 

intervjun. Intervjun kan ses som en form av interaktion mellan källan och journalisten, 

där källan förväntas komma med svar och uttalanden som journalisten sedan kan använda 

i sin artikel. Inga citat som används i artikeln kan vara helt neutrala, utan påverkas alltid 

av journalisten.  

 

Det finns många olika typer av källor, ett sätt att dela in källorna på är i elit och icke-elit.    

Undersökningar som gjorts av vilka källor som får komma till tals i medierna och vilken 

kunskap dessa får bidra med, visar att det är elitkällorna snarare än icke-elitkällorna som 

får bidra med viktig information och kunskap i aktuella ämnen (Ericson m.fl. 1989). 

 

Det råder delade meningar om hur man kan förstå relationen mellan källor och 

journalister, och det finns olika modeller som förklarar hur denna relation ser ut. Den 

norska medieforskaren Gudmund Hernes menar att det handlar om en slags 

utbytesrelation, där både källor och journalister utnyttjar varandra. Huvuddragen i hans 

utbytesmodell är att källorna ger information till medierna i utbyte mot uppmärksamhet. 

Andra forskare förklarar relationen mellan journalister och källor med en 

motpartsmodell. De menar att källor och reportrar fungerar som motparter - oberoende av 

varandra och med skilda referensramar.  

 

Det finns också olika åsikter om hur mycket inflytande en källa faktiskt har över 

journalistiken. Sahlstrand nämner tre olika typer av roller som källor kan spela i 

journalistiken. Dessa roller är källan som leverantör av information och yttranden, källan 

som buktalardocka och källan som intressent.  

 

Forskningen vi presenterat handlar om den journalistiska intervjun, vilken slags källor 

journalister använder, vilken roll dessa spelar i journalistiken och hur relationen mellan 

källor och journalister ser ut. Med utgångspunkt från våra teorier och vår forskning vill vi 
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gå vidare: Hur upplever en lokaltidnings källor att de blir behandlade av journalister och 

hur uppfattar de slutprodukten? 

 

4. Metod 

Eftersom avsikten med vår undersökning är att försöka förstå intervjupersonerna och 

deras varierande mönster av uppfattningar valde vi att använda en kvalitativ metod 

(Trost, 1997). Den kvalitativa metoden är central när det gäller att samla in och analysera 

fakta som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och handlande (Östbye, 

m.fl., 2004). Vi genomförde kvalitativa intervjuer per telefon med personer som 

intervjuats i Jönköpings-Posten under vecka 46, tionde till tolfte november 2008. Målet 

var att få fram de intervjuades egna uppfattningar och tankar kring hur intervjun de 

medverkat i fungerat, hur den färdiga artikeln blev och hur deras förtroende för 

journalister ser ut. Med hjälp av kvalitativa intervjuer satsade vi på att få en nyanserad 

bild av problemområdet.  

Vi utarbetade en halvstrukturerad intervjuguide för intervjuerna. En intervjuguide är en 

slags plan för intervjun. I den tar man upp de teman eller ämnen som ska utforskas i 

intervjun. Den halvstrukturerade typen av intervjuguide innehåller en översikt av de 

ämnen som ska täckas och förslag till frågor. Dessa frågor finns det sedan möjlighet att 

omformulera eller ändra ordning på under intervjuns gång. Man kan också ställa 

följdfrågor (Kvale, 1997).  I vår intervjuguide hade vi ett antal förslag på olika 

intervjufrågor som vi sorterade under olika teman knutna till våra forskningsfrågor.  

Dessa teman var intervjusituationen, den publicerade texten och förtroende. Dessa tre 

teman kändes naturliga då de ligger mycket nära våra forskningsfrågor. Under temat 

”intervjusituationen” lade vi frågor om hur intervjupersonerna blivit kontaktade av 

journalisten, hur de uppfattat den första kontakten samt deras upplevelser av själva 

intervjusituationen och journalistens agerande.  

Under temat ”den publicerade texten” frågade vi bland annat vad de tyckte om det färdiga 

resultatet, om artikeln innehöll korrekta fakta och citat och om de trodde att läsarna fick 
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en korrekt bild av verkligheten genom artikeln. Vi frågade även om texten innehöll det de 

försökt få fram under intervjun.  

 

Under det sista temat, ”förtroende” ställde vi frågor som handlade om tidigare 

erfarenheter av intervjuer, intervjupersonernas förtroende för journalister före och efter 

den aktuella intervjun, förtroendet för lokalreportrarna på Jönköpings-Posten och så 

vidare.  

För intervjuguiden i sin helhet, se bilagor. 

4.1 Val av intervjupersoner 

När vi valde våra intervjupersoner utgick vi från artiklar i Jönköpings-Posten som 

publicerades under måndagen, tisdagen och onsdagen vecka 46 2008. Ett kriterium för de 

artiklar vi valde ut var att de skulle vara ganska stora (det vill säga inte notiser och 

väldigt små artiklar) publicerade på lokalsidorna. En eller flera intervjuade skulle 

framträda tydligt i texten med flera citat. Personen/personerna skulle vara ordentligt 

synliga i artikeltexten och gärna vara med på bild. I de artiklar vi utgått från har vi dock 

intervjuat alla medverkande, även de som enbart haft ett enda citat.  

Anledningen till att vi valde bort artiklar där det inte är någon intervjuperson som 

framträder särskilt tydligt i texten är att vi tror att det kan vara svårare för dessa personer 

att göra uttalanden om sin medverkan i artikeln. Vi ville förstås ha en så bra grund att stå 

på som möjligt och att personerna vi intervjuade skulle ha mycket att säga, både om 

intervjusituationen och om det färdiga resultatet i tidningen.  

Efter att ha valt ut artiklar utifrån våra ovan nämnda kriterier gick vi noggrant igenom 

dem, för att se till så att vi hade fått en tillräcklig bredd och variation gällande 

intervjupersonerna. Eftersom vi ville göra en jämförelse mellan elit- och icke-elitkällor 

kontrollerade vi att vi fått med både och. Efter genomförandet av intervjuerna kunde vi 

konstatera att 17 elitkällor och 13 icke-elit källor valt att medverka i vår undersökning. 
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När vi definierat vad som är elitkällor och icke-elitkällor har vi använt Anders 

Sahlstrands beskrivning. Med elit avser man oftast myndighetsutövande eller politisk elit 

men det kan även vara en utbildningsmässig eller inkomstmässig elit. Exempel på vanliga 

elitkällor är ministrar, chefer för större företag eller ordföranden i större organisationer. 

Exempel på icke-elitkällor är arbetare, arbetslösa eller studenter. Vad som är elit och 

icke-elit är inte självklart utan måste definieras från fall till fall (Sahlstrand, 2000). 

4.2 Val av dagstidning 

Att vi valde att intervjua källor i Jönköpings-Posten, en relativt stor lokaltidning, beror 

bland annat på den höga förekomsten av ovana intervjuobjekt, eller ”icke-elitkällor” i 

lokaltidningar jämfört med större dagstidningar. Eftersom vi ville göra en jämförelse 

mellan de som är vana att bli intervjuade och de som inte är det kändes det viktigt att 

icke-elitkällor förekom i relativt hög utsträckning i tidningen. Enligt Sahlstrand kommer 

hälften av alla citat i storstadspressen från elitpersoner och bara ungefär en tredjedel från 

vanliga människor (Sahlstrand, 2000). 

4.3 Genomförande 

Inför våra intervjuer kontaktade vi 35 personer som fungerat som källor i Jönköpings-

Posten under vecka 46 2008. Dessa personer kontaktades via telefon eller mejl. Vi 

informerade dem om vår undersökning och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp 

på en telefonintervju. 30 personer valde att vara med. Fem personer avböjde. Intervjuerna 

genomfördes sedan per telefon under veckorna 47, 48 och 49. Vi bandade intervjuerna 

och förde samtidigt anteckningar. Under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide.  

Vissa av våra intervjufrågor fungerade inte på alla intervjupersoner. Några av elitkällorna 

som förekom i JP hade inte blivit intervjuade på ”vanligt vis”, utan under en 

presskonferens då flera journalister var närvarande. Dessa personer kunde inte riktigt 

svara på frågan om vad de tyckte om just journalisten från Jönköpings-Posten och dennes 

bemötande och kunskaper. Några berättade också att de blev intervjuade av olika medier 

varje dag och att de därför hade svårt att minnas specifika saker från intervjun med JP.  
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4.4 Metodkritik 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod. En kritik som kan framföras 

mot kvalitativa intervjuer är att de ibland inte anses vara objektiva (Kvale, 1997). I 

resultatavsnittet har vi valt ut ett antal citat från våra intervjuer som vi skrivit ner för att 

understryka det vi kommit fram till och för att göra resultatet tydligare. Vi har själva valt 

ut de citat vi tycker är ”bäst”, det vill säga de som vi tycker tillför mest. Detta kan 

naturligtvis anses vara en subjektiv bedömning, eftersom citaten kan påverka hur 

resultatet uppfattas. Men vi tycker ändå att citaten är viktiga och nödvändiga för att öka 

förståelsen och tydligheten i resultatkapitlet.  

  

Att vi genomförde våra intervjuer via telefon kan ses som ett problem då det finns risker 

med telefonintervjuer. Det är svårt att veta hur fokuserade intervjupersonen är under 

intervjun (Björklund & Paulsson, 2003). En annan nackdel med telefonintervjuer är att 

det är omöjligt att avläsa intervjupersonens kroppsspråk, vilket annars kan ge en bra 

indikation på hur trovärdiga svaren är (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Vi tyckte dock att det var viktigare att få ett brett och tillräckligt stort urval av 

intervjupersoner än att kunna göra intervjuerna öga mot öga. Att träffa våra trettio 

intervjupersoner och göra intervjuerna på plats hade rent praktiskt varit mycket svårt med 

tanke på den tid vi hade till vårt förfogande för undersökningen.   

En ytterligare nackdel är att vissa av våra intervjupersoner hade blivit intervjuade ganska 

ofta och hade svårt att minnas just vilken artikel det var vi hänvisade till. Detta problem 

hade vi kanske kunnat undvika om vi hade gjort alla intervjuer omedelbart, i samma 

vecka som de publicerades. Men det var praktiskt omöjligt, då det tog flera dagar bara att 

få tag på vissa av intervjupersonerna. 

 
 

4.5 Giltighet och tillförlitlighet  
 

Giltighet handlar om att man undersöker det man avsett att undersöka. För att en 

intervjuundersökning ska vara giltig måste man ha intervjuat rätt personer och den 

information man får fram måste vara korrekt och uppriktig (Ekström & Larsson, 2000). 
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Giltigheten i vår undersökning bedömer vi som god då vi lagt ner mycket omsorg på att 

hitta precis de frågor som passar för vår undersökning (utifrån våra forskningsfrågor) och 

utgått från en noggrant utarbetad intervjuguide vid varje intervju. Vi har också varit 

noggranna i urvalet av våra intervjupersoner och inte bara valt ut personer som kan 

tänkas stödja våra förföreställningar. Vi har till exempel låtit bli att enbart ta med artiklar 

som behandlar kontroversiella ämnen och konflikter, där vi tror det är större sannolikhet 

att någon intervjuperson trampats på tårna.  

 

Tillförlitlighet handlar om att uppgifterna som anges i en undersökning är riktiga. En 

undersökning kan sägas vara tillförlitlig om den är utförd på ett korrekt sätt, om den inte 

innehåller felkällor och så vidare (Ekström & Larsson, 2000).   

 

Vi tycker att tillförlitligheten i vår undersökning är god. Vi bandade våra intervjuer och 

förde även anteckningar under intervjuerna, vilket ökar tillförlitligheten. Innan vi gjorde 

våra intervjuer funderade vi en del på om vårt material skulle vara tillräckligt fylligt, det 

vill säga om det antal intervjuer vi gjorde skulle räcka för att få ett tillförlitligt resultat. 

Men det visade sig vara fullt tillräckligt, då vi mot slutet inte tyckte att det kom fram 

någon ny information under intervjuerna. En tumregel är att man slutar sitt intervjuarbete 

när det inte framkommer något nytt av de tillkommande respondenterna (Ekström & 

Larsson 2000, s 73). 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

När vi genomfört vår undersökning har vi försökt följa Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska huvudprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Vad det gäller informationskravet informerade vi våra intervjupersoner om 

undersökningen och syftet med den. Vi berättade för dem om undersökningens upplägg 

och hur vi gått tillväga när vi valt ut vårt material.  
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Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi gav intervjupersonerna möjlighet att säga nej 

till att delta. De fick, efter att ha blivit informerade om undersökningen, bestämma själva 

om de ville vara med eller ej. 

Vad det gäller konfidentialitetskravet gav vi alla intervjupersoner möjligheten att vara 

anonyma. Konfidentialitet i forskning betyder att privata uppgifter som identifierar 

undersökningspersoner inte redovisas. Om det i en undersökning blir aktuellt att 

publicera information som kan kännas igen av andra, måste undersökningspersonerna 

först godkänna att denna information lämnas (Kvale, 1997). Ingen av intervjupersonerna 

bad dock om att få vara anonym och alla kunde tänka sig att bli citerade med namn. 

Nyttjandekravet har vi också följt då vi endast använder de insamlade uppgifterna för 

forskningsändamål. 

5. Resultat och analys 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur en lokaltidnings källor upplever att de blir 

behandlade och bemötta av journalister och hur de uppfattar den färdiga artikeln. Vi 

undersöker också om det finns några skillnader mellan elit- och icke-elitkällors 

upplevelser och uppfattningar. 

I vår analys utgår vi från våra frågeställningar: 

• Hur upplever en lokaltidnings källor att de blir bemötta och behandlade av 

journalister i samband med intervjusituationer? 

• Hur uppfattar källorna de publicerade texter där de själva medverkar? 

• Hur ser dessa personers förtroende för journalister ut?   

• Skiljer sig erfarenheterna mellan de källor som är vana att bli intervjuade och de 

som är ovana?  

Artiklarna vi utgått från finns med som bilagor och eftersom ingen av våra 

intervjupersoner har valt att vara anonym anger vi personernas namn och roll i artikeln i 

resultatkapitlet. Vi inleder också resultatkapitlet med en kort presentation av artiklarna.  
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5.1 Artiklarna 

5.1.1 Måndag 10 november 2008 

”Parfymerna gör vardagen svår för Lea” 

Artikeln handlar om Lea Vourenmäki och hennes allergi mot parfymer.  Lea ville inte 

vara med i vår undersökning men vi har intervjuat de två andra personerna som 

förekommer i artikeln. Marie-Louise Luther på astma- och allergiförbundet berättar hur 

de jobbar med för att förbättra villkoren för allergiska och Erik Engwall, miljö- och 

hälsoinspektör på Jönköpings kommun talar om svårigheterna med att införa förbud och 

om ställningstaganden de tagit i kommunen.  

 

“Nu lägger Mirza och Ferisa till vid kajen” 

Artikeln handlar om Mirza och Ferisa Basic som håller på att flytta in i sin nya lägenhet i 

ett nytt bostadsområde. Artikeln tar dels upp lite personliga saker om Mirza och Ferisa, 

men den handlar mest om flytten och den nya lägenheten.  

   

”Bandyn kostar för mycket” 

Framtiden för bandybanan på Vaggeryds idrottsplats är osäker och den här artikeln 

handlar om att en ny utredning har tillsatts för att avgöra hur det ska gå. De som 

medverkar i artikeln är Thore Ohlsson (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och 

Monica Sporrong (s), vice ordförande. Båda kommer med åsikter om hur de vill att 

framtiden för bandybanan ska se ut och hur problemen ska lösas. 

 

”Sven-Olof Isacsson: bygg hall - eller lägg ner” 

Den här artikeln hänger ihop med den föregående ”Bandyn kostar för mycket” men här 

kommer en annan synvinkel på ämnet. Sven-Olof Isacsson som medverkar i artikeln i 

rollen som ledamot i Föreningen Vaggeryds Idrottsplats får komma med sina åsikter.  
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”Ny ledare ska främja landsbygden” 

Artikeln handlar om Elise Pavicic, som blivit ny verksamhetsledare för Leader Västra 

Småland. Det liknar ett personporträtt eftersom artikeln handlar ganska mycket om 

privatpersonen Elise samtidigt som den handlar om hennes yrke.  

 

”Långtradare kör för fort” 

Den här artikeln handlar om att NTF: s mätningar visar att långtradarna kör för fort på 

riksväg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö. Det är tre personer som förekommer i 

artikeln. Åke Qvarnström på NTF bidrar med siffror och fakta. Rosie Gard, som 

representerar privatpendlare som har märkt av problemet, uttalar sig (hon har själv hört 

av sig till JP). I slutet av artikeln kommer citat från Ingemar Eriksson, åkeriägare i 

Mullsjö som får företräda åkeriföretagen.  

 

”Vera får ta svängen till slottet” 

Vera Blomkvist Karlsson på Furulidskolan hade högst poäng i länet i en rikstäckande 

kunskapstävling med frågor om nutid och detta är vad artikeln handlar om. Den fokuserar 

på Vera och hon får svara på frågor.  

 

5.1.2 Tisdag 11 november 2008 

 

”Strategiskt och nödvändigt beslut” 

Artikeln handlar om Scandinavian Eyewear som valde att flytta sin tillverkning från 

Jönköping till Kina och Italien 2002. Sonnie Byrling som då var vd för företaget 

medverkar i artikeln. Han får berätta om hur det gick till när företaget beslutade att flytta 

produktionen och varför, han berättar även om framtidsplanerna som finns.    

 

”Grahn trivs som ordförande” 

Artikeln handlar om Carl-Erik Grahn som privatperson och hans yrkesliv och tid som 

ordförande av olika slag.  
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”Nu ska bilolyckorna minska” 

Artikeln handlar om att det är för många trafikolyckor på E4 i Jönköping och vad man 

ska göra för att de ska minska. Det är NTF, polisen och räddningstjänsten som tycker 

detta och de som får uttala sig i texten är brandmästare Kjell-Åke Romfors och Åke 

Qvarnström på NTF. Kjell-Åke Romfors får framförallt presentera statistik och uttala sig 

om den medan Åke Qvarnström mer får prata om problemen.   

 

”Ny förskola växer fram på Tahe” 

Artikeln handlar om att det håller på att byggas en ny förskola i Taberg som ska bli klar 

till sommaren. Britt-Marie Björkegren, rektor på Tahe rektorsenhet får uttala sig ganska 

mycket i texten.. Även förskolläraren Annika Ståhl får uttala sig i texten om att de tar 

med barnen och går till byggarbetsplatsen och tittar varannan vecka.  

 

”Få har råd att hyra nytt” 

Artikeln handlar om att Satu Jonsson, vd på Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB, är 

orolig över de nya lägenheterna som byggs i Skillingaryd.  

 

”VSBO: s eget fel att Kvarnen blir så dyrt”  

Den här artikeln hänger ihop med den ovan men här får  kommunalrådet Bengt Dahlqvist 

(m) komma med sina synpunkter. Han har en helt annan åsikt än Satu Jonsson i frågan.  

 

5.1.3 Onsdag 12 november 2008 

 

”Esse Petersson tvingas bort” 

Denna artikel är uppdelad i två.  Båda artiklarna handlar om Esse Petersson (fp) som är 

ordförande i Länstrafikens styrelse men som nu måste avgå. I den ena artikeln uttalar sig  

Peranders Johansson (m) och P O Norlander (m) kritiskt mot Esse Petersson. I den andra 

artikeln får Esse Petersson själv försvara sig och komma med sina åsikter.  

 

”Hot och våld oroar hyresgäster” 
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Även denna artikel består egentligen av två delar, underartikeln har rubriken 

”Frälsningsarmén svarar: Vi har tillsatt en utredning”. Den övre artikeln beskriver 

problemet med att boende i en av Frälsningsarméns fastigheter känner sig otrygga. Två 

boende som känner sig utsatta uttalar sig varav den ena, Rickard Lyxell, medverkar med 

nam. I den andra artikeln får  Ingelise Linck, enhetsledare för Frälsningsarméns öppna 

sociala verksamhet, berätta om vad de tänker göra åt saken.  

 

”Chefsekonom och olycksprofet ” 

Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune deltog i en industrimässa i Jönköping och 

det är med anledning av det som han medverkar i artikeln. Under mässan blev han kallad 

för olycksprofet med anledning av hans dystra framtidsprognos för 2009. Artikeln 

handlar om hans prognos och han får säga vad han tror om den ekonomiska utvecklingen.  

  

”Ett lyft för bilverkstaden” 

Artikeln handlar om att bilägarna i Jönköping är mer nöjda med sina verkstadsbesök nu 

än de var förra året. Informationen till artikeln kommer från Leif Fagerlund som är vd för 

Kontrollerad Bilverkstad, KBV.  

 

”Marita förverkligade sin dröm” 

Detta är ett personporträtt på Marita Svensson som handlar om hennes väg till att öppna 

ett eget café. Hon får berätta om sitt café Kaffe & kackel, om varför hon ville starta eget, 

vad hon gjort tidigare etc.   

 

”Eon har agerat mycket illa” 

Det var strömlöst i Lövrydet i ett helt dygn hos vissa i samband med ett oväder och i den 

här artikeln får två berörda uttala sig. Dessa är Rolf Gustafsson i Lövrydet som menar att 

Eon är nonchalanta och inte tar problemen på allvar och Jonny Fransson som också 

berördes av strömavbrottet. I anslutning till artikeln  finns även en liten artikel med 

rubriken ”Eons informationschef: Jag förstår om folk i Svenarum är upprörda”. Den 

behandlar Eons synvinkel på det hela och Johan Aspegren som är informationschef får 

uttala sig om vad de gör för att förbättra läget.  
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5.2 Elitkällornas upplevelser av intervjusituationen  

Överlag upplevde elitkällorna intervjusituationen som positiv och hade inget att anmärka 

på. De upplevde att den första kontakten med journalisten var bra, de blev väl bemötta 

och kände sig bekväma i intervjusituationen. De beskriver journalisten de träffat i 

positiva ordalag, bland annat med ord som ”trevlig”, ”lyssnande”, ”intresserad” och 

”korrekt”.   

”Jag kände mig bekväm i intervjusituationen. Det var trevligt också, 

hon var trevlig och hennes frågor var inte besvärliga.” (Per-Anders 

Johansson, “Esse Petersson tvingas bort”) 

”Journalisten tog sig tid att lyssna och att ställa relevanta följdfrågor. 

Jag upplevde intervjusituationen som positiv, det var ett artigt och 

trevligt bemötande”. (Monica Sporrong, ”Bandyn kostar för mycket”) 

Bland intervjupersonerna fanns det dock några synpunkter på hur den allra första 

kontakten tagits av journalisten. En blev uppringd på sin privata mobil då hon var hemma 

och sjukskriven, något hon inte uppskattade. En annan källa blev uppringd en 

fredagskväll. 

”… jag tycker att det är lite märkligt. Man skickar ut ett 

pressmeddelande dagen innan om att man ska ha en presskonferens på 

fredagen och de väljer att inte komma, utan söker sedan upp en på ens 

privata mobil i stället… men han var väldigt trevlig, så det har jag 

inget att säga om” (Elise Pavicic, ”Ny ledare ska främja landsbygden”) 

I artikeln ”Interviewing, Quoting and the Development of Modern News Journalism” 

beskriver Mats Ekström hur man kan se den journalistiska intervjun som en form av 

interaktion där intervjuaren och den intervjuade har olika roller. Den intervjuades roll är 

framför allt att komma med svar och uttalanden. Intervjun är en social situation som 

kräver svar från den som intervjuas (Ekström, 2006). En av intervjupersonerna uttryckte 
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svårigheten i att behöva komma med svar på en gång och önskade att hon fått mer tid till 

förberedelse.  

”Ibland skulle jag önska att det fanns lite mera lyhördhet och att man 

skulle få en chans att förbereda sig lite mera… att man inte alltid 

förutsätter att man alltid kan svara på saker på en gång”. (Marie-

Louise Luther, ”Parfymerna gör vardagen svår för Lea”) 

Alla elitkällor upplevde att journalisten lyssnat på dem och att de fick säga det de hade att 

säga under intervjun. Men de var samtidigt väl medvetna om att det i slutändan är 

journalisten som väljer vad han eller hon vill ta upp i artikeln. Esse Pettersson som uttalar 

sig i ”Esse Pettersson tvingas bort” nämnde att det under intervjun sades lite mer än vad 

som kommer fram i artikeln och att ”man som intervjuobjekt alltid får säga det man har 

att säga, men att det sedan är tveksamt om det man tycker är angeläget tas upp i 

tidningen”. 

 

Anders Sahlstrand beskriver i sin avhandling ”De synliga” olika roller som en källa kan 

ha. En av dessa är rollen som ”buktalardocka”. Det innebär att journalisten redan på 

förhand bestämt vilken slags information han/hon vill ha utav källan. I sådana fall behövs 

egentligen inte information utan yttranden, journalisten vill ha en person som säger det 

som journalisten vill att den ska säga (Sahlstrand, 2000). Att journalister ibland använder 

källor som buktalardockor hade en av elitkällorna tankar kring:  

 

”Det är lite som en brottningsmatch. Om jag kommer med något som 

är intressantare än det som journalisten frågar efter, kan journalisten då 

tänka sig att ta upp det? Det här är väldigt olika från journalist till 

journalist… ofta känner jag att journalisten bestämt sig för att något 

ska framställas på det eller det sättet i förväg, lite för ofta. Men så är 

det väl”. (Johan Aspegren, ”Eon har agerat mycket illa”)  
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Johan Aspegren har i denna artikel uppgiften att förklara vad kraftbolaget Eon gör för att 

rätta till sina försummelser. Den här gången är han dock nöjd med både journalistens 

bemötande och artikeln och tycker att journalisten tagit upp ”rätt saker”.  

 

Flera andra elitkällor tyckte också att journalister ibland använder sina källor som 

buktalardockor och bara verkar vara ute efter ett visst yttrande (Sahlstrand, 2000). Per-

Olof Norlander, som uttalar sig i artikeln ”Esse Pettersson tvingas bort”, menar att 

journalisten ibland bestämt på förhand vad han/hon vill ha ut av intervjupersonen. ”Ett 

problem är när journalister återupprepar samma fråga många gånger för att de vill ha ett 

annat svar än det de fått från början… till slut får de ju det” säger han. I intervjun inför 

artikeln om Esse Pettersson upplevde han dock inte detta problem, utan tyckte att 

journalisten var lyhörd.  

 

Något en del av elitkällorna hade synpunkter på var journalistens kunskaper i ämnet vid 

intervjutillfället. De flesta tyckte att kunskaperna var tillräckliga eller ”hyfsade”, men 

några uttryckte att journalisten varit dåligt förberedd och påläst och därför inte kunnat 

ställa relevanta frågor under intervjun.  

 

Överlag var elitkällorna dock nöjda med den aktuella intervjun och hur den genomförts. 

Flera pratade om sin egen ”insats” och tyckte att de lyckats bra med att framföra sitt 

budskap till journalisten. Johan Aspegren i ”Eon har agerat mycket illa” nämner till 

exempel att han är mycket nöjd med intervjun och att han lyckats med sin uppgift – att få 

ut det budskap han ville. Detta visar att elitkällorna inte bara ser sig som leverantörer av 

information utan också som intressenter. I intervjun utnyttjar journalisten visserligen 

intervjuobjektet för sina syften – men det kan också vara så att den som blir intervjuad 

utnyttjar journalisten för att försöka få ut ett budskap (Sahlstrand, 2000). 

Enligt utbytesmodellen som vi utgår från i vår undersökning ger källorna information till 

medierna i utbyte mot uppmärksamhet. Relationen mellan källor och journalister är alltså 

en slags bytesrelation. (Sahlstrand, 2000).  När det gäller elitkällorna vi intervjuat verkar 

detta stämma ganska bra. De flesta av elitkällorna hade ett eget intresse i att bli 
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intervjuade och såg att de själva fick ut något genom intervjun och publiceringen. Detta 

har naturligtvis påverkat intervjusituationen och hur elitkällorna uppfattat den. Det verkar 

som att de flesta varit medvetna om sin egen roll under intervjun, och fokuserat på denna. 

Detta, kombinerat med deras erfarenhet av att bemöta journalister, kan ha medverkat till 

att de uppfattat intervjun som något positivt.  

 

5.3 Icke-elitkällornas upplevelser av intervjusituationen 

Alla icke-elitkällor i vår undersökning var positiva till intervjusituationen och hur de 

bemötts av journalisten. Det var ingen som hade särskilt mycket att anmärka på och de 

tyckte att det kändes helt okej att bli intervjuad. Här är några exempel på hur icke-

elitkällorna upplevde intervjusituationen: 

”Den första kontakten upplevde jag som bra, han var ju intresserad av 

det här så det var helt perfekt. Intervjusituationen upplevde jag som 

bra, det var bra relationer med en gång mellan mig och journalisten. 

”Han var trevlig och saklig och hade en bra avvägning på intervjun 

tyckte jag, mellan sakförhållandet och lite annat.” (Rolf Gustafsson, 

som hade varit utan ström i ett dygn och anklagar Eon för att vara 

nonchalanta i artikeln ”Eon har agerat mycket illa”) 

”Likgiltig, eller alltså det var inget speciellt… Journalistens 

bemötande var som man kan förvänta sig… Helhetsintrycket av 

intervjun var bra, proffsigt liksom.” (Rickard Lyxell, ”Hot och våld 

oroar hyresgäster”) 

 

När man undersöker varför en intervju blir som den blir måste man, enligt Mats Ekström, 

ta hänsyn till att intervjun är en form av social interaktion mellan intervjuaren och den 

som blir intervjuad. Man kan inte enbart se intervjun som ett okomplicerat sätt att samla 

in information. Man kan heller inte utgå från att intervjufrågor enbart är 

informationssökande och neutrala (Ekström, 2006). Med bakgrund av detta kändes det 
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relevant att fråga intervjupersonerna vad de tyckte om frågorna som ställdes under 

intervjun. Frågorna upplevde de flesta av icke-elitkällorna som relevanta och bra: 

”Jo, det var ganska rimliga frågor hon ställde.” (säger Vera Blomqvist 

som fick svara på frågor om hur det känns att vara den elev som fick 

högst poäng i länet i en kunskapstävling och vad hon tycker om priset 

och så vidare i artikeln ”Vera får ta svängen till slottet”)  

”Ja dom var väl helt relevanta så att säga, det var väl inget konstigt det 

tycker jag inte” (Jonny Fransson, ”Eon har agerat mycket illa”) 

När det gäller elitkällor, till exempel kommunala aktörer, är det vanligt att de har någon 

slags relation till journalisten som intervjuar dem. Till exempel att de blivit intervjuade av 

samma journalist många gånger tidigare och därför känner honom eller henne (Larsson, 

1998). Bland icke-elitkällor är det dock annorlunda. I vår undersökning var det inte 

vanligt att de kände till eller hade någon slags relation till journalisten sedan tidigare. 

Detta förekom endast i ett fall: 

”Det var egentligen så att det var jag som kontaktade journalisten 

därför att jag vet lite vem han är och jag känner honom lite grann 

privat och så hade jag läst några artiklar som han skrivit innan i JP om 

det här.” (Rosie Gard som på det stora hela var nöjd med artikeln 

”Långtradare kör för fort” och tyckte att hon fick fram det hon ville. 

Dock var hon lite besviken på att åkeriägaren Ingemar Erikssons 

åsikter presenterades sist i texten och fick stå oemotsagda, hon hade 

gärna velat kommentera dem.) 

Hur pass pålästa icke-elitkällorna tyckte att journalisterna var varierade. Sven-Olof 

Isacsson som i artikeln ”Sven-Olof Isacsson: bygg hall – eller lägg ner” representerar 

Föreningen Vaggeryds idrottsplats säger att journalisten inte begrep vad han syftade på 

när han pratade om att ”lägga ner”. Han tycker helt enkelt att journalisten skulle ha varit 

mer insatt.  
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De flesta hade dock förståelse för journalistens arbetsförhållanden, det vill säga att brist 

på tid gör att det blir svårt för journalisten att vara jätteinsatt i alla ämnen. 

”Ibland så tycker man nog när man läser tidningar och så att det låter 

som att de inte är så värst insatta i saker och ting men man kan ju inte 

vara insatt i allt, det finns det ju ingen som kan.” (Carl-Erik Grahn, 

som annars var nöjd med journalisten som gjorde intervjun med 

honom”. Men som han även sa själv så fanns det inget direkt i det här 

fallet man kunde läsa på.) 

Det är väldigt få av icke-elitkällorna som bad att få läsa artikeln innan publiceringen eller 

blev erbjuden att göra det. Men några insåg i efterhand att de kanske borde ha gjort det: 

”Nä, jag tänkte faktiskt inte på det men det borde jag ju ha gjort.” (Det 

menar Marita Svensson som ändå var väldigt nöjd med både intervjun 

och den färdiga artikeln ”Marita förverkligade sin dröm”. Men hon 

tycker att det var en liten miss från journalistens sida att han inte 

erbjöd henne att läsa texten innan publicering, troligtvis eftersom hon 

har varit med om intervjuer tidigare då det blivit faktafel i artikeln.) 

 
Det kan vara svårt att ge en bra förklaring till varför icke-elitkällorna överlag var så nöjda 

med intervjusituationen och journalistens bemötande. Att utgå från en utbytesmodell är 

svårare när det gäller icke-elitkällorna än elitkällorna. Sahlstrand anser att de flesta icke-

elitkällor inte alls har intentionerna att få ut sitt budskap eller påverka samhällets 

beslutsprocesser (Sahlstrand, 2000). Men trots detta kan icke-elitkällor ha ett eget intresse 

i en publicering och uppskatta att de ”får” bli intervjuade. Den journalistiska logiken kan 

dessutom ge en förklaring till att de uppfattat intervjun som något positivt, trots att de i 

många fall saknar erfarenhet av intervjusituationer. Eftersom den journalistiska logiken 

genomsyrar hela vårt samhälle (Eide, 2007) kan icke-elitkällor ha lärt sig hur man ska 

hantera intervjusituationer utan att nödvändigtvis ha blivit intervjuade själva.  
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5.4 Elitkällornas uppfattningar om den färdiga artikeln  

I stort var elitkällorna nöjda med artiklarna de själva medverkat i. Ingen av dem hade 

begärt att få läsa artikeln innan publicering. De upplevde ändå att journalisterna överlag 

citerat dem rätt och att de fakta som fanns med i texten var korrekta. De flesta trodde 

också att allmänheten fått en någorlunda korrekt bild av verkligheten genom artikeln.  

 

 

”Jag tyckte att den var bra, den speglade vad jag hade sagt och vad vi 

hade pratat om. Inget som fanns med var påhittat eller nyanserat på 

något konstigt sätt… det fanns inget som var tvivelaktigt” (Elise 

Pavicic ”Ny ledare ska främja landsbygden”) 

 

Att elitkällorna hade ett eget syfte med intervjun och ett budskap de ville få ut var, som 

redan nämnts, inget de hymlade med. Enligt utbytesmodellen, ger källorna information 

till medierna i utbyte mot uppmärksamhet. Här kan man tala om källan i rollen som 

”intressent”.  Ofta har källan ett eget intresse i att synas i medierna. En nyhetskälla kan i 

och med publicering få uppmärksamhet från offentligheten (Sahlstrand, 2000). Flera av 

intervjupersonerna tyckte att de lyckats bra med att få ut sitt budskap och att det de ville 

få fram under intervjun fanns med i den färdiga artikeln.  

 

”Det är bra, de skriver det jag vill att de ska skriva. Jag är rätt bekväm 

med reportrarna i Jönköpings län som skriver om trafik… Jag tycker 

att jag har lyckats att få ut det budskap till invånarna i Jönköpings 

kommun som jag önskade.” (Åke Qvarnström, ”Långtradarna kör för 

fort” & ”Nu ska olyckorna minska”) 

 

”Den blev väl jättebra, jag kan riktigt se mig själv säga det han 

skrev… jag har hållit kurser i hur man pratar med journalister och själv 

jobbat som journalist så det brukar inte bli alldeles fel. Man har ju 

olika roller, jag som informatör och journalisten som rapportör och 
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min uppgift är att jag ska ha ut mitt budskap”. (Johan Aspegren, ”Eon 

har agerat mycket illa”) 

 

Men alla elitkällor var inte lika nöjda med hur deras uttalanden använts av journalisten.   

I artikeln ”Interviewing, Quoting and the Development of Modern News journalism” 

säger Mats Ekström att citat aldrig kan vara helt neutrala. Journalisten påverkar citatet på 

många olika sätt, bland annat genom att sätta in yttrandet i en kontext. Kontexten och 

omständigheterna som yttrandet placeras in i påverkar hur citatet uppfattas (Ekström, 

2006). Satu Jonsson, som i artikeln ”Satu Jonsson: Få har råd att hyra nytt” har rollen att 

förklara bostadssituationen i Vaggeryd och Skillingaryd, tyckte att hennes citat som 

artikeln till stor del bygger på användes i fel sammanhang. Dessutom hade hon andra 

synpunkter på artikeln:   

 

”Den var grovt vinklad tycker jag. Det var mer sensationsjournalistik 

än saklig journalistik. Citaten var rätt, men inte alltid satta i rätt 

sammanhang i texten. Allt var inte korrekt… Jag tyckte att det var en 

onödig vinkling på artikeln.”  (Satu Jonsson ”Få har råd att hyra nytt”) 

 

Även andra elitkällor hade åsikter om hur artiklarna vinklats. Att hitta intressanta 

infallsvinklar är en del i journalistens arbete. Aspekter som tros öka intresset för en nyhet 

förstoras upp, andra aspekter förminskas eller väljs bort. Vinklingsprincipens 

utgångspunkt är att nyheterna inte speglar händelser som helhet, utan tar fram drag som 

är slående (Hvitfeldt, 1989).  Elitkällorna var väl medvetna om att en journalist måste 

vinkla och välja bort information för att kunna skriva en artikel som människor läser, 

men det fanns i några fall ett missnöje över hur detta gjorts:  

  ”Artikeln blev sådär, inte så heltäckande. Jag är lite missförstådd men 

inte direkt felciterad… Det kanske är lite för kortfattat för att man ska 

förstå. Läsarna får en viss bild som inte belyser helheten för 

doftöverkänsliga.”  (Marie-Louise Luther, ”Parfymerna gör vardagen 

svår för Lea”) 



 39 

 

”Jag blev besviken när jag såg rubriken. Jag tycker att man har vinklat, 

det är väl ofta så att man vinklar det lite sensationellt och inte tar fram 

det som är bra utan det som är bekymmer. Det är ju mycket bra som 

inte framkommer i sådana här artiklar” (Thore Ohlsson, ”Bandyn 

kostar för mycket”) 

5.5 Icke-elitkällornas uppfattningar om den färdiga artikeln 

Den färdiga artikeln var de flesta av icke-elitkällorna nöjda med. De upplevde att både 

citat och fakta stämde i hög grad, åtminstone till helheten. De flesta var dock lite 

förvånade över detta och menade att det finns fall där fakta inte brukar stämma och att det 

är vanligt att bli felciterad.  

”Jag tycker att den färdiga artikeln var bra, citaten var rätt och det var 

inget jag tänkte på i alla fall, så jag tror det var rätt.” (Annika Ståhl 

”Ny förskola växer fram på Tahe”) 

”Jag tycker väl att det var rätt så bra skrivet faktiskt, rätt okej. Jag var 

rätt citerad och så vitt jag kan bedöma så var fakta rätt också.” (Jonny 

Fransson ”Eon har agerat mycket illa”) 

I dessa fall har icke-elitkällorna, eller ”de vanliga människorna” antingen uppgiften att 

vara illa behandlade av dem som har makten och föra den lilla människans talan mot 

överheten (här representeras ”makten” av Eon) eller så har de uppgiften att på ett trevligt 

sätt illustrera och ge liv åt en trevlig händelse. Att de är så nöjda med artikeln måste ses 

mot denna bakgrund.  

Alla icke-elitkällor var dock inte helt och hållet nöjda med den publicerade artikeln. 

Några kände att journalisten missuppfattat dem på olika områden.  
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”Det finns en del missuppfattningar i artikeln, det var lite 

felformuleringar. Journalisten har inte förstått vad det handlar om.” 

(Ingelise Linck, ”Hot och våld oroar hyresgäster”) 

”Den färdiga artikeln var väl sådär… överskriften var kanske lite 

förvrängd. Men ju hetare överskrift du har ju fler läsare får du.” (Sven-

Olof Isacsson, ”Sven-Olof Isacsson: bygg hall - eller lägg ner”) 

 

Det är i allmänhet de officiella källorna, elitkällorna, som får ge kunskap om vad som har 

hänt och varför i medierna. De får också värdera det som hänt och ge rekommendationer. 

Så kallade vanliga människor, icke-elitkällor, används för att beskriva sina egna 

upplevelser eller reagera på något som redan beskrivits av officiella källor. (Ericsson 

m.fl. 1991) Detta stämmer i stor utsträckning när det gäller de artiklar vi utgått från i vår 

undersökning. Men icke-elitkällorna vi intervjuade verkade vara nöjda med den roll de 

tilldelats och vad de fått tillföra till artiklarna. Något många av dem uttryckte var att de 

blev förvånade över den färdiga artikelns storlek, att den var större än de väntat sig. 

 

”Jo den blev jättebra, den blev ju väldigt stor, halva sidan var ju vår så 

det var ju bra.” (Ferisa Basic “Nu lägger Mirza och Ferisa till vid 

kajen”) 

 

”Jag blev väldigt positivt överraskad över att det var en sådan stor 

artikel.” (Annika Ståhl ”Ny förskola växer fram på Tahe”) 

5.6 Elitkällornas förtroende för journalister  

Alla elitkällor sade sig ha ett högt eller ganska högt förtroende för journalister i 

allmänhet. Eftersom de allra flesta var vana vid att bli intervjuade hade de gott om egna 

erfarenheter att grunda sina uppfattningar på.   

 

”De jag träffar och har konkret erfarenhet av har jag stort förtroende 

för, de gör ett väldigt bra jobb på en väldigt begränsad tid… det är 
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också bra att de har en kritisk inställning till det jag säger…” (Leif 

Fagerlund ”Ett lyft för bilverkstaden”) 

 

”För den enskilda journalisten har jag rent allmänt ett ganska stort 

förtroende. Man lär sig deras sätt att jobba. Man får tåla att en och 

annan journalist försöker vinkla frågor… Sedan finns det väl en och 

annan som man inte kan lita på”. (Peranders Johansson, ”Esse 

Petersson tvingas bort”) 

 

Men trots att elitkällorna uttryckte att deras förtroende för journalister var högt, eller 

åtminstone relativt högt, framförde många av dem åsikter som visade på en viss 

skepticism gentemot journalister på ett mer allmänt plan. En undersökning som Maria 

Elliot gjort visar att förtroendet för journalisterna i allmänhet är lägre än förtroendet för 

medieinstitutionerna (Elliot, 1997). Hadenius och Weibull skriver att förtroendet för 

journalister kan svikta, inte bara hos läsarna utan även hos nyhetskällorna. De missnöjda 

källorna anser att journalisterna förkortar, förvanskar och vinklar verkligheten så att 

konsumenterna vilseleds (Hadenius och Weibull, 1999).   

Hos elitkällorna i vår undersökning fanns det ett visst missnöje över enskilda journalister 

och vad de gör med den information de får ta del av. Några av intervjupersonerna 

uttryckte att det ibland blir ”helt galet” och att det händer att journalister vinklar och 

förvränger verkligheten.  

 

”Ibland är det ett problem, hur saker vinklas och så, när man vet hur 

sakförhållandet är och inte känner igen sig alls i artikeln…” (Bengt 

Dahlqvist, ”VSBO:s eget fel att Kvarnen blir så dyrt”) 

 

”… sedan kan det ju göras artiklar på skandalartade sätt… men man 

får väl alltid se till vem som gör saker och ting, det finns ju journalister 

som man vet har stor integritet och inte nedlåter sig till att vinkla 

saker.” (Esse Pettersson, ”Esse Petersson tvingas bort”) 
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Att journalister ibland gör misstag och att det kan finnas faktafel och citat som inte är 

korrekta i en artikel hade elitkällorna dock viss förståelse för. Flera av källorna nämnde 

att journalister, framför allt lokaljournalister, jobbar under tidspress och ofta måste 

bevaka vad som händer inom många olika områden. Det gör att fel oundvikligen smyger 

sig in.   

 

”Saker kan bli fel eftersom de har så bråttom och inte har tid att 

granska ordentligt, Det är ett problem…” (Anders Rune, 

”Chefsekonom och olycksprofet”) 

 

Kritiken som elitkällorna här framför mot journalister har de dock inte grundat i något 

eller några konkreta fall och de säger ganska ”svepande” saker. När de i vår 

undersökning fått uttrycka vad de tyckt i ett aktuellt fall, artikeln i JP, är de i stället 

mycket positiva. Något som kan vara svårt att förstå och förklara.  

 

Genomgående sade sig elitkällorna dock ha högt förtroende för journalister och även för 

medier i allmänhet. Men många sade att de i och med sina erfarenheter såg på innehållet i 

medierna med kritiska ögon och var medvetna om att hela sanningen sällan kommer fram 

i en artikel. Något annat som flera av intervjupersonerna resonerade kring när det gäller 

förtroendet för medier och journalister, var källornas roll i journalistiken. De menade att 

hur något framställs i medierna och hur artikeln blir inte bara beror på journalisten, utan 

också på hur källan ”skött sig”. Därför tyckte de att man inte bara kan ”skylla” på 

journalisten om något blir fel.  

 

”Innan jag var van vid att bli intervjuad var jag lite sur vid några 

tillfällen. Man sa kanske lite fel saker och blev lite felciterad… men 

med tiden har det blivit bättre. Det beror på att jag blivit mer säker i 

kontakterna med media. Allt eftersom rutinen har kommit får jag ut 

mitt budskap. Med nya journalister är jag alltid övertydlig.” (Åke 
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Qvarnström, ”Långtradarna kör för fort” & ”Nu ska olyckorna 

minska”)   

 

5.7 Icke-elitkällornas förtroende för journalister  

I vår undersökning sade icke-elitkällorna överlag att de har högt förtroende för 

journalister.  

“Mitt förtroende för journalister är bra. Det beror mycket på en själv 

vad man odlar för kontakter, är man artig mot journalisterna så är de 

artiga tillbaka. Jag blir aldrig dåligt behandlad och har bra förtroende 

för lokalreportrarna på Jönköpings-Posten.” (Ingemar Eriksson 

”Långtradare kör för fort”) 

”Journalister, de har ju egna intressen av att skriva och framföra det 

som lämpar sig och passar det de tycker är bäst. Det är inte så som 

många tror att de bara ska rapportera helt objektivt, det vet ju de flesta 

att det inte är så. Så förtroendet för journalister i allmänhet är väl inte 

sådär jätte skyhögt... De har väl ett ganska ljummet förtroende rent 

allmänt, men i det här fallet så var det helt okej.” (Rickard Lyxell ”Hot 

och våld oroar hyresgäster”) 

Många av icke-elitkällorna var skeptiska till hur rubriksättning och vinkling görs på en 

del nyhetsredaktioner, men de uttryckte samtidigt att de har en stor förståelse för en 

journalists svårigheter i arbetet. Många var också medvetna om att det för det mesta inte 

är journalisterna som sätter rubrikerna.  

”Jag har väl kanske en förutfattad mening, det är inget som jag själv 

råkat ut för men just det här när man läser kvällstidningarna att man 

ser en väldigt stor upprörande rubrik. Det är just det här 

rubriksättandet men det kanske man inte ska skälla på journalisterna 

för, det är väl inte de som sätter rubrikerna på kvällspressen.” (Carl-

Erik Grahn, ”Grahn trivs som ordförande”) 
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”Generellt tycker jag att jag har förtroende, jag har aldrig upplevt att 

det har varit alldeles åt skogen. Men jag läser alltid tidningar med 

väldig skepsis för jag vet hur lätt det är att det blir missuppfattningar. 

Rubriker stämmer inte alls överens med texten.” (Ingelise Linck, ”Hot 

och våld oroar hyresgäster”) 

SOM-undersökningen från hösten 2006 visar att svenskarna överlag har högt förtroende 

för de så kallade traditionella medierna och dess journalister. En gemensam nämnare för 

de medier som hamnar högt upp på listan för förtroende är att de i huvudsak har en 

nyhets- eller informationsprofil. Medierna i botten på listan har en inriktning på 

underhållning och musik. (Holmberg och Weibull, 2007) I vår studie uttryckte många 

intervjupersoner stort förtroende för var journalister på morgontidningar. Det som icke-

elitkällorna uttryckte sämre eller dåligt förtroende för var framförallt journalister på 

kvällstidningar och kändisjournalistik.  

 

”Jag litar inte på journalister när det gäller kändisjournalistik för då är 

det väldigt överdrivet och så är rubriken gjord för att man ska titta till 

och den stämmer nästan aldrig sen när man läser artikeln.” (Marita 

Svensson, ”Marita förverkligade sin dröm”) 

“Det känns väl som att det är fokuserat lite för mycket på skandaler å 

lite så, istället för fakta blir det mer spekulationer. Nyheter som säljer 

är oftast sådana nyheter på gränsen, det är inte så intressant att visa hur 

saker och ting fungerar utan det är viktigare att skriva om sådant som 

säljer.” (Annika Ståhl, ”Ny förskola växer fram på Tahe”) 

Icke-elitkällorna hade dock lite svårt att utgå från sina egna erfarenheter när de skulle 

bedöma förtroende då de flesta inte medverkat i media så mycket, så här menade en av 

icke-elitkällorna: 

”Jag tycker väl att det funkar, jag har ju inte haft så mycket med dem 

att göra men jag tycker det är bra, bara så länge som de skriver som 
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man säger och sanningen så… Till exempel om Zlatan Ibrahimovic 

han gillar ju inte journalister, om du hade ställt den frågan till honom 

hade du fått ett annat svar för han har ju så mycket erfarenhet av 

journalister. Det beror ju på vem man frågar och vilken erfarenhet man 

har av journalister.” (Ferisa Basic “Nu lägger Mirza och Ferisa till vid 

kajen”) 

5.8 Sammanfattning 

Överlag var våra intervjupersoner positiva till hur de blivit behandlade i den aktuella 

intervjusituationen och i den publicerade artikeln. Det fanns dock undantag, några var 

missnöjda och då handlade det oftast om rubriksättning och vinkling. Vissa källor var 

missnöjda över hur de blivit kontaktade, att citat blivit fel eller att det blivit 

missuppfattningar mellan intervjuobjektet och journalisten.  

  

De flesta hade dock en stor förståelse för journalisternas arbetsförhållanden. De menar att 

det inte är så konstigt att det blir fel ibland eftersom de jobbar under stress och att 

journalisten inte kan vara insatt i alla ämnen på grund av att tiden inte räcker till. Så vissa 

fel får man ha överseende med menar de flesta. Något många var negativa till var 

rubriksättning men även där verkade många medvetna om att det inte alltid är 

journalisten som sätter rubriken.    

 

Skillnaderna mellan elitkällorna och icke-elitkällorna yttrar sig främst genom att icke-

elitkällorna inte har lika mycket erfarenheter och därmed inte lärt sig hur man ska hantera 

media och journalister. Vissa elitkällor menar att de har ett eget mål med intervjun medan 

de flesta av icke-elitkällorna har ställt upp bara för att de ser det som en kul grej. En 

annan skillnad är att elitkällorna överlag haft mer att anmärka på när det gäller det färdiga 

resultatet än icke-elitkällorna. Icke-elitkällorna har varit något mer positiva, något som 

kan ha att göra med de roller de fått spela i artiklarna.  
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Förtroendet för journalister i allmänhet är också genomgående högt bland de vi intervjuat 

samtidigt som det finns en viss generell skepticism mot medier och journalister. De flesta 

anser att medier och journalister är okej och i vissa fall även bra men inte mer än så.  

6. Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur en lokaltidnings källor upplever att de blir 

behandlade av journalister och hur de uppfattar slutprodukten. Vi ville också undersöka 

deras generella förtroende för journalister och medier. Samtidigt ville vi göra en 

jämförelse mellan elitkällor och icke-elitkällors upplevelser och uppfattningar i dessa 

frågor.  

Innan vi påbörjade undersökningen föreställde vi oss att det skulle finnas ett missnöje hos 

vissa av källorna när det gäller den färdiga artikeln. Vi har nämligen träffat många 

personer som intervjuats och efteråt varit missnöjda med resultatet. Vi förväntade oss att 

källorna skulle ha åsikter om bland annat citat, fakta och hur journalisten vinklat artikeln. 

I jämförelsen mellan icke-elit- och elitkällor trodde vi att elitkällorna skulle vara mer 

positiva än icke-elitkällorna eftersom de har erfarenhet och har lärt sig hur de ska hantera 

intervjusituationer. Vår hypotes var att icke-elitkällorna är mer osäkra i 

intervjusituationer och pratar på utan att reflektera över konsekvenserna. Vi förväntade 

oss därför att de skulle vara mer missnöjda med det färdiga resultatet än elitkällorna.  

 

6.1 Elitkällor och icke-elitkällors intresse av en publicering 

Våra intervjuer med de utvalda källorna gav dock inte det resultat vi förväntade oss att de 

skulle ge. De allra flesta, både icke-elit- och elitkällor var nöjda, både med 

intervjusituationen och med den publicerade artikeln. Icke-elitkällorna var inte alls mer 

missnöjda än elitkällorna, de hade snarare mindre att anmärka på när det gällde 

intervjusituationen och det färdiga resultatet i tidningen. Detta förvånar oss. Att 

elitkällorna är nöjda är kanske inte så konstigt. De har i de flesta fall erfarenhet och har 

lärt sig hur de ska hantera intervjusituationer. De kan dessutom ses som intressenter med 

ett eget intresse i att synas i medierna. De kan till exempel få uppmärksamhet från 
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offentligheten i och med en publicering, något som kan vara värdefullt för dem på flera 

olika sätt (Sahlstrand, 2000). 

Men icke-elitkällorna, då? Hur kommer det sig att de är så positiva? De är i de flesta fall 

ovana intervjuobjekt och har inte blivit ”medietränade” och lärt sig metoder för att 

påverka en journalist att skriva det de själva tycker är önskvärt. Dessutom har de inget 

direkt materiellt intresse av en publicering.  

Att icke-elitkällorna inte medietränats eller har egna erfarenheter av att bli intervjuade 

behöver dock inte betyda att de inte vet hur de ska bete sig en intervjusituation. Enligt 

Martin Eide lever vi i ett medialiserat samhälle som präglas av journalistisk logik (Eide, 

2007). Genom att ta del av mediernas utbud borde även den ”vanliga” människan kunna 

lära sig hur man bör uttrycka sig och bete sig i kontakt med journalister och hur resultatet 

kan bli. Trots att en person haft ingen eller väldigt lite mediekontakt tidigare kan han eller 

hon ha lärt sig hur man ska bete sig för att uppfattas som mediemässigt intressant.   

En annan förklaring till icke-elitkällornas positiva inställning kan vara att även de har ett 

intresse av att vara med i tidningen – fast ett intresse som är av annan karaktär än 

elitkällornas. I och med publiceringen får de uppmärksamhet från omgivningen och en 

chans att göra de känslor och tankar de har offentliga. Medierna är en viktig del i vår 

vardag och även den ”vanliga” människan kan se det som positivt att få vara med och 

synas. 

Rollerna icke-elitkällorna har i de artiklar vi utgått från förklarar säkert också till viss del 

varför de är så nöjda med resultatet. I de flesta fall har de uppgiften att föra den ”lilla 

människans” talan mot överheten, eller att porträttera en trevlig händelse eller företeelse 

på ett positivt sätt. Det är kanske inte så konstigt att de är nöjda. Artiklar där icke-

elitkällor får stort utrymme verkar ofta vara ”snällare” än artiklar där elitkällor 

dominerar, i alla fall om man ser till de artiklar vi utgått från. Artiklarna där icke-

elitkällorna får uttala sig behandlar till exempel mer sällan konflikter och kontroversiella 

ämnen än artiklar med enbart elitkällor. Det kan tänkas att det finns mindre i de lite 

”snällare” artiklarna som intervjuobjekten kan bli upprörda över. 
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6.2 Nöjda med intervjun och artikeln – men en generell misstro mot journalister 

Vårt resultat visade att de allra flesta av intervjupersonerna var nöjda med intervjun och 

artikeln i det här fallet men att de ändå har en generell misstro mot journalister och 

medier i allmänhet. Detta tycker vi är intressant i och med att det egentligen inte hänger 

ihop. Varifrån kommer misstron när de själva har bra erfarenheter?  

 

Vi tror att denna generella misstro bland källorna kan ha att göra med att många i 

samhället uttrycker en skepticism mot journalister och medier. Det blir som en negativ 

cirkel, ju fler som säger sig ha negativa uppfattningar, desto mer sprids uppfattningen att 

man bör vara skeptisk till medier och journalister – trots att de egna erfarenheterna 

kanske är positiva.  

 

Förmodligen beror den här skepticismen också på att människor, när de gör sin 

bedömning av medier i allmänhet, tänker mycket på de mer ”oseriösa” medierna som till 

exempel kvällstidningar, magasin och liknande. Medier som inte har nyhetsbevakning 

som sin främsta uppgift utan istället inriktar sig på skvaller och kändisjournalistik eller 

mer sensationella, skandalinriktade nyheter.  

 

SOM-undersökningen från hösten 2006 visar att svenskarna överlag har högt förtroende 

för de så kallade traditionella medierna, men lågt förtroende för medier med en inriktning 

på underhållning och musik. Kvällspressen har en klar övervikt av lågt förtroende 

(Holmberg och Weibull, 2007). Det råder en ganska stor misstänksamhet mot just denna 

typ av medier som färgar helhetsuppfattningen om medier i allmänhet.   

 

De flesta av våra intervjupersoner kan, som redan nämnts, inte ge många exempel på fall 

där de själva blivit felciterade eller missuppfattade. Trots det har de en viss misstro mot 

journalister och medier. En ytterligare förklaring till att det ser ut så här kan vara att 

människor ibland säger det som uppfattas som socialt önskvärt i en intervjusituation (i det 

här fallet i intervjun med oss). Det kanske anses vara inne att vara skeptisk till 

journalistik medan det samtidigt anses önskvärt att vara hygglig och förstående för den 

egna lokaltidningen och journalisterna där.  



 49 

6.3 ”Inte bara journalistens fel…”  

Något som överraskade oss var också att källorna i så liten utsträckning skyllde på 

journalisten i de fall där det faktiskt blivit fel och missuppfattningar i artikeln. De flesta 

av källorna var mycket förstående till varför saker och ting missuppfattats och nämnde 

faktorer som att många journalister jobbar under stor tidspress och att det är svårt för dem 

att vara insatta i många olika ämnen samtidigt. Visserligen förekom det åsikter om att 

journalister gärna gör sensationella vinklingar, slarvar med att kontrollera fakta, är lata, 

oengagerade och dåligt pålästa. Men dessa negativa åsikter var få. Istället fanns det 

överlag en stor förståelse för journalisten och dess arbetsförhållanden. Flera av källorna 

som sade sig ha blivit missuppfattade i artikeln höll dessutom inte journalisten som 

ensam ansvarig för detta – utan framhöll att de själva hade en del i varför det blivit som 

det blivit.   

  

”Jag vill helst inte bli intervjuad – jag är så dålig på det. Det finns andra som gör det 

mycket bättre”, sade en av källorna som hade synpunkter på den artikel hon medverkade 

i. Hon menade att missuppfattningen som uppkommit berodde lika mycket på henne själv 

som på journalisten, hon hade helt enkelt inte varit tydlig nog. Och det var fler som 

resonerade på samma sätt - att de själva hade stor del i hur resultatet blev. Mats Ekström 

skriver att den journalistiska intervjun är en form av interaktion där intervjuaren och den 

intervjuade har olika roller. Den intervjuades roll är främst att komma med svar och 

uttalanden som journalisten sedan kan använda i artikeln (Ekström, 2006). Källorna vi 

intervjuat verkar överlag tycka att man kan vara ”bra” eller ”dålig” i denna roll. Är man 

otydlig, pratar för mycket eller för lite, eller ”broderar” ut saker och ting på ett 

komplicerat sätt kan det påverka resultatet negativt.  

Den stora förståelsen för journalisters arbetsförhållanden är förvånande – likaså att  

källorna själva tar på sig en del av ansvaret då det blir fel. Kanske kan detta delvis 

förklaras med att medielogiken präglar hela vårt samhälle. Martin Eide menar att i princip 

alla aktörer i samhället är väl medvetna om hur medierna fungerar. De är medietränade 

och medvetna om hur man ska anpassa sina budskap för att de ska passa de medielogiska 

förutsättningarna (Eide, 2007). Om en person får uppmärksamhet i medierna eller inte, 



 50 

och vilken slags uppmärksamhet personen får beror alltså till stor del på hur väl han eller 

hon anpassar sig. Detta gäller först och främst elitkällorna. Men genom att ta del av 

mediernas utbud lär sig den ”vanliga” människan hur man bör uttrycka sig och bete sig i 

kontakten med journalister för att påverka det färdiga resultatet i en positiv riktning.  

 

6.4 Avslutning 

Trots att vårt undersökningsresultat inte visar det vi trodde från början, vidhåller vi att vi 

gjort en viktig studie. Som vi redan nämnt finns det inte mycket forskning kring källors 

upplevelser av att bli intervjuade och deras uppfattningar av att bli publicerade i pressen. 

Icke-elitkällors upplevelser och uppfattningar är särskilt lite studerade. Detta faktum gör 

vår undersökning viktig och relevant. 

 

För oss som blivande journalister är det nyttigt att få reda på hur en lokaltidnings källor 

upplever intervjun och det färdiga resultatet. Vi kommer med stor sannolikhet att hamna 

på lokaltidningar själva och dagligen intervjua människor med olika upplevelser av 

intervjuer och publiceringar, människor som har en viss uppfattning om journalister och 

medier. Undersökningen vi gjort kan förhoppningsvis öka vår förståelse för dessa 

människor.  

 

Trots att vi försökt förklara våra resultat på olika sätt kvarstår en hel del frågor. Vi kan till 

exempel inte säkert veta varför källorna i allmänhet är så nöjda med intervjun och 

resultatet i just det här fallet, samtidigt som det finns en utbredd skepticism mot 

journalister och medier. Vi kan inte säkert veta varför icke-elitkällorna är så pass nöjda 

med resultatet trots att de inte har något materiellt intresse i en publicering. Men vi tror 

att de faktorer vi tagit upp i slutdiskussionen i alla fall delvis kan förklara varför en 

lokaltidnings källor trots allt är nöjda med både intervjun och den publicerade artikeln.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

I vår c-uppsats har vi undersökt hur en lokaltidnings källor, både elit- och icke-elitkällor, 

upplever att de blir behandlade av journalisten i samband med en intervjusituation och 

hur de uppfattar slutprodukten. Resultatet visar att de flesta är nöjda, men att många ändå 
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är något skeptiska till journalister och medier i allmänhet. Särskilt skeptiska är de till 

kvällspress och till kvällspressjournalister. Något som därför skulle vara intressant att 

göra ungefär samma undersökning som vi gjort – fast studera hur en kvällstidnings källor 

upplever intervjusituationen och det färdiga resultatet, i stället för att fokusera på 

lokaltidningen och dess källor. Hur tycker källor, både elit- och icke-elitkällor, att de blir 

behandlade av kvällstidningens reportrar? Vad har de för åsikter om den publicerade 

artikeln?  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur förtroendet för och samspelet med 

journalister ser ut från specifika intervjuobjekts synvinkel och då främst elitkällor som 

förekommer regelbundet i medier och har en återkommande kontakt med journalister. 

Just poliser och brandmän är intressant att undersöka eftersom de ofta är 

förstahandskällor till nyhetsvärd information. Samtidigt möter de journalisten i en kritisk 

situation där det är lätt för journalisten att göra fel.  
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8. Bilagor 
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8.1 Intervjuguide 

Intervjusituationen 

Hur kontaktade journalisten dig? 

Hur upplevde du den första kontakten? 

Hade du någon relation till journalisten innan? 

På vilket sätt genomfördes intervjun? 

Hur upplevde du intervjusituationen? 

- journalistens bemötande 

- journalistens kunskaper i ämnet 

Vad tyckte du om frågorna som ställdes? 

Upplevde du att du fick säga det du hade att säga? 

- Kände du att du kunde öppna dig (säga det du verkligen tyckte)? 

Hur kände du efter intervjun? 

Hur var helhetsintrycket av intervjun? 

Begärde du att få läsa artikeln innan publicering? 

 

Den publicerade texten 

Vad tyckte du om den färdiga artikeln? 

- helhetsintrycket 

- rätt/fel citerad? 

- Korrekta fakta? 

Hur kände du när du fick se artikeln? 

Hur framställdes du i texten? 

Finns det du ville få fram med i texten?  

Tror du läsarna får en korrekt bild av verkligheten genom artikeln?  

 

Förtroende 

Har du blivit intervjuad många gånger tidigare?  

- ovant/vant intervjuobjekt? 

- har det varit genom ditt yrke eller privat? 
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- Vad är ditt helhetsintryck av dessa intervjuer? 

Vad tyckte du om journalister innan denna intervju? 

- Har din uppfattning förändrats och hur? 

Hur ser ditt förtroende för journalister ut idag? 

- Har det med dina egna erfarenheter att göra? 

Hur ser ditt förtroende ut för lokalreportrarna på JP? 

Har du något mer att tillägga, om förtroendet för media och journalister? 

 

8.2 Intervjupersoner 

 

Elitkällor: 

Marie-Louise Luther, astma- och allergiförbundet. 

Erik Engwall, miljö- och hälsoinspektör på Jönköpings kommun. 

Thore Ohlsson (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Monica Sporrong (s), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Elise Pavicic, verksamhetsledare för Leader Västra Småland. 

Åke Qvarnström, chefskonsulent på NTF i Jönköpings län. 

Sonnie Byrling, tidigare vd för Scandinavian Eyewear.   

Kjell-Åke Romfors, brandmästare på räddningstjänsten.  

Britt-Marie Björkegren, rektor på Tahe rektorsenhet. 

Satu Jonsson, vd för Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB. 

Bengt Dahlqvist (m), kommunalråd Vaggeryd.  

Esse Petersson (fp) ordförande i Länstrafikens styrelse.  

P O Norlander (m) medverkar i Länstrafikens styrelse.  

Peranders Johansson (m) ordförande i landstingsstyrelsen.  

Anders Rune, teknikföretagens chefsekonom. 

Leif Fagerlund, vd för Kontrollerad Bilverkstad, KBV. 

Johan Aspegren, informationschef på Eon. 

 

 

Icke-elitkällor: 
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Mirza Basic, nyinflyttad på Östra kajen. 

Ferisa Basic, nyinflyttad på Östra kajen. 

Sven-Olof Isacsson, ledamot i Föreningen Vaggeryds Idrottsplats. 

Rosie Gard, privatpendlare mellan Mullsjö och Jönköping.  

Ingemar Eriksson, åkeriägare i Mullsjö.  

Vera Blomquist, elev på Furulidskolan.  

Carl-Erik Grahn, ordförande i bostadsrättsförening.  

Annika Ståhl, förskollärare.  

Rickard Lyxell, boende i en av Frälsningsarméns fastigheter. 

Ingelise Linck, enhetsledare för Frälsningsarméns öppna sociala verksamhet. 

Marita Svensson, ägare till café Kaffe & kackel.  

Rolf Gustafsson, boende i Lövrydet.   

Jonny Fransson, ägare till Svenarums byggnadssnickerier. 


