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Abstract 
 

In this study we have investigated the news interview both from the perspective of the 

journalists and of the subjects of the interview. 

 

We have made interviews with 50 persons who participated as sources in the news and 

with 21 journalist who wrote the articles in the local newspapers Östran and Barometern 

in Kalmar, the 21 of November 2008. 

 

The journalists were asked to tell their story of how the articles where produced, how 

they prepared before the interviews, if they had an image of the articles in advance and if 

they were satisfied with the outcome of the article. The persons who had been 

interviewed were asked to tell us how they felt about the interviews, if they were 

satisfied with the outcome of the article, if they could consider being in the newspaper 

again and to give their opinion of local journalism.  

 

Most of the persons who had been quoted in the articles said that at least one or two 

things went wrong in the articles. Despite this they would not hesitate to be interviewed 

the newspaper again.  

 

Surprising for us was to see how often the journalists get “served” with both the news 

and the subjects of the interview. It was for an example often that the Journalists visited 

press conferences and wrote articles from press releases. When the journalists produced 

news in this way, they simply interviewed those present at the press conference or the 

contact person in the press release 
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1. Inledning 
Berith Håkansson i Torsås ringer upp Östrans journalist Leif Pettersson för att berätta om 

Röda Korsets verksamhet i Torsås. Hon fungerar som frivilligvilligarbetare för Röda 

Korset och besöker ensamma människor i Torsåstrakten. Detta vill hon att Leif ska 

uppmärksamma. Han nappar på idén och åker och träffar Berith som är på hembesök hos 

pensionären Jack Jonsson. De samtalar en stund innan Leif åker tillbaka till 

Torsåsredaktionen och skriver artikeln ”Guldkant på tillvaron”. Artikeln publiceras i 

tidningen fredagen den 21 november 2008. När Berith och Jack läst artikeln ringer de 

båda upp Leif Pettersson och tackar för en trevlig artikel. 

För journalisten Leif Pettersson är artikeln ”Guldkant på tillvaron” en artikel av många. 

Dagligen publicerar han artiklar på Torsåssidan i Östran och har arbetat som journalist i 

25 år. Berith Håkansson och Jack Jonsson kommer säkerligen att minnas artikeln 

betydligt längre än Leif Pettersson.  

 

Dagligen produceras artiklar i lokaltidningarna Östran och Barometern i Kalmar. De 

flesta journalister har intervjuat en eller flera intervjupersoner i sina artiklar. För 

journalisten är det oftast ett rent rutinuppdrag och för många av intervjupersonerna är det 

också en del av vardagen. För ovana intervjupersoner kan det dock vara en stor sak att få 

vara med i tidningen. Kanske klipps artikeln ut och hängs upp på kylskåpet eller klistras 

in i ett album.  

 

Intervjun är journalistens viktigaste verktyg. Utan den skulle det förmodligen inte bli 

någon artikel och journalistiken skulle inte vara det den är idag. Vi blev nyfikna på att 

undersöka intervjun och dess aktörer, journalisten och intervjupersonerna. Detta för att vi 

själva har stött på människor som inte vill ställa upp på intervjuer. Ibland är det så att de 

har en dålig bild av media och ibland känner de att de blivit felciterade. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Inom dagens journalistutbildningar blir studenterna skolade i hur man genomför 

intervjuer och det har skrivits ett flertal handböcker i ämnet som instruerar i hur en 

intervju ska gå till. Men vi tycker att för lite forskning har gjorts på hur intervjupersoner 

uppfattar journalistens jobb och den färdiga artikeln. Vi har uppfattningen att 
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journalisten sällan får reda på vad intervjupersonerna tyckte om artikeln när den 

publicerats, såvida han eller hon inte gjort något grovt fel. 

Vi tror att det är viktigt för journalister att veta hur intervjupersonerna uppfattar artikeln 

efteråt. Och om intervjupersonen var medveten om vad artikeln skulle handla om och i 

vilken egenskap intervjupersonen deltar. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det går till när en artikel skrivs samt hur 

intervjun och artikeln uppfattas av både journalisten och den som blir intervjuad. Vi tror 

inte att journalister får feedback på sina artiklar så ofta och att de på så sätt inte kan veta 

hur ofta det blir fel i tidningen. Vi har även en hypotes om att de som en gång blivit 

felciterade inte vill ställa upp i tidningen igen. 

 

Våra frågeställningar är:  

– Hur kom artikeln till stånd? 

– Varför valdes intervjupersonen? 

– Hur uppfattar journalisten artikeln och intervjun? 

– Hur uppfattar intervjupersonen artikeln och intervjun? 

– Hur ser intervjupersoner på lokaljournalistik? 

 

Utifrån dessa frågeställningar väljer vi att genomföra kvalitativa undersökningar där vi 

intervjuar personer som varit med i Östran och Barometern den 21 november 2008. 

Intervjuerna sker i nära anslutning till att texten har publicerats. Vi pratar också med 

journalister som har skrivit artiklar den aktuella dagen för att få deras syn på det hela. 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Vi valde att i vår undersökning begränsa oss till att undersöka intervjupersoner och 

journalister som medverkade i lokaltidningarna Östra Småland och Barometern den 21 

november 2008. Vi valde att intervjua både intervjupersoner och journalister för att höra 

bådas syn på saken. Vi finner det intressant att se om det finns någon skillnad på deras 

uppfattning av artiklarna. 

Vi riktade in oss på lokaltidningar eftersom intervjupersoner och journalister där har en 

tätare relation än vad de har i rikspress. På lokal nivå är chansen stor att man möter sina 



 

 

 

6 

 

intervjupersoner fler än en gång och därför är det viktigt att man som journalist håller en 

god relation till dem och kan stå till svars för vad man skriver. Om intervjupersonerna är 

med flera gånger i tidningen har de dessutom en uppfattning och en tidigare erfarenhet av 

hur det fungerar i lokaltidningen. 

Vi valde att begränsa oss till att intervjua intervjupersoner och journalister som 

förekommer i nyhetsartiklar och har valt bort artiklar om sport, kultur och nöje. Vi har 

även uteslutit att behandla notiser. 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi bland annat att ta upp författaren Anders R. Olsson som skriver 

om medieforskning och som själv har arbetat som journalist. Han menar att det på ett 

eller annat sätt, ofta blir fel i dagstidningarna. Forskaren Maria Elliot diskuterar hur stort 

inflytande medierna har i samhället. Vi kommer också att ta upp de yrkesetiska reglerna 

för journalisterna.  I bakgrunden kommer vi att behandla litteratur skriven av Jan Krag 

Jakobsen och Björn Häger som idag används som handböcker i intervjuteknik. Vi tar 

också upp Torsten Thuréns forskning om saklighet samt information om Östran och 

Barometern, de två tidningarna som vi ska studera i vår undersökning. Vi tar upp olika 

teman i vår bakgrund som kan ge förståelse för hur journalistiken som yrke fungerar 

samt hur allmänheten ser på medierna. 

 

2.1 JOURNALIST – ETT STRESSIGT YRKE 

Anders R. Olsson (2006) menar att det ofta blir fel i dagstidningarna. Journalister arbetar 

i ett snabbt tempo och har inte möjlighet att kolla alla uppgifter och förlitar sig på 

informationen de får från sina källor. Nyhetsreportern har en omöjlig uppgift varje 

arbetspass. En journalist ska få mer information om händelser, människor och 

samhällsförändringar under ett par timmar än vad som normalt är möjligt på veckor och 

månader. Journalister gör gång på gång ett dåligt jobb och publicerar material där 

sanningshalten ofta inte hunnits kolla. Journalister ställer ofta frågor utan att ha 

tillräcklig bakgrundskunskap och får sedan information som de vidarebefordrar och som 

journalisten inte alltid kan värdera. 

Enligt R. Olsson (2006) vill många synas i medierna och medierna själva får dagligen 

information från företag, organisationer, undersökningar och kommunen där de vill att 
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tidningen ska rapportera om något. Utan denna information skulle inte media haft 

mycket att rapportera om. Den information som kommer till redaktionen har stort 

genomslag. Redaktioner planerar olika saker på morgonmötet. Är en sak inplanerad att 

komma i morgondagens tidning men visar sig vara mindre intressant, blir det ändå en 

artikel i morgondagens tidning. Journalister har stor tidspress och kan därför inte ta bort 

saker som de har planerat att skriva om. 

 

2.2 MEDIERNAS SOCIALA ANSVAR 

Enligt Maria Elliot (1997) har medierna en stor roll i samhället. Hon menar att de styrs 

av normativa teorier som rör krav och förväntningar på hur medierna ska fungera; vilka 

intressen i samhället de ska tjäna och vilka prioriteringar som borde styra verksamheten. 

Den medieideologi som råder idag är gällande för både det svenska och det 

västeuropeiska mediesystemet och brukar betecknas som den sociala ansvarsideologin. 

Enligt ideologin ska medierna inte bara vara fria, de bär även på en förpliktelse om att 

fylla vissa samhälleliga sanktionerade krav. Kraven gäller i huvudsak 

nyhetsjournalistiken och bland annat innebär att rapporteringen ska vara korrekt, den ska 

tillåta utbyte av kommentarer och kritik, återspegla samhällets sociala sammansättning 

på ett representativt sätt samt utgöra ett uttryck för den allmänna opinionen. Vad som 

också ingår i de normativa teorierna är att massmediernas huvudsakliga funktioner är att 

informera, kommentera, granska makthavare samt främja kommunikationen mellan olika 

grupper i samhället.  

 

2.3 YRKESETISKA REGLER 

I Sverige råder tryckfrihet och yttrandefrihet, vilket innebär att medierna har stor frihet 

att framföra vilka åsikter och trycka vad de vill. Journalisternas yrkesetiska regler finns 

samlade i Spelregler för press, radio och TV som Pressens samarbetsnämnd gett ut. 

Bakom reglerna står Svenska journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter 

och Tidningsutgivarna. Där kan man bland annat läsa regler för hur man ska respektera 

den personliga integriteten, att man som journalist noga ska överväga publicitet som kan 

kränka privatlivets helgd. Som journalist ska man också avstå från sådan publicitet om 

det inte är ett uppenbart allmänintresse som kräver offentlig belysning. Journalisten ska 

också vara försiktig med namnpublicering. 
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15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 

Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.  

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.  

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. 

(Svenska journalistförbundets hemsida, www.sjf.se) 

 

2.4 HANDBÖCKER FÖR JOURNALISTER 

Journalisten Jan Krag Jacobsen (1993) skriver att det är viktigt att både journalisten och 

intervjupersonerna håller sina roller. Om journalisten, istället för att ställa frågor, börjar 

prata om sig själv och sina åsikter blir intervjun oanvändbar. Han menar att många ovana 

och osäkra journalister känner sig obekväma under intervjuns former och därför inte tar 

på sig den auktoritära roll som det innebär att vara journalist. Istället byter han/hon 

intervjusituationen till en vanlig samtalsform.  

Björn Häger (2001) tycker däremot att journalisten ska vara personlig. I sin bok 

Intervjuteknik skriver han att om journalisten ska få intervjupersonen att känna 

förtroende för honom/henne, brukar han ”råka berätta” något personligt om sig själv för 

att avdramatisera hans roll som journalist. Då berättar intervjupersonen mer. 

 

Krag Jacobsen (1993) skriver i sin bok Intervju – konsten att lyssna och fråga att 

intervjupersonens uppgift i en intervju är att vara sig själv och visa sin ståndpunkt i 

frågorna han/hon får. Men det är en illusion att intervjupersoner själv säger vad han/hon 

tycker eller tänker. Intervjun är iscensatt av journalisten och intervjupersonen påverkas 

av vad journalisten frågar om. Han menar att det är stor skillnad på hur mycket 

intervjupersoner öppnar sig och att man som journalist misstagit sig om han tror att 

intervjupersonen är en låda som man lyckats öppna eller som blir stängd.  

Krag Jacobsen menar också att vi genom våra erfarenheter av intervjuer kan inta en viss 

särställning när vi själva blir intervjuade. Han menar att vår bild av de människor vi ser 

blir intervjuade kan få oss att tala väldigt formellt och ge väldigt formella svar i en 

intervju istället för att tala direkt från hjärtat. Han menar att det därför finns goda skäl till 

varför vissa människor väljer att tacka nej till en intervju.  
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Några källor är så ovana i sin kontakt med journalister att de inte har behov att fråga om 

de får vara anonyma i tidningen då ovana intervjupersoner kanske inte förstår 

konsekvenserna över att vara med i tidningen. Därför ligger ansvaret oftast på 

journalisten att avgöra om intervjupersonen förstår konsekvenserna eller inte (Sahlstrand, 

2000). 

 

Enligt Thurén (1986) måste man skilja på två saker när det gäller intervjuers saklighet. 

Om intervjupersonen talar sanning dvs. den objektiva verkliga sanningen eller om han 

eller hon berättar vad den upplevt, den subjektiva sanningen, upplevelsesanningen. 

Om man vill uppnå objektiv sanning är oftast intervjuer dåliga källor eftersom de ljuger, 

förvränger, utelämnar och glömmer delar av händelsen. Men däremot kan de berätta om 

sina upplevelser på ett bra sätt. 

Journalisten Björn Häger (2001) menar att intervjupersonen har rätt att få veta ungefär 

när och var intervjun kommer att publiceras. Om intervjupersonen vill veta bör man 

också berätta vad intervjun ska handla om. 

 

2.5 BAROMETERN OCH ÖSTRA SMÅLAND 

Barometern grundandes den 2 oktober 1841 av Jon Engström som upprättade sin första 

redaktion i Knapegården i Ryssby. Huvudredaktionen ligger i Kalmar och 

lokalredaktioner finns i Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Nybro, Torsås, 

Färjestaden och Borgholm. Sedan 1996 finns tidningen även på www.barometern.se, 

som har ca 50 000 läsare varje vecka. Tidningen ges idag ut sex dagar i veckan, måndag 

till lördag, och har en upplaga på ca 44 600 (Tidningsutgivarnas hemsida, www.ts.se).  

Totalt har Barometern-OT 125 anställda. Spridningsområdet är Kalmar län samt Öland. 

Chefredaktör, ansvarig utgivare och tidningschef är Gunilla Sax. 

Barometern-OT ingår i bolaget Gota Media AB tillsammans med Smålandsposten, 

Blekinge Läns Tidning, Karlshamns Allehanda, Sölvesborgstidningen samt Borås 

Tidning med Ulricehamns Tidning (Barometerns hemsida, www.barometern.se). 

 

Östran grundades 1928 av lokala fackföreningar och socialdemokratiska 

partiorganisationer och ägs numera av Östra Småland AB. Huvudredaktionen ligger i 
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Kalmar men tidningen har även lokalredaktioner i Nybro, Emmaboda, Torsås, 

Borgholm, Färjestaden och Mönsterås. Östran finns även på webben och som 

radiotidning. Chefredaktören heter Lennart Holmerin (Östrans hemsida, www.ostran.se). 

Tidningen har en upplaga på 10 600 (2007) och tidningen ges ut sex dagar i veckan, 

måndag till lördag (Tidningsutgivarnas hemsida, www.ts.se). 

Östran sammanslogs 1953 med arbetartidningen Nyheterna i Oskarshamn. Tillsammans 

med Nyheterna bevakar Östra Småland Kalmar läns 12 kommuner (Östrans hemsida, 

www.ostran.se). 

 

3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
Den forskning som finns kring journalistik riktar i huvudsak in sig på makthavare som 

intervjupersoner och utbytet av information mellan makthavare och journalister. Det har 

gjorts en hel del forskning kring intervjuer i journalistiska sammanhang som vi tänker 

använda oss av, bland annat om vana intervjupersoner och hur de utnyttjar media.  

 

3.1 NYHETSJOURNALISTIKENS UTVECKLING 

Mats Ekström (2006) har forskat om nyhetsjournalistiken under 1900-talet, när det gäller 

arbetsmetoder, nyhetsformat och relationen till samhället. Det är nära knutet till 

journalistikens professionalism och tekniken att presentera andras röster, oftast genom 

citat i media. Ekström har gått igenom 656 politiska artiklar i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter med 20 års intervaller från 1915 till 1995. Den visar att från mitten av 1900-talet 

och framåt har nyhetsintervjun blivit en allt mer vanlig källa. 

Ekström menar att intervjuer och citat har utvecklats till metoder som i sin tur är 

grundläggande för vad som kallas modern nyhetsjournalistik. Enligt Ekström finns det 

fyra kännetecken för den moderna nyhetsjournalistiken: 

Nyhetsjournalistik. Den moderna nyhetsjournalistiken styr sig själv. Intervjun är inte 
bara en av de mest avgörande metoderna för att utreda saker, samla material och 
producera nyheter, den reglerar och symboliserar kraften hos journalistiken i förhållande 
till andra institutioner. Intervjun är idag en mycket viktig nyhetskälla. 

Journalistikens krav på objektivitet. I likhet till exempel rättväsendet och vetenskap 
har journalistiken höga krav på objektivitet. När journalisten intervjuar och citerar är det 
en kommunikationsmetod som för ut andra människors röster och journalisten får inte ta 
ställning eller värdera. 
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Journalistikens format, utformning och läge för kommunikation. Formatet och 
designen har blivit mycket mer viktig inom journalistiken. Under 1900-talet började 
sidor utformas för att locka till sig visuell uppmärksamhet och uppnå högt 
underhållningsvärde. 

Inrättande av journalistisk som diskurs. Artiklar inom modern journalistik presenteras 
inom ett journalistiskt ramverk som innehåller speciella genrer och regler för dessa. 
Diskurserna styrs av sociologiska praktiker och tekniker, varav intervjuer och citat är 
journalisternas viktigaste verktyg. 

 

Ekström (2006) refererar till Schudson som säger att intervjuer är så grundläggande att 

journalister i dag ofta skapar nyheter utan behov av några dokument alls. Intervjun har 

gått från att vara en metod man använder vid speciella tillfällen till att man använder den 

dagligen.  

 

3.2 MEDIELOGIK 

Altheide och Snow (1979) är upphovsmännen till begreppet medielogiken. Den går ut på 

att journalisternas arbetsvillkor styr alla som ingår i nyhetsprocessen. De menar bland 

annat att medierna konstruerar en verklighet som sedan också blir läsarnas verklighet. 

Medierna målar upp en bild av vad som är normalt och som därmed uppfattas som 

normalt i samhället.  

Medieforskaren Denis McQuail (2005) utvecklar Altheide och Snows begrepp 

medielogiken. Han menar att människor som vill synas i medierna vet vad de får ut av att 

medverka samt vad medierna kan erbjuda dem. På så sätt rättar de sig efter medierna för 

att få ut sitt budskap. Vidare beskriver Altheide och Snow (1979) medielogiken som ett 

sätt att se och tolka interaktionen människor emellan. De som förstår hur medielogiken 

fungerar kan också utnyttja medierna till sin egen fördel. Om man vet hur journalisterna 

arbetar och förstår på vilka villkor de gör sitt jobb så kan man lättare få ut sitt egna 

budskap i medierna. 

Denna teori har vi tänkt använda för att visa på vilken makt medierna har i dagens 

samhälle och hur människor rättar sig efter medierna.  
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3.3 JOURNALISTIKENS RUTINISERING 

Gunnar Nygren (2008) tar upp tidigare forskning som bland annat gjorts av Shoemaker 

och Reese som har studerat amerikanska nyhetsredaktioners arbete mellan 1950-talet och 

1970-talet. De har kommit fram till att medieinnehållet präglas av förutsägbarhet och 

rutinisering. Journalisten och redaktionernas rutiner formar sammanhang av regler om 

vad som ses som professionellt och inte. Dessa rutiner accepteras av både redaktionen 

och journalisten. Nygren (2008) liknar nyhetsproduktionen vid en fabrik med fasta 

strukturer som gör att man kan byta ut personal och ändå få produktionen av nyheter att 

fungera på ett effektivt sätt när det gäller kostnader.  

Bengt Nerman har skrivit boken Massmedieretorik (1981) där han liknar journalistiken 

och det redaktionella arbetet vid en fabrik. Han menar att omvärlden ger journalisten 

råmaterialet och det är sedan upp till denne att bearbeta råmaterialet utifrån de 

produktionsvillkor, mönster och mallar som präglar journalistens arbete.  

Stig Arne Nohrstedt (1994) tar också upp journalistikens rutinisering. I sin rapport En 

nyhetsdag drar han slutsatsen att när det gäller ämnesinnehållen i nyheterna så är de 

slående lika mellan medierna. Alla nyhetsredaktioner verkar jobba efter ungefär en och 

samma mall som sedan utformar samma nyhet på ungefär samma sätt.  

 

3.4 JOURNALISTIK SOM YRKE 

Gunnar Nygren m.fl. (2008) skriver om olika trender inom nyhetsjournalistiken. 

Journalister blir multijournalister, de arbetar i större utsträckning med läsarna och tempot 

ökar. Många journalister har idag flera olika arbetsuppgifter. De är inte bara reportrar 

utan sköter även fotografering, redigering och på andra färdigställer den färdiga 

produkten. En så kallad multireporter är den journalist som gör flera olika moment i 

processen men även en som kan arbeta i flera olika medier samtidigt; skriva artikel, 

lägga ut en kortversion på webben och göra radio- eller tv-inslag. 

Enligt Nygren m.fl. arbetar fler och fler redaktioner arbetar för att få in läsarna i 

tidningen. Eftersom många artiklar läggs ut på webben blir det också enklare att 

kommentera artiklarna och skapa debatt. Journalisterna får mer feedback för vad de 

skriver eftersom det är enklare att lämna en kommentar på webbsidan än att skicka in en 

insändare eller ringa ett telefonsamtal. 
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Tempot för journalister ökar. Eftersom mycket läggs ut på nätet blir det också en ständig 

deadline 24 timmar om dygnet. Nyheterna blir i sin form enklare och snabbare och 

frågan är om källkritik och fördjupning hinns med. En enkät som Gunnar Nygren gjort 

tillsammans med JMK-studenter i Stockholm visar att journalister i Östergötland arbetar 

i snitt 8,5 timmar om dagen. Över hälften av dem som svarade på enkäten, arbetade över 

minst en gång i veckan och var fjärde arbetade övertid 2-3 dagar i veckan eller mer.

  

Den redaktionella processen har också förändrats genom åren. Organisationen anpassas 

till den nya typen av arbete och man har gått mot att arbeta mer i grupp. Journalisternas 

genomsnittliga arbetsdag är upplagd på ett sådant sätt att det finns tid för en timmes 

idéarbete, en timmes research och ungefär fem timmars arbete med artiklar. 

Journalisterna lägger ner cirka 10-15 minuter om dagen på utvärdering. I snitt gör varje 

journalist och fotograf två till tre artiklar varje dag. 60 procent av journalisterna i 

Östergötland har inget specialämne de skriver om utan arbetar som allmänreportrar 

(Nygren, 2008). 

 

3.5 JOURNALISTERNA, INTERVJUN OCH KÄLLORNA 

I det här avsnittet tar vi upp teorier och tidigare forskning som handlar om samspelet 

mellan journalisterna och deras källor.  

 

3.5.1 Olika människor – olika perspektiv 

Torsten Thurén (1986) har i boken Vinklad verklighet studerat informationen i 

massmedierna. Thurén menar att det är omöjligt att referera en källa eller en händelse 

korrekt. Två människor kan uppfatta och berätta om samma sak på olika sätt utan att 

någon av dem behöver ljuga. Thurén menar att det mest korrekta sättet att referera någon 

är att skriva ner citatet ordagrant. Men talspråk och skriftspråk är inte desamma och 

källan kan framstå som dum om man skulle skriva ner allt den sa. Därför skriver 

tidningar citat med så kallade pratminus (-) och då är citatet vanligtvis omskrivet. Exakta 

citat skrivs vanligtvis med citattecken (””) i dagspress.  

Ett referat kan aldrig vara exakt det källan säger, journalisten sätter sin egen prägel på 

texten i vinkling, urval i fakta, i den ordningsform som texten presenteras och i ordval. 

Intervjuer görs om till skriftspråk när det kommer i tryck. De redigeras och kortas ner för 
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att få plats i artikeln. Hur artikeln och intervjun blir beror alltså mycket på journalisten. 

Sättet journalisten formulerar frågorna vid intervjun påverkar svaren (Thurén, 1986). 

 

3.5.2 Journalisten och intervjupersonen – en byteshandel 

Anders Sahlstrand (2000) tar upp den norska medieforskaren Gudmund Hernes modell 

över den journalistiska bytesrelationen i sin bok De Synliga. Bytesmodellen fungerar i 

huvudsak så att källorna erbjuder medier information i byte mot uppmärksamhet. 

Källorna kommer med information till medierna och får därigenom uppmärksamhet 

tillbaka. Medierna förmedlar information till publiken som i sin tur ger uppmärksamhet 

och pengar tillbaka. 

Sahlstrand (2000) tar också upp den norske medieforskaren Sigurd Allerns teori om att 

det finns fyra olika typer av bytesmodeller eller bytesrelationer. Den första är att intresset 

av att byta information mot uppmärksamhet mellan journalister och källor ofta inte är 

ömsesidigt eller jämlikt. Någon av parterna har oftast större intresse av att ge eller ta 

information. Den andra bytesmodellen handlar om att journalister köper information från 

nyhetsbyråer eller andra leverantörer, då pratar man om en ren ekonomisk 

utbytesrelation. Den tredje bytesmodellen går ut på att källor kan leverera information på 

ideella grunder utan att ha någon förväntning om uppmärksamhet i gengäld. Den sista 

bytesmodellen handlar om att både källor och journalister är medvetna om lagar och 

etiska regler som begränsar nyttoperspektivet om utbytesteorin. 

Denna teori har vi tänkt använda oss av för att se hur medierna och källorna utnyttjar 

varandra. 

 

3.5.3 Fakta- och känsloleverantörer 

Ericson, Baranek och Chan skriver i sin bok Neotiating control: a study of news sources 

(1989) om vilken kunskap vissa källor får leverera; att vanliga människor får medverka i 

media för att visa känslor och mäktiga människor intervjuas för att tillföra fakta. Nyheter 

är ofta en representation av makthavare, de representerar vem eller vilka makthavarna är 

samt deras versioner av verkligheten. Författarna menar att medierna måste använda 

dessa makthavare som källor eftersom det är de som sitter i en position där de ska veta. 

Man kan inte intervjua en student på ett universitet om något som rör beslut som fattas 

på en högre nivå om det inte gäller att fånga den enskilde studentens åsikter.  
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Vidare resonerar de om att det finns en kunskapsstruktur i samhället som säger vem som 

är i position att veta. Makthavarna sitter i den positionen. 

Mats Nylund (2006) menar att nyheter är baserade på noggrant manipulerande val av den 

sociala verkligheten. Han diskuterar rollerna för de olika nyhetskällorna i artikeln: 

Journalism’s Vitality – On the narrative functions of Qoutes i boken News from the 

Interview society (2006). Politiker, byråkrater och experter får definiera problemen och 

ange hur de kan lösas i mediernas nyheter. När de får framträda i media kan de lösa våra 

problem. Men det hävdas också att detta inte är verkliga lösningarna på problemen utan 

att deras citat är som bränsle som driver på nyheten, citaten kan bekräfta nyheten och ge 

den giltighet och relevans. Citat kan även utvärdera texten och lösa stora problem. Citat 

kan ge kritik och skuld till någon och på så sätt få ett drama i texten. Citat kan uttrycka 

saker som inte reportern själv kan uttrycka. Citat ger också subjektiva upplevelser, 

närvarokänsla och lösningar på problem (Nylund, 2006). 

Enligt forslaren Anders Sahlstrand (2000) är källorna ibland ”buktalardockor”. Det är 

vanligt att journalisten vet vad de vill ha för information och bara söker upp källorna för 

att få ett citat. Journalisten får i detta fall inte information utan vill ha yttrande från en 

källa. Källan säger det journalisten vill. Det gör att journalisten inte har som syfte att 

informera utan mer iscensätta och medvetet konstruera informationen. 

Alla yttranden från källor är definitivt inte av denna karaktär. Många yttranden är inte 

kända i förhand av journalisten och inga iscensättningar. 

Denna teori har vi tänkt använda oss av eftersom vi har en hypotes om att vi tror att 

journalisten tänker ut i förväg hur han eller hon ska lägga upp artikeln.  

 

Herbert Gans (2004) har i boken Deciding what’s news gjort en uppdelning mellan 

källorna. Han delar upp källorna i två grupper, Knowns och Unknowns. Knowns är 

elitpersonerna som finns i samhället inom t.ex. politik, ekonomi och kultur. Unknowns är 

vanliga människor. Gans menar att Knowns förekommer fyra gånger så ofta som 

intervjupersoner i media än vad Unknowns gör. Gans har i sin studie funnit att nyheter 

handlar om människor, vad de säger och vad de gör.   

Resonemangen kring att olika källor får leverera olika kunskap ska vi använda oss av för 

att ta reda på vilken slags information olika intervjupersoner får komma med.  
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3.6 LOKALJOURNALISTER HAR TÄT KONTAKT MED KOMMUNEN 

Kommunalbevakningen utgör idag en stor del av lokaljournalistiken. Detta beror dels på 

att lokala nyheter har ett högt läsvärde och dels på att mycket av de statliga uppgifterna 

flyttats ned på kommun och landsting (Nygren, 1999). 

Nygren skriver att lokaljournalister har en sådan tät relation med kommunpolitikerna att 

de tenderar att undvika konflikter med dem, t.ex. göra grävjobb som resulterar i ett 

avslöjande av negativ art. Men samtidigt är det viktigt för kommunreportern att inte få en 

allt för intim relation med de kommunala källorna, kommunreportern kan inte svälja 

informationen ”rätt av” utan måste ha ett kritiskt förhållningssätt. Nygren tar också upp 

ett antal punkter som bekräftar att kommunreportern är beroende av källorna: 

– Arbetsvillkoren: Kommunreportern måste producera mycket och täcka många 

områden, därför är de väldigt beroende av ett begränsat antal auktoritativa källor. De 

hinner oftast inte gå utanför dessa källor. 

– Rutinerna: Kommunreporterns rutiner byggs runt källorna, vilket gör att en annorlunda 

bild sällan kommer fram. 

– Relationerna: Den täta relationen mellan kommunreportern och källorna gör att det blir 

svårare för journalisten att granska källan kritiskt. Den lokala nyhetsreportern har delvis 

andra villkor än sina kollegor på riksredaktioner. Lokaljournalister har en närhet till det 

han eller hon ska granska på ett annat sätt än andra journalister.  

Forskaren LarsÅke Larsson (1998) har gjort en undersökning om relationen mellan 

journalister och makthavare, båda ser relationen mellan dem som god. Larsson har 

kommit fram till att det finns två relationsformer, den ena går ut på att journalister och 

makthavare har en tät relation, den andra formen har en mer tydlig rollåtskillnad då 

journalister inte vill bli allt för beroende av makthavarna. För att journalisten ska kunna 

utföra sitt jobb måste det finnas förtroende och respekt i relationen mellan journalister 

och makthavare. 

 

3.7 FÖRTROENDE OCH TROVÄRDIGHET 

Enligt Elliot (1997) är förtroendet för medierna som institution lägre än för andra 

institutioner i samhället. Men trovärdigheten för de olika medierna skiljer sig också åt. 

Störst förtroende har etermedierna och minst har press. Elliot (1997) menar att publiken 

inte bara bedömer trovärdigheten i de olika medierna, utan också inom ett enskilt 
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medium. De skiljer till exempel på medierna som organisation och de som jobbar på 

medierna, de kan alltså ha större förtroende för tidningen än vad de har för en enskild 

journalist. Andra aspekter som också påverkar publikens förtroende är t.ex. mediernas 

förankring i samhället och hur medierna tillgodoser läsarnas behov och intressen.(Elliot, 

1997) 

Elliot förklarar förtroendet på medierna på följande sätt: 
Förtroende för medierna kan ses som en känslomässigt präglad förväntan på medier, 

baserad på tidigare kännedom om medier och med relevans för individens relation till 

medier 

 (Elliot, 1997, s, 49) 

De rikstäckande medierna har större förtroende från allmänheten än vad lokala medier 

har. Att lokaljournalistik har lägre förtroende än rikstäckande medier kan bero på att 

människor har större kännedom i den lokala nyhetsrapporteringen och har lättare att se 

felaktigheter i lokalpressen. 

Denna teori vill vi använda för att vi vill ta reda på hur förtroende för lokaljournalister 

ser ut i vår undersökning. Frågan om intervjupersonernas förtroende för lokala medier 

och lokaljournalistik är viktig för vår undersökning. 

 

3.8 SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER 

Vi tänker jämföra en del av den tidigare forskningen med våra egna resultat. Vi kommer 

att använda Thuréns (1986) resonemang om att det är omöjligt att referera korrekt för att 

påvisa varför det kan bli fel. Nygrens (1999) och Larssons (1998) resonemang om 

relationen mellan makthavare och journalister ska vi knyta an till när vi ställer oss frågan 

om vem som får säga vad i artiklarna. Nygrens (2008) förklaring av att journalistik som 

yrke är stressigt kommer vi att använda oss till exempel för att visa på varför det blir fel i 

tidningen.  

Teoriavsnittet kan sammanfattas med tre olika perspektiv; medielogiken som handlar om 

att alla anpassar sig till media, spelet mellan journalister och olika intervjupersoner och 

hur förtroendet ser ut för lokala medier. 

 

 

 



 

 

 

18 

 

4. Material och metod 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur journalister och intervjupersoner ser 

på den journalistiska processen och den färdiga artikeln. Vi valde att använda oss av 

intervjuer när vi gjorde vår undersökning. Vi ansåg att det var det bästa sättet att få svar 

på våra frågeställningar. Vi valde att kvantifiera vissa resultat för att kunna räkna ut hur 

stor del av journalisterna och intervjupersonerna som svarade vad på frågorna. 

Vi har valt att använda oss av Kvales (1997) sju punkter som han delar in kvalitativa 

intervjustudier i; Tematisering (1), vi formulerade syftet med studien och vilka 

problemområden vi ville behandla. Sedan designade (2) vi den, vilket betyder att vi 

planerade studien i detalj, där vi bland annat behandlade bakgrund och syfte. Den tredje 

punkten rör själva intervjuandet (3). Under intervjuerna uppmärksammade vi  relationen 

till den intervjuade och den intervjuades relation till oss. Sedan överförde vi intervjuerna 

till bearbetningsform (4) så att vi senare kunde analysera (5) materialet. När vi fick fram 

resultatet (6) så ställde vi oss frågor om reliabilitet och validitet och funderade över hur 

trovärdiga svaren var. Sedan gjorde vi en rapportering och tolkade resultatet (7) med 

hjälp av de teorier och tidigare forskning. 

 

4.1 MATERIAL  

Totalt fanns det 80 intervjupersoner i Östran och Barometern den 21 november 2008 som 

förekom med minst ett pratminus. Fyra av dessa källor var med i både Barometern och 

Östran den aktuella dagen. Intervjupersonerna pratade vi med 3 till 10 dagar efter att 

artikeln hade publicerats i tidningen. De artiklar där pratminus visade sig vara skriftliga 

källor valde vi att plocka bort.  

Totalt fick vi tag på 52 personer. Alla dessa tackade ja till att ställa upp på en intervju. 12 

av de 80 intervjupersoner fick vi aldrig tag på numret till, dels för att enbart deras 

förnamn stod med i tidningen eller för att de har vanliga namn. 16 personer fick vi inte 

tag på efter minst tre uppringningar på olika tider och dagar.  

I resultatet kommer vi att använda begreppen vana och ovana intervjupersoner. Med 

vana intervjupersoner menar vi att personen ofta intervjuas i medier. Det är också de 

intervjupersoner som själva aktivt tar kontakt med medier när de vill få ut någon 

information, som till exempel politiker vid nämnder. Vana intervjupersoner kan också ha 
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en relation till journalisten, tidigare träffat honom/henne och varit med runt 50 gånger i 

tidningen. Vana intervjupersoner är t.ex. politiker, företagsägare och polisen. 

Med ovana intervjupersoner menar vi personer som aldrig tidigare varit med i media 

eller de personer som varit med ett fåtal gånger. De kan bli intervjuade för sitt yrke, 

intresse eller bara som sig själva. Ovana intervjupersoner är t.ex. privatpersoner och 

människor som intervjuas i sitt vanliga yrke.  

 

Totalt fanns 30 journalister på Östran och Barometern som hade skrivit artiklar med 

muntliga källor den aktuella dagen. Vi fick tag på 21 av dessa och diskuterade 35 olika 

artiklar. Vi uteslöt vissa artiklar som innehöll få pratminus samt notiser eftersom det inte 

vi trodde att intervjupersonerna i dessa artiklar inte skulle ha så mycket att säga. 2 av de 

30 journalisterna ville inte delta i studien. De andra 7 deltog inte i studien av andra 

anledningar, till exempel för att vi inte fått tag på intervjupersoner i den aktuella artikeln, 

för att de var praktikanter, för att de var bortresta eller för att var uppenbart att de använt 

en skriftlig källa trots att det stod pratminus.  

 

4.2 GENOMFÖRANDE 

Innan vi kontaktade deltagarna i studien sammanställde vi ett frågeformulär vi använde 

oss av i alla intervjuer. Dock kunde vi fylla på med följdfrågor, som t.ex. varför då och 

hur menar du. Trost (2005) menar att telefonintervjuer vanligen är standardiserade på 

detta sätt eftersom de är korta och inte behöver mer in- och djupgående frågor och svar. 

Vi började med att göra provintervjuer med intervjupersoner som varit med i tidningen 

en annan dag. Detta gjordes för att vi skulle få en uppfattning om hur vi skulle formulera 

frågorna för att få bra svar. Efter provintervjuerna ändrade vi och lade till vissa saker 

som vi tyckte fattades. När det gällde journalisterna utformade vi frågorna först och 

utvärderade det första samtalet. Vi frågade varje journalist om vi fick ringa upp om vi 

kände att vi ville ställa fler frågor.  

Alla intervjupersoner vi ringde upp valde att tacka ja till att bli intervjuade. Två av 

journalisterna valde att avböja, den ena tackade nej redan när hon besvarade vårt mail 

och den andra tackade nej när vi ringde upp. Vi vet inte om deras avböjande har någon 

inverkan på resultatet. Men eftersom alla andra journalister gärna ställde upp undrar vi 

om det kan finnas någon annan orsak än tidsbrist som fick dem att avböja. 
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Vi kontaktade intervjupersoner och journalister och pratade om artiklar som publicerades 

fredagen den 21 november 2008 i lokaltidningarna Östran och Barometern. Vi valde 

fredagen den 21 november därför att det passade bra in tidsmässigt i vårt 

uppsatsskrivande, dessutom passade det bra eftersom det inte hände något extraordinärt 

den dagen. 

Vi kontaktade intervjupersoner som förekom i artiklar som fanns på lokalsidorna. Vi 

ringde alla samtal per telefon för att vi skulle hinna med att intervjua så många 

intervjupersoner och journalister som möjligt. Vi gjorde ganska enkla och korta 

intervjuer med intervjupersonerna, detta tyckte vi var tillräckligt eftersom vi kände att vi 

inte fick ut så mycket mer av intervjupersonerna. Merparten av alla samtal ringde vi 

tillsammans. När en person intervjuade per telefon satt den andra och lyssnade och 

antecknade vad som sades i samtalet. På så sätt kunde vi anteckna i stora drag vad de 

intervjuade sa och behövde därför inte att transkribera intervjuerna. Alla samtal bandades 

för att vi skulle kunna gå tillbaka, lyssna igen och kunna skriva exakta citat i vår uppsats. 

 

Eftersom Melissa Dahlqvist tidigare arbetat på Östran så delade vi upp samtalen till 

journalisterna. Louise Uhlin ringde alla samtal till journalister på Östran och Melissa 

Dahlqvist ringde Barometerns journalister. Intervjuerna skedde 11 till 14 dagar efter att 

artikeln publicerats eftersom vi först ville prata med intervjupersonerna innan vi 

intervjuade journalisterna. Första kontakten med journalisterna var i form av ett mail där 

vi förklarade syftet med undersökningen samt vilka artiklar det rörde sig om så att de 

hade en chans att förbereda sig. De flesta journalister läste vårt mail och några av dem 

hade också förberett sig genom att läsa texterna innan intervjun skedde. 

Anledningen till att vi valde att intervjua intervjupersonerna först var att vi trodde att de 

skulle ha lättare att glömma artikeln än journalisterna, detta gällde speciellt makthavare 

som är med i tidningen flera gånger i veckan. När vi kontaktade journalisterna skrev vi 

vilka artiklar vi skulle prata om och bad dem förbereda sig genom att läsa artiklarna igen. 

 

4.3 FYRA FORSKNINGSKRAV 

I vår undersökning har vi i bästa mån försökt att följa Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska huvudprinciper som är grundregler för humanistisk- 

samhällsvetenskapligforskning om människor.  
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De fyra forskningsetiska huvudprinciperna är följande: 

Informationskravet: Forskaren ska för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare informera om syftet för undersökningen, vilken uppgift 
de har i projektet samt på vilka villkor de deltar. Vi informerade både 
journalisterna och de intervjuade om vårt syfte. 

Samtyckeskravet: Forskaren måste inhämta undersökningsdeltagarens samtycke 
för att kunna genomföra undersökningen. Vi frågade alla deltagarna om de ville 
vara med i undersökningen innan vi började ställa frågor. 

Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter som kommer fram i 
undersökningen ska behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av dem. Vi frågade alla deltagare om de ville vara anonyma 
i undersökningen. Alla inspelade samtal kommer att förstöras efter att 
uppsatsen är färdigskriven. 

Nyttjandekravet: De uppgifter om enskilda personer som kommer fram i 
undersökningen får ej användas för kommersiellt bruk eller för andra ändamål 
som ej är vetenskapliga. Detta krav uppfylls eftersom vi endast kommer 
använda svaren i denna undersökning. 

 

4.4 METODKRITIK 

Vi har enbart undersökt en nyhetsdag i Kalmar. Kanske hade resultatet sett något 

annorlunda ut om vi hade undersökt flera dagar. Då hade man också kunnat dra fler 

slutsatser och se ett bredare mönster av resultaten. Vår första tanke var dock att vi skulle 

undersöka en hel vecka i Östran och Barometern och prata med både intervjupersoner 

och journalister från denna vecka. Men då vi upptäckte att materialet blev för stort för att 

vara en c-uppsats valde vi att begränsa oss till att undersöka endast en dag.  

 

Eftersom vi ringde upp intervjupersonerna och frågade om vi fick intervjua dem direkt 

hade de ingen tid på sig att förbereda sig och tänka efter. Det gör att de kanske har tänkt 

efter och kommit på mer utvecklande svar senare som de inte har kunnat säga till oss. 

Eftersom vi tog kontakt med journalisterna per mail först, hade de ett litet försprång 

jämfört med intervjupersonerna i den meningen att de kunde förbereda sig på vad de 

skulle svara. Vid två tillfällen skickade journalister mail till oss efter att vi genomfört 

intervjun för att lägga till saker som de ansåg var viktiga och som de kommit på efter att 

vi lagt på. 
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Vi är medvetna om att intervjuerna med intervjupersonerna kan uppfattas som korta och 

ytliga. I snitt låg varje samtal 5-15 minuter, vilket är kortare än samtalen med 

journalisterna. Vi tyckte dock att den informationen vi fick från intervjupersonerna var 

tillräcklig och vi tror inte att längre och djupare intervjuer hade gett så mycket mer 

information. 

 

4.4.1 Giltighet och tillförlitlighet 

Vi har utgått från våra frågeställningar när vi formulerade frågor till journalisterna och 

intervjupersonerna. Under arbetets gång har vi kontrollerat att våra frågeställningar blir 

besvarade och på så sätt fått en giltighet i undersökningen. 

 

Vi anser att undersökningen är tillförlitlig eftersom vi har bandat alla intervjuer och på så 

sätt kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger. Vi har genomfört nästan alla intervjuer 

tillsammans vilket vi anser gör vår undersökning mer tillförlitlig.   

Vi tycker att vår undersökning ha god tillförlitlighet eftersom så många intervjupersoner 

och journalister ville ställa upp, på så sätt har vi ett fylligt material. 

 

5. Resultat och analys  
Vårt syfte med uppsatsen är att se hur journalister och intervjupersoner ser på 

intervjusituationen och den färdiga artikeln. 

I resultat och analysdelen redovisar vi vårt resultat och knyter an resultatet till våra 

frågeställningar som är följande: 

 

– Hur kom artikeln till stånd? 

– Varför valdes intervjupersonerna? 

– Hur uppfattar journalisten artikeln och intervjun? 

– Hur uppfattar intervjupersonen artikeln och intervjun? 

– Hur ser intervjupersonerna på lokaljournalistik? 
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Vi delar in presentationen av resultatet i två delar. Först redovisar vi journalisternas svar 

och sedan redovisar vi intervjupersonernas syn på det hela. Vi illustrerar deltagarnas svar 

med citat, exempel och tabeller. 

 

Vi använder namn på alla intervjupersoner och journalister i resultatet med undantag för 

de två intervjupersoner som ville vara anonyma. Eftersom vi har ett bortfall av 

intervjupersoner som vi inte fick tag på är det omöjligt att definiera dessa två som ville 

vara anonyma.  

 

5.1 JOURNALISTERNAS BILD 

Det första vi frågade journalisterna var hur de fick tag på nyheten, om det var de själva 

som tog kontakt, om de fick ett pressmeddelande, om det var nyhetschefens som kom 

med artikeluppslaget eller om intervjupersonerna kontaktade journalisten själv.  

Sedan tog vi reda på om journalisterna förberedde sig innan intervjun och om de hade en 

bild av hur artikel skulle utformas innan intervjun skedde. 

Sedan kommer vi att behandla själva intervjun och efterarbetet; hur intervjun fungerade, 

vad som togs bort när journalisten skrev artikeln, hur lång tid artikeln tog att skriva och 

om journalisten var osäker på något när han eller hon skrev artikeln. 

Journalisterna har också fått svara på varför de valde de intervjupersoner de valde och 

om de var nöjda med resultatet. Avslutningsvis kommer vi att redovisa om journalisterna 

har fått någon feedback på sina artiklar och hur ofta de tror att det blir fel i tidningen. 

 

5.1.1 Idéer från olika håll 

 
Fig. 1 Var artikelidéerna kommer ifrån. 

Nyhetschefen 6 

Pressmeddelande, presskonferens, inbjudning 13 

Eget initiativ av journalisten  11 

Skyddad källa eller tips från allmänheten 4 

Diarierundan 1 

Totalt antal artiklar 35 

 

Det vanligaste sättet att få tag på nyheter i vår undersökning var att bli kallad till en 

presskonferens, få ett pressmeddelande eller någon annan sorts inbjudning. Totalt fick 
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journalisten tag på nyheten på detta sätt i 13 av 35 artiklar. Exempel på detta var när 

journalisten Karin Asmundsson på Östran gick på presskonferens efter ett nämndemöte i 

barn- och ungdomsnämnden där de informerade om att det ska satsas pengar på att 

marknadsföra de kommunala skolorna. Presskonferensen resulterade i artikeln ”100 000 

för att informera om skolorna”. 

I 6 av 35 fall kom artikeluppslaget från nyhetschefen. Många av journalisterna uppgav 

att de nyheter som kom från nyhetschefen ursprungligen också kunde ha varit ett 

pressmeddelande. Exempel på detta är artikeln ”Allt längre köer för att få adoptera barn” 

av Karolina Ekstrand på Barometern. Uppdraget var redan inbokat sedan en tid tillbaka. 

Ett annat exempel är ”Julmarknad för alla sinnen” skriven av Pia Olofsson på 

Barometern. Pia började jobba klockan 14 den dagen och fick åka ut och göra något på 

det direkt. 

I totalt 11 artiklar var det journalisten själv som hade kommit på nyheten. Maria Alåsen 

på Östran hade sett en information om en skidtävling som skulle hållas på Öland och 

kontaktade personen som höll i tävlingen. Detta resulterade i artikeln ”Startar skidtävling 

längs landsvägarna”. Björn Boode på Barometerns redaktion i Nybro hade mycket 

kunskap om biogas och började fundera på hur tillgången på biogas var i Nybro. Han 

kontaktade Bengt-Eve Petersson, chef på tekniska kontoret och Carolina Gunnarsson 

som arbetar med miljöfrågor på regionförbundet. Detta resulterade i artikeln ”Fortsatt 

väntan på biogas”. Charlotte Johansson på Östran har själv småbarn och fick då idén om 

att skriva om ett babycafé i artikeln ”Magisk stämning på babycafé”. 

I fyra fall fick journalisten tipset om nyheten från skyddade eller oskyddade källor. 

Berith Håkansson på Röda Korset hörde av sig till Östran för hon ville uppmärksamma 

föreningens verksamhet i Torsås. Detta blev till artikeln ”Guldkant på tillvaron”. 

 

Sahlstrand (2000) menar att det går att tillämpa en bytesmodell när man ser på relationen 

mellan källor och journalister. Källor erbjuder medier information i utbyte mot 

uppmärksamhet och journalister ger uppmärksamhet mot information. Vår undersökning 

visar att denna bytesmodell stämmer och att bytet i stora drag är ömsesidigt, exempel på 

detta är när Bertil Lindberg hörde av sig till Barometern för att han tyckte att det var 

jobbigt för elallergiker när Kalmar Energi skulle installera nya fjärrvärmare. Bertil ville 

uppmärksamma att detta är ett problem och journalisten valde att skriva en artikel på det, 
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vilket resulterade i artikeln "Stor oro för strålning från nya elmätare". Det är alltså inte 

bara journalisten som styr vad som ska komma i tidningen, när källor hör av sig till 

tidningen om något de till exempel är missnöjda över så går journalisten källans ärende 

genom att han/hon tar reda på vad felet är och sedan publicerar en artikel om det.  

Journalisten löser på så sätt källans problem och källan ”ger” journalisten något att skriva 

om.  

 

5.1.2 Intervjupersoner tog själva kontakt 

Av alla 52 intervjupersoner vi pratade med var det 16 personer som själva hade tagit 

kontakt med tidningen. Exempel på en källa som själv tog kontakt med tidningen och 

fick artikeln publicerad den 21 november var Bertil Lundgren som läste en artikel i 

Barometern från den 30 oktober som han ville att tidningen skulle utveckla. 

 
Torsdagen den 30 oktober var det ett stort uppslag i Barometern att fjärrmätare för el 

förvirrar kunder. Och då tror man ju att det skulle vara att kunderna var oroliga för vad de 

skulle ställa till, men det var ju inte att de blev rädda utan förvirrade […] Det stod 

ingenting om konsekvenserna av elmätarna [...] När jag läste den här artikeln för andra 

eller tredje gången så tyckte jag att det var jäkligt konstigt att det inte stod balanserat 

objektivt vad är det för konsekvenser av det hela. Så jag ringde Jesper och frågade om han 

inte hade tänkt på det. 

Bertil Lindberg, aktiv i föreningen Vågbrytaren. Medverkade i artikeln ”Stor oro för 

strålning från nya elmätare” i Barometern. 

 

5.1.3 Förberedelse är inte a och o 

 
Fig 2 Om journalisterna förberedde sig innan intervjun. 

Ja 14 

Nej  21 

Antal artiklar 35 

 

De journalister som svarat att de inte förberett sig innan intervjun kan också ha svarat 

”nej, inte så mycket”.  

Många av dem som inte förberett sig sade att de inte kunde förbereda sig på det 

uppdraget eftersom de inte riktigt visste vad som väntade. 
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Vissa journalister hade skrivit artiklar i ämnet innan och var därför redan pålästa och 

andra var redan insatta i det berörda ämnet av andra anledningar. Exempel på vilken typ 

av artiklar som journalisterna förberedde sig på vad när det handlade om till exempel 

presskonferenser, saker som det skrivits om tidigare eller sådant som handlade om 

kommunala handlingar och beslut.  
 

Jag läste igenom dom handlingarna som vi hade fått innan, som vi får i förväg. 

Karin Asmundsson, Östran, ”En hall för demokrati” 

 

I andra fall förberedde sig inte journalisten eftersom de tyckte att just den intervjun inte 

var något att förbereda sig för. 
 

Jag förberedde mig inget alls utan jag fick veta det här precis när jag kom till jobbet klockan 

två och så åkte vi iväg direkt, jag och en fotograf. Och det är ju lite ett sånt jobb som man inte 

behöver förbereda sig på. 

Pia Olofsson, Barometern, ”Julmarknad för alla sinnen” 

 

I princip inte alls, för att jag åkte halv elva på förmiddagen till Orrefors, direkt därifrån åkte 

jag till betongfabriken så jag hade ingen tid alls att förbereda mig. 

Henrik Nilsson, Östran, ”Satsar miljoner på betong”. 

 

I 14 fall av 35 journalisterna förberedde sig innan de åkte ut på uppdrag. För att 

förbereda sig läste journalisterna igenom rapporter, kollade i tidningens arkiv, skrev 

frågor, läste handlingar och besökte hemsidor. 

 

Enligt Nygren (2008) och Nerman (1981) fungerar nyhetsproduktionen som en fabrik, 

han menar att de flesta medier funderar på ungefär samma sätt när det gäller att 

rapportera om nyheter. Vår undersökning visar att de två lokaltidningarna fungerar på 

samma sätt. Mycket av det artiklarna skrivs på är tips som kommit in från källor. 

Om det är något som händer så tenderar journalisterna att prata med de ansvariga eller 

experterna på området. Ett exempel på det är när Jonatan Holgersson på Barometern 

gjorde en artikel om att det hade varit inbrott hos Chatarina Olsson. I en mindre artikel 

nedanför hade Jonatan pratat med en polis, som vi i detta fall kan kalla för expert, som 

fick uttala sig om att ökningen av antalet inbrott är normal för årstiden.  
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Nygren (2008) tar också upp Shoemaker och Reeses teori om att medieinnehållet präglas 

av förutsägbarhet och rutinisering. Vår undersökning visar att när en nyhet blir till så 

jobbar journalisterna på nästan exakt samma sätt. Nohrstedt och Ekströms (1994) teori 

om att det verkar finnas en slags osynlig mall över hur man tillverkar en nyhet stämmer 

väl överens med vad vi fått fram när vi pratat med journalisterna. Alla journalister 

berättade om hur de lade upp sitt jobb på nästan exakt samma sätt.  

Ekström (2006) beskriver också journalistiken som en diskurs där artiklar presenteras 

inom ett ramverk som innehåller speciella genrer och regler. Detta går också att koppla 

an till att journalisterna arbetar och skriver efter en sorts osynlig mall. Ekström (2006) 

påpekar också att intervjun och citaten är journalistens viktigaste verktyg. Majoriteten av 

artiklarna som fanns i Östran och Barometern den 21 november byggde på en intervju 

och hade citat med. 

 

5.1.4 Journalister planerar artikeln 

 
Fig. 3 Om journalisterna hade en bild innan intervjun gjordes. 

Ja 17 

Nej 14 

Oklart 4 

Antal artiklar total 35 

 

17 av 35 journalister som vi har pratat med hade en bild av hur artikeln skulle se ut innan 

intervjun. Bilden som de hade blev kanske inte som de tänkt från början. 

 
Nej, jag lät det växa fram under intervjun, annars är det ingen större mening med att göra en 

intervju om man bestämmer sig i förväg hur den ska se ut. 

Ingvar Gunnarsson, Barometern, ”Engdahl slår ett slag för ny kulturskola”. 

 

Det finns inget tydligt mönster på vilken typ av artiklar som journalisterna har en bild av 

hur de ska utforma innan de åker på intervju.  

 

 Enligt forskaren Anders Sahlstrand (2000) fungerar ibland källor som ”buktalardockor” 

och säger det som journalisten förväntar sig att de ska säga, han menar att journalisten 
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vet vilken information de vill ha och söker därför upp intervjupersoner som kan ge denna 

information. Eftersom hälften av journalisterna hade en bild innan de pratade med 

intervjupersonerna kan denna teori stämma.  

 
Jag hade ungefär tänkt mig att den (artikeln) skulle bli som den sedan blev. 

Peter Lejon, Barometern, ”Fler erbjuds fjärrvärme” 

 

Några journalister sade dock att bilden de hade av artikeln innan kanske inte stämde 

överens med slutresultatet. Detta tyder på att de inte bestämt hur artikeln ska se ut utan 

mer haft en tanke om hur de vill att den ska se ut. 

 

5.1.5 En fungerande intervjusituation 

 

Alla journalister uppgav att de tyckte att intervjun fungerade bra och att de fick svar på 

de frågorna de hade. Även intervjupersonerna var positiva. I ett fall sade en 

intervjuperson att hon inte var nöjd med intervjun, men detta berodde mer på hennes 

egen tidsbrist och inte på journalisten. 

 

5.1.6 Journalisten sållar bort 

 
Fig. 4 Vad som togs bort av intervjun. 

Minns ej 15 

Reklam 2 

Onödig fakta/detaljer 9 

Vanlig fakta, jag valde en vinkling 4 

Tog ej bort något 3 

En intervjuperson 2 

Totalt 35 

 

Journalisterna var tvungna att sålla bort saker när de gjort sina intervjuer. Det var olika 

saker de fick reda på under intervjun som de valde att plocka bort när de skrev artikeln. I 

vår undersökning kan vi inte säga att något är vanligare att plocka bort än något annat. 

Eftersom vi pratade med journalisterna ganska långt efter att artiklarna hade blivit 
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publicerade var det många som inte kom ihåg vad de plockade bort. Men majoriteten var 

säkra på att de plocka bort saker från intervjun 

I två av de 35 artiklarna valde journalisten att plocka bort vad som skulle kunna blivit 

textreklam. 

 
Om man ser till intervjun med Anders Forsgren. När man intervjuar en företagsägare eller 

någon som har en så där stor varuhuskedja så är det ofta de utrycker sin reklamslogan och 

verkligen pratar väldigt gott om sina butiker. Där gjorde jag urvalet att inte göra textreklam, 

samtidigt som man gör det bara genom att skriva om det så är det ju textreklam. Men jag 

försökte tänka till vad som är relevant, en viss fakta är ju relevant, hur många som jobbar 

där och det kan vara intressant för allmänheten och hur stor butiken är, men sen behöver 

man inte skriva som han sa att det är väldigt billigt att handla på Rusta. De vill ju ofta göra 

reklam för sina produkter. Så det valde jag ju bort. Försökte iallafall. 

Anna Smedberg, Östran ”Rusta räknar med 1000 kunder om dagen i Kalmar” 

 

Andra saker som journalisterna valde att plocka bort var för svår information eller 

onödiga detaljer.  

 

Jonatan Holgersson på Barometern valde att ta bort information om vad som var 

stöldbegärligt i Chatarina Olssons hus i artikeln ”Tjuv skrämd på flykten”. 

 
Det är alltid så att man inte ha med allting man får reda på. [...] Hon kanske berättade vad 

hon hade inne i sitt hus så att säga, vad som var stöldbegärligt och det behöver man ju inte 

tala om [...] Det är onödigt att skriva det. 

Jonathan Holgersson, Barometern, ”Tjuv skrämd på flykten” 

 

Två journalister valde att plocka bort en intervjuperson som de pratat med. 

  
Det var en liten besvikelse när hon inte ville vara med på bild. Det kan ju bli lite märkligt 

om de är två men det är bara bild på en. Så när jag väl skrev artikeln så bestämde jag mig 

för att bara ta med den ena. Hon sa allt som behövdes sägas. 

Karolina Ekstrand, Barometern, ”Allt längre köer för att få adoptera” 
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Henrik Nilsson, journalist på Östrans lokalredaktion i Nybro skrev artikeln ”Torsten ska 

den heta”. Han valde att plocka bort information som han fick reda på vid invigningen 

och som han inte tyckte hörde hemma i artikeln. 

 
Han (Torsten Jansson) pratade om att han hade haft funderingar tidigare på att köpa in 

mycket mer aktier i det bolaget som han är huvudägare i, men sedan hade de inte kommit 

överens om priset och då hade det inte blivit affär av det. Hade den gått igenom hade han 

gått med förlust. Den saken kände jag att den hörde liksom inte ihop med fjärrvärmare. 

Henrik Nilsson, Östran, ”Torsten ska den heta” 

 

Men konkurrenten Barometern som hade med uppgifterna resonerade på annat sätt: 
 

Ett utdrag ur artikeln: 

Torsten Jansson fick som tack för sin närvaro två träbrickor med det italienska bilmärket 

Ferrari av Nybro Energi. Snuset satt där det skulle och skrattet var med tros en kraftigt 

desarmerad aktieportfölj: i  kronor räknat cirka 200 miljoner i stället för 1,4 miljarder. 

– Jag har varit med om finanskrisen 1987 och bankkrisen 1992, men denna liknar inte någon 

av dem. När New Wave-aktien stod i 36 kronor var jag och vd:n nära att ta ett lån på 70 

miljoner för att göra ett stödköp. Vi var inte överens med säljaren om priset. I dag är jag 

tacksam att vi inte gjorde detta, vi hade inte klarat det lånet. Jag hoppas att det vänder, säger 

Torsten Jansson. 

Barometern, sidan 32 i b-delen, 21 november 2008 

 

Han kommer med en uppgift som inte har med invigningen att göra [...] han berättar att han 

skulle ta ett lån på 70 miljoner för att köpa aktier och det sa han bara sådär då tänkte jag, 

både jag och Östrans reporter diskuterade detta. Jag funderade på att inte ta med det men 

sen tänkte jag, varför inte, det kan ju vara en kul avslutning på artikeln.  

Björn Boode, Barometern, ”En värmande invigning”. 

 

5.1.7 Texten skrivs på mindre än en timme 
Fig. 5 Hur lång tid artikeln tog att skriva 

15-30 minuter 15 

Mer än en halvtimme men mindre än en timme 10 

Mer än en timme 4 

Minns ej/Oklart 3 

Två timmar med research och skriva 3 

Antal artiklar totalt 35
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Fig. 6 Om journalisten tyckte det var lagom med tid. 

Lagom 26 

Vill gärna ha mer tid 7 

Oklart svar 2 

Antal artiklar totalt 35 

 

När journalisterna väl satte sig ner och skrev texterna gick det ganska fort. 15 av 35 

artiklar tog mindre än en halvtimme att skriva. Några lade ner några minuter till på att 

läsa igenom texten och eventuellt korrigera något fel. På några redaktioner måste 

reportrarna också redigera sina sidor själv. 

 

I 10 av 35 texter i vår undersökning skrev journalisten sin text på mer än en halvtimme 

men mindre än en timme. Fyra av journalisterna skrev sin text på mer än en timme. 

Många journalister berättade att de kände sig stressade i sitt arbete men kände ändå att de 

hade lagom tid på sig att skriva just den texten de skrev. 

 
En halvtimme ungefär kanske […] Nej, jag känner att jag inte behövde mer tid. Jag var inte 

pressad när jag skrev det. Jag fungerar så att jag gör arbetet innan jag sätter mig och skriver, 

alltså när jag väl sätter mig och skriver så vet jag vad jag ska skriva, så det är bara 

hantverket. 

Eric Arenius, Östran ”Satsning på Kårehamn” 

 

En del journalister menade att om de hade haft mer tid kanske det hade blivit en annan 

typ av text. Kanske hade de då valt att prata med berörda, fler personer eller fått in en 

annan vinkel också. 

 

Forskaren Gunnar Nygren (2008) skriver om de nya trenderna inom nyhetsjournalistiken, 

bland annat att journalisterna får numera har fått flera arbetsuppgifter, de ska inte bara 

intervjua och skriva utan också fotografera, redigera och på andra sätt färdigställa 

produkten. I snitt så skriver varje journalist 2-3 artiklar per dag. Då är en timme för 

idéarbete, en timme för research och fem timmars arbete med artiklarna. 

 

Många journalister i vår undersökning bekräftar att det går till så här, bland annat Patrice 

Voksepp på Östran. 
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Vi lägger in bilder och så, det tar en stund. 45 minuter med redigering och så. Sedan tog det 

en halvtimme att skriva själva texten. 

Patrice Voksepp, Östran, ”Skogsägare är positiva”.  

 

5.1.8 Journalisten dubbelkollar osäkra uppgifter 
 

Fig. 7 Om journalisten var osäker på något när han/hon skrev texten. 

Hur hon/han skulle göra med artikeln 3 

Fakta 6 

Ingenting 26 

Antal artiklar totalt 35 

 

I 26 fall av 35 var journalisten säker på de uppgifter som de skrev om i artiklarna. I sex 

fall var journalisten osäker på något, men då ringde han eller hon upp och 

dubbelcheckade uppgifterna eller valde att plocka bort dem. 

Jesper Ericson på Barometern fick en uppgift från källan Bengt Ingerstam, ordförande i 

Sveriges konsumenter i samverkan, som han var osäker på. 

 
Jag var osäker på vad de har för smör i skolorna. Då ringde jag några skolor och frågade, för 

han sa att de flesta hade Milda eller vad det var [...]. Då förutsätter man att många har det 

billigare margarinet och inte har Bregott. Då ringde jag runt till några skolor, en tre fyra 

stycken och fick det bekräftat, att de har det billigare margarinet.  

Jesper Ericson, Barometern ”Skolor uppmanas byta till fetare produkter” 

 

Tre av journalisterna var osäkra på hur de skulle utforma artikeln. Anna Smedberg på 

Östran var tveksam på textreklamen i artikeln: ”Rusta räknar med 1000 kunder om dagen 

i Kalmar”.  

Anders Blank på Barometern var osäker på hur han skulle göra med en undersökning han 

skulle skriva om. 

 
En undersökning ska man naturligtvis alltid vara kritisk till, så det var väl mycket frågor runt 

själva metoden, och det tycker jag väl att jag fick hyfsat svar på. 

Anders Blank, Barometern, ”Det är chockerande siffror” 
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5.1.9 Journalister intervjuar makthavare 
 

Fig. 8 Varför intervjupersonerna valdes. 

Tillfällighet/hittade personen på plats     10 

Var på presskonferens eller som kontakt på pressinformationen  21 

VD, ansvarig, politiker 18 

Berörd 2 

Hade den rätta kunskapen        2 

Källan kontaktade själv tidningen 5 

Pressansvarig 1 

Totalt antal artiklar 59 

 

(de som var på presskonferensen kan också ha varit VD, ansvarig eller politiker) 

 

I 21 fall av 59 intervjuades de personer som fanns på plats på presskonferensen eller som 

stod som kontaktperson i pressmeddelandet. Journalisten intervjuade de personer som 

avsändaren ville att de skulle intervjua eftersom de tog de namnen som avsändaren 

föreslog. Exempel på detta är när Jesper Ericson på Barometern skrev artikeln ”Skolor 

uppmanas byta till fetare produkter”. Jesper fick ett pressmeddelande där de 

intervjupersoner han använt i artikeln, ordförande i Sveriges konsumenter i samverkan 

Bengt Ingerstam samt professor Birgitta Strandvik, stod som kontaktpersoner.  

I 18 fall intervjuades de ansvariga för händelsen som beskrevs i artikeln. I många fall var 

de som fanns på presskonferensen också ansvarig för händelsen. Exempel på detta är när 

Jesper Ericson skrev artikeln ”Stor oro för strålning från nya elmätare”. Här pratade 

Jesper med Anna Carlzon, vd för Kalmar Energi, som alltså är ansvarig för de nya 

elmätarna. 

Totalt var det två privatpersoner som journalisten själv hade letat upp för att han/hon 

ville ha deras berättelse. En av de berörda personerna var Chatarina Olsson som nyligen 

haft inbrott i sin villa.  

 
Därför valde vi att åka ut, eller kontakta en kvinna som hade utsatts för inbrott. Och sen var 

det ju så att det var lite spektakulärt eftersom hon hade gripit tag i en tjuv men som hon 

sedan fick släppa för tjuven cyklade iväg, så det var ju lite tidningsmässigt också, bra 

historia så det var därför [...] Polisen hjälpte oss att ta kontakt, de lämnar ju inte ut namn på 
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personer som har drabbats [...] de kontakta den här kvinnan åt oss och frågade henne om 

hon var intresserad. 

Jonatan Holgersson, Barometern, ”Tjuv skrämd på flykten” 

 

Annars förekommer privatpersoner oftast av en tillfällighet och de hittas oftast på platsen 

där händelsen sker. Till exempel mamma Caroline på babycaféet i artikeln ”Magisk 

stämning på babycafé”, marknadsbesökaren Seija Malmberg i artikeln ”Julmarknad för 

alla sinnen” och Daniel Svensson och Ulla Johansson som besökte de nya butikerna i 

Hansa city i artikeln: ”Köade hela natten utanför butikerna”. 

 

Om det var något beslut som har tagits så pratade journalisten oftast med politiker eller 

de ansvariga för beslutet. 

 

Det var ingen av journalisterna som tyckte att det var särskilt svårt att få folk att ställa 

upp i tidningen. Enda gången det kunde vara lite svårt var när det handlade om något 

som var känsligt eller om det var någon privatperson som skulle vara med på bild.  
 

Det är lätt att få folk att ställa upp, bara man är vänlig och ödmjuk är det inga problem. 

Eric Arenius, Östran  

 

5.1.10 ”Artikeln var väl helt okej” 

 
Fig. 9 Om journalisten var nöjd med artikeln. 

Ja, helt okej 24 

Nej 1 

Ingen åsikt 10 

Antal artiklar totalt 35 

 

I 24 fall av 35 tyckte journalisten att artikeln blev helt okej. Men det var bara ett fåtal av 

journalisterna som sa att de var mycket nöjda med artikeln. 

 
Den fick fyr-femman, den bästa platsen, som vi räknade med så jag är jättenöjd med. 

Anders Blank, Barometern, ”Det är chockerande siffror”. 
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En av journalisterna som var mindre nöjd med sin artikel var Jesper Ericson på 

Barometern som skrev artikeln ”Stor oro för elmätare”. Han var missnöjd över att 

han inte fick skriva så mycket som han hade velat. 

 
Det var en slags besvikelse kan man väl säga då eftersom den blev så pass kort. Men det är 

ju så, den verklighet vi lever i. Det är inte lätt att få fram någonting på 1200 tecken. 

Jesper Ericson, Barometern. 

 

Trots att många journalister uppgav att de tyckte att det var lagom med tid att skriva 

artklarna (se kap. 5.1.7), sa många att de trodde att det skulle ha blivit en bättre artikel 

om de hade haft mer tid på sig. Inte bara när det gällde skrivandet utan även på 

researchen och mötet med intervjupersonen. Gunnar Nygren (2008) beskriver det 

journalistiska yrket som ett mycket stressigt arbete. Han menar att tempot för 

journalisterna har ökat.  

 

Maria Ålåsen på Östran arbetar på en lokalredaktion och tycker att journalister har för 

många uppgifter. 

 
Det kan alltid göras bättre, har man mer tid så kan det alltid göras bättre. På 

lokalredaktionerna har vi en sida per dag som ska redigeras, det ska plåtas och så där, så 

man önskar ju alltid att kvaliteten var bättre, att man hade mer tid. Så man kunde gå på 

djupet på saker. 

Maria Alåsen, Östran. 

 

5.1.11 Feedback på en tredjedel av artiklarna 

 
Fig. 10 Om journalisten fick feedback på artikeln. 

Har fått feedback 12

Har inte fått feedback 19

Minns ej 4

Totalt antal artiklar 35
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Fig. 11 Om journalisten brukar få feedback på artiklar 

Ja, brukar få feedback 12

Får sällan feedback 9

Totalt antal journalister 21

 

Med feedback menas all typ av respons från läsarna, både när det gäller kommentarer om 

ämnet som artikeln rör och kommentarer på hur artikeln är skriven. I 19 av artiklarna 

hade journalisten inte fått någon feedback från läsare eller intervjupersoner. I 12 av 

artiklarna hade journalisten fått någon typ av reaktion och i fyra artiklar av 35 trodde 

journalisten att det hade kommit kommentarer på hemsidan, men ingen kommentar som 

de hade lagt på minnet. 

 
Jag har fått rätt mycket kommentarer till artikeln. Den behöver inte stå högst upp på sidan 

för att väcka engagemang. Jag har fått kommentarer som handlade om att det är bra att han 

tog upp det. Eon hörde av sig och sa att det var många som inte ville ha fjärrmätaren efter 

att de läst artikeln. Men det är väldigt olika hur mycket reaktioner/respons man får på 

artiklarna. 

Jesper Ericsson, Barometern, "Stor oro för strålning från nya elmätare".  

 
Jag sköter ju den kommunala bevakningen, vilket innebär att den största enskilda gruppen 

jag pratar med är politiker som är förhållandevis medievana och de vet ju oftast vilka regler 

som gäller. De försöker få fram sitt budskap och de vet också att jag tolkar och skriver som 

jag vill. Människor som är mindre medievana är det naturligtvis lite annorlunda, då kanske 

man får lite fler reaktioner. 

Anders Blank, Barometern. 

 
Det är väl ett par stycken som har tyckt att den var bra. Till och med den här mannen, vad 

han ju hette kommer jag inte ihåg, han ringde mig faktiskt och tackade för en jättefin artikel. 

Det är ju skojigt. 

Leif Pettersson, Östran, ”Guldkant på tillvaron” 

 

Journalisterna upplevde att det var sällan intervjupersoner hörde av sig efter att artikeln 

publicerats.  

 
Det händer väldigt sällan faktiskt. 

Björn Boode, Barometern. 
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Om de gör det så är de ofta missnöjda. Så jag hoppas ju inte att de ska höra av sig. Det är 

sällan man hör av sig om man är belåten, så är det ju överhuvudtaget. 

Peter Lejon, Barometern. 

 

Det är rätt sällan, det är inte det som man gör. Och sen är det väl det här att om man ger 

någon en komplimang för att något är bra, så kan det kan det tolkas som bakåtliggande 

kritik att det inte brukar bli bra. Om jag säger ”å vad du är snygg i håret” så kan du ju tolka 

det som att du inte brukar vara snygg i håret. 

Karin Amundsson, Östran 

 

I de fall som journalisterna kunde svara på vad det är som intervjupersoner hör av sig 

om, svarade de flesta att de ger respons när något har blivit fel i artiklarna. 

 
Skulle intervjupersonen vara besviken på artikeln om man har vinklat det på något sätt eller 

om de tycker att de har blivit felciterade så kan de ju höra av sig. Jag tror att folk hör av sig i 

mycket större omfattning om de uppfattar något fel i artikeln än om de tycker den är bra. 

Man gnäller ju hellre än berömmer. 

Jonatan Holgersson, Barometern 

  

Gunnar Nygren (2008) menar att fler redaktioner jobbar för att få in läsarna i tidningen 

och det redaktionella arbetet. Många artiklar läggs ut på webben och där blir det enklare 

för läsarna att kommentera och skapa debatt kring artiklarna. 

Många av journalisterna på Barometern som uppgav att de brukar få feedback från 

läsare, lade till att det hade blivit vanligare nu när det finns en kommentarfunktion på 

Barometerns hemsida. Läsarna ger mer feedback då eftersom det inte är så krångligt att 

skriva en kommentar. Barometerns hemsida har fler läsare än Östran har, vilket också 

gör att det är fler som läser artiklarna och ger kommentarer. 

 

5.1.12 Journalisternas uppfattning om fel i tidningen 

Journalisterna vi pratade med hade olika uppfattning om hur ofta det blir fel i tidningen. 

11 av 21 journalister trodde att det ofta blir fel i tidningen. Vissa tror att det blir småfel 

varje dag och andra att det händer ett par gånger i veckan. 
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Fig. 12 Hur ofta journalisterna tror att det blir fel i tidningen. 

Ofta 11 

Ibland 7 

Sällan 2 

Ingen uppfattning 1 

Antal journalister 21 

 
Om man tar en hel dagstidning och bläddrar igenom varenda artikel en dag så hittar man 

självklart några småfel. 5-10 procent av artiklarna kanske det finns fel i, men större fel är 

nog ganska ovanligt eftersom artikeln går flera led, inga klavertramp, det händer väl inte 

sådär jätte ofta.[…] Det kan vara fakta och missuppfattningar också när man intervjuar 

folk, det är mest det alltså […] Egentligen beror det på den mänskliga faktorn när man 

kommunicerar med varandra. 

Eva Bergquist Andersson, Barometern. 

 

Jag tror jag haft två rättelser det här året. Gör man ett fel så är det bara att sätta in en 

rättelse, det är ju inte mer med det. 

Håkan Carlsson, Barometern (Oskarshamnstidningen).  

 

När det blir faktafel hoppas jag ju verkligen att de som vet detta hör av sig så att man kan 

sätta in en rättelse. Det har vi ju inte så ofta. Dessvärre tror jag att folk ibland tror att det 

inte är någon idé att höra av sig för de bryr sig inte om det ändå, men det gör vi faktiskt. 

Det är väldigt sällan vi inte sätter in en rättelse. 

Annelie Frank, Barometern 

 

Faktafel och sånt inbillar jag mig att det sker väldigt sällan […] Det skulle man nog ha hört 

mer om i så fall. 

Linus Wikell, Östran. 

 

Lite småfel blir det ju alltid. Ofta inga större grejor utan små detaljer som inte är så viktiga 

för helheten. 

Peter Lejon, Barometern. 

 

Varför? Vi har höga produktionskrav och vi har tagit bort ett antal kontrollstationer. 

Karin Asmundsson, Östran. 

 

De vanligaste felen enligt journalisterna är stavfel och mindre slarvfel. De flesta 

journalister trodde att sakfel och citatfel är desto mer sällsynt. Men de var medvetna om 
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att det lätt kan bli missförstånd vid intervjuer. Några journalister trodde att sakfelen 

enbart berodde på journalisten och tidspressen yrket har.  

 
Det är olika saker, småfel, förhållanden typ att man skriver att han är vd fast han inte är 

det. Jag tror inte det händer så ofta som folk blir felciterade. Man kan skriva en sak som 

kan uppfattas på ett annat sätt, eller utelämnar saker. 

Jonathan Holgersson, Barometern 

 

Om man vill hem och sluta i tid kanske man inte läser igenom sina texter. Vi har ju ingen 

korrekturläsare. 

Patrice Vokesepp, Östran 

 

Det beror på hela journalistens arbetssätt, det finns filter mellan journalister och 

människor, klart att det blir fel ibland. 

Anders Blank, Barometern. 

 

Några journalister trodde också att felen kunde bero på andra saker än journalisterna 

själva. 

 
Felen kommer också från våra källor. Det händer att vi intervjuar personer som ger oss 

journalister fel uppgifter av olika anledningar, trots att de är insatta och borde ha korrekta 

uppgifter. Eller att det står fel i ett pressmeddelande. Fast visst är det alltid vår uppgift att 

ta ställning till om det vi får veta är trovärdigt. 

Pia Olofsson, Barometern.  

 

Endast en av journalisterna berättade att han spelar in intervjuer för att vara på den säkra 

sidan. 

 
Faktafel kan det ju bli ibland och det är väldigt, väldigt pinsamt, då försöker vi rätta till det 

[…] Att det blir fel är både intervjupersonernas och journalistens fel. Båda har redan en 

bild om vad man ska prata om. Det gäller att ställa dumma frågor så mycket som möjligt 

[…] Jag brukar spela in när jag pratar med makthavare, för då har jag bevis på vad de sagt. 

Om jag spelar in tre om dagen lyssnar jag på ungefär en av dem. 

Jesper Ericson, Barometern. 
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5.1.13 Sammanfattning av journalisternas bild 

De flesta nyhetsartiklar i vår undersökning bygger på pressmeddelande/presskonferenser 

eller att journalisten tagit eget initiativ till artikeln. Ungefär hälften av journalisterna 

förberedde på något sätt innan de gjorde intervjuerna. Hälften hade också en bild av hur 

de ville utforma artikeln innan de pratade med intervjupersonerna. Alla journalister 

tyckte att intervjuerna fungerade bra och de fick svaren på sina frågor. Journalisterna 

sållade bort överflödig information och sådant som de upplevde var reklam. I ett fåtal fall 

tog journalisten bort en person som de hade pratat med. Artiklarna skrevs på mindre än 

en timme, cirka hälften av alla artiklar skrevs på mindre än en halvtimme. Majoriteten av 

journalisterna tyckte det var lagom med tid att skriva. Om de var osäkra på några 

uppgifter kollade de upp det eller tog bort informationen om de ansåg att den inte var 

väsentlig. Journalisterna intervjuade i stor utsträckning makthavare, ansvariga personer 

samt personer som fanns på presskonferensen eller pressinformationen. Majoriteten av 

journalisterna var nöjda med artikeln, en tredjedel fick någon form av feedback på 

artikeln och hälften av journalisterna brukar få feedback. Hälften av journalisterna tror 

att det ofta blir småfel i tidningen men sällan stora fel. 

 

5.2 INTERVJUPERSONERNAS BILD 

I detta avsnitt redovisar vi hur många intervjupersoner som känner sig vana vid att bli 

intervjuade, om de var nöjda med artikeln, och om de skulle kunna tänka sig att ställa 

upp i tidningen igen. Avslutningsvis redogör vi för hur intervjupersoner ser på 

lokaljournalistik.  

 

När det gäller antalet privatpersoner som blev intervjuade nämnde vi två privatpersoner i 

kapitlet om journalisternas bild. I det här kapitlet nämner vi fyra privatpersoner. Att 

siffrorna skiljer sig åt beror på att det i journalisternas kapitel är de intervjupersoner som 

förekommer i journalisternas egna texter, vi fick alltså inte tag på journalisterna som 

skrivit artiklarna där de andra två privatpersonerna förekommer. När vi skriver om 

journalisternas bild nämner vi totalt 59 intervjupersoner som var med i deras artiklar. I 

detta kapitel är antalet intervjuopersoner 52, eftersom det var de intervjupersonerna vi 

fick tag på. 

 



 

 

 

41 

 

5.2.1 Många vana intervjupersoner 

Av de som intervjuades i Östran och Barometern den 21 november var 33 personer av 52 

vana vid att bli intervjuade. För att få en rättvis bild av hur många som totalt var vana 

respektive ovana har vi valt att försöka klassificera de intervjupersoner vi inte fått tag i. 

Detta för att vi själva upplevde att det var ganska stor del av bortfallet som vi trodde var 

ovana intervjupersoner, utan klassificeringen hade resultatet mellan vana och ovana 

intervjupersoner blivit missvisande.  

Totalt sett var det 26 personer vi inte fick tag på och enligt vår klassificering var 13 av 

dessa ovana och 7 vana. Resterande 6 intervjupersoner var för oss omöjligt att 

klassificera eftersom det inte var uppenbart att de var vana eller ovana.  

Underrepresentationen av antalet intervjupersoner som förekom i artiklarna som var 

privatpersoner var stor. Endast 4 av de 52 intervjupersoner vi pratat med blev kontaktade 

i egenskap av att de var privatpersoner. 17 av de intervjuade var makthavare och 31 blev 

kontaktade i egenskap av sin yrkesroll. 

 

De privatpersoner vi haft kontakt med är:  

Seija Malmberg, var med i artikeln ”Julmarknad för alla sinnen”. Seija besökte en 

julmarknad och blev kontaktad av journalisten på plats. 

 

Jack Jonsson, var med i artikeln ”Guldkant på tillvaron”. Intervjupersonen Berith 

Håkansson, som själv tagit initiativ till artikeln, kontaktade Jack för att hon ville ha med 

honom i artikeln. 

 

Benny Nilsson, var med i artikeln ”Startar skidtävling längst landsvägarna”. Journalisten 

hade sett informationen om skidtävlingen på en anslagstavla och ringde upp Benny för 

att fråga om hon fick intervjua honom om detta. 

 

Chatarina Olsson, var med i artikeln ”Tjuv skrämd på flykten”. Journalisten fick via 

polisen reda på att det varit inbrott i ett hus och att husets ägare greppat tag i 

inbrottstjuven. Han tyckte det lät intressant att skriva något på eftersom det varit en rad 

inbrott i Kalmar på sistone. Han hörde av sig till polisen, som i sin tur kontaktade 
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Chatarina och frågade om det gick bra att de lämnade ut hennes namn och 

telefonnummer till en journalist. 

 

I de artiklar som de fyra privatpersonerna vi har pratat med förekommer i, får de bara 

uttrycka personliga känslor och upplevelser, inga fakta. Detta bekräftar Ericson, Baranek 

och Chans (1989) undersökning om vilken kunskap källor får leverera. Vanliga 

människor får medverka i medier för att visa känslor och makthavare får medverka för 

att tillföra fakta och analys.  

Exempelvis får den ovana intervjupersonen Seija Malmberg berätta i artikeln 

”Julmarknad för alla sinnen” hur fantastiskt det är att inlagda på Kalmar läns sjukhus får 

ta del av julmarknaden. 

Herbert Gans (2004) forskning menar att intervjupersonerna kan delas upp i två olika 

grupper ”knowns” och ”unknows”. Han menar att ”knowns”, det vill säga elitpersoner, 

förekommer 4 gånger så ofta som ovana intervjupersoner, det vill säga ”unknowns”. I 

vår undersökning förekommer 19 ovana intervjupersoner och 33 vana. Vilket stämmer 

bra överens med teorin. Vi är dock medvetna om att vår undersökning enbart sträcker sig 

över en dag och att det i bortfallet förekommer fler som är ovana intervjupersoner. 

 

Ericson, Baranek och Chan (1989) skriver om överrepresentationen av makthavare och 

att nyheter är makthavarens version av verkligheten. Detta bekräftas i vår undersökning 

som visar att två tredjedelar av alla källor i artiklarna var vd för ett företag, ansvarig för 

något, politiker eller höll i presskonferensen och pressinformationen. 

Vår undersökning bekräftar också Ericson, Baranek och Chans teori om att medierna 

måste använda makthavare som källor eftersom det är de som sitter i positionen att de 

ska veta. Till exempel har journalisten Annelie Frank från Barometern pratat med 

socialchefen i Borgholm, Lisa Källén, om JO:s kritik som var riktat mot kommunens 

handläggning av alkoholärenden i artikeln ”Bättre koll på spriten”.  

 

Mats Nylund (2006) diskuterar att makthavare löser problemen i tidningarna. Men det är 

inga verkliga lösningar på problemen utan kommer enbart från makthavarnas sida. Citat 

är bara bränsle till nyheter och driver på dem. Ett exempel på detta är Johan Perssons 

uttalande i artikeln ”Trött på kinastrulet”, där han får berätta att han tröttnat på kineserna. 
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Så länge de inte gör rätt för sig har vi ingenting att prata om. Det har jag gjort klart både 

för företrädarna för Fanerdun och för Zhangou Ren. 

Johan Persson, Östran, 21 november sidan 9, ”Trött på kinastrulet” 

 

Han bekräftar att han är trött på kinesernas satsning och han har satt ner sin fot. Men för 

den sakens skull har han inte löst problemet med kinesernas obetalda hyror. Vad citatet 

gör är att driva på nyheten och skapa lite mer spänning i artikeln. 

 

5.2.2 Intervjupersonerna är nöjda trots fel 

Totalt svarade 38 av 52 intervjupersoner att de kände sig nöjda med artikeln. Övriga 13 

intervjupersoner hade inte läst artikeln eller inte kommenterat vad de tyckte om den. En 

intervjuperson uppgav att hon tyckte att det var en dålig artikel i den bemärkelsen att den 

inte stämde överens med hennes egen bild av den. 

 
Jag kände att de inte hade tagit med det som jag trodde att de skulle ta med. Och att det 

som de tog upp speglades men jag hade prioriterat annorlunda om jag hade varit den som 

intervjuade […] Generellt upplevde jag att syftet med intervjun inte var nått med den 

artikeln. 

Anna Hellstrand, konsulent på regionkontoret, medverkade i artikeln: ”Sökes: ytterligare 

25 frivilligbesökare”. 

 

23 av 52 intervjupersoner uppgav att det fanns någon form av fel i artikeln de medverkat 

i den 21 november 2008. Exakt vad det var för fel redovisas i tabellen här nedan.  

 
Fig. 13. Vad intervjupersonerna tyckte blev fel den 21 november 2008. 

Fel citat 1

Sakfel 9

Journalisten missbrukar förtroende 1

Missförstånd 2

Blev fel, men vet ej vad 10

Totalt 23

 

På frågan om hur ofta de tror att det blir fel i tidningen svarade 15 personer att de trodde 

att det blir fel ofta och 23 personer att det blir fel ibland eller ganska sällan. Exakt vad 
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det är som intervjupersonerna tror det blir fel skiljer sig från siffrorna som visar vad som 

blev fel den 21 november. Av de 31 intervjupersoner som kunde svara på frågan om vad 

de trodde blev fel uppgav nästan hälften att det är vanligt att det blir missförstånd mellan 

journalisten och intervjupersonen.  

 
Fig. 14 vad tror intervjupersonerna är dem vanligaste felen? 

Fel citat 5

Sakfel 10

Citat lyfts ur sitt sammanhang 5

Journalisten missbrukar förtroende 0

Missförstånd 15

Överdriven tillspetsning 8

Felvinklat 4

Journalisten är subjektiv 1

 

Ett konkret exempel på när det blev fel i tidningen var när kommunalrådet Johan Persson 

uttalade sig om hur han betalar sina p-avgifter. 

 
Nej, det fanns någon uppgift där som inte stämde. ”Vi får anmoda Göran Häggfors att 

skaffa någon p-biljett” eller något, så har jag aldrig uttryckt mig. 

Johan Persson, medverkade i artikeln ”Betalar p-platsen själv” 

 

Ett annat exempel på när det blev fel i tidningen är när Margitha Öberg ställde upp i 

Östran och pratade om ålderdomshemmet hon jobbar på.  

 
Han skrev i stort sett vad vi sa. Det var väl det här med puss och det, det kanske inte riktigt 

hade behövt stå ”Puss, kram och fika” i rubriken […] Jag tyckte inte riktigt om att det stod 

puss för jag skulle nog inte pussa mina pensionärer. 

Margitha Öberg, var med i artikeln ”Puss, kram och fika” 

 

Varför det blir fel kan förklaras med Torsten Thuréns teori som handlar om att det är 

omöjligt att referera en källa korrekt. Han menar att två personer kan uppfatta eller 

uppleva något och berätta det på olika sätt utan att någon av dem behöver ljuga. 

Vår undersökning visar att intervjupersonerna ofta upplever att något blir fel i artiklarna i 

tidningen. Några journalister påpekade också, när de fick frågan om vad som blir fel, att 
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det inte är ett helt enkelt jobb att få med allt källorna säger på ett papper. Man sätter sin 

personliga prägel på texten, hur man än gör, eftersom det är man själv som formar 

informationen till en artikel. 

 

5.2.3 Positiva till att ställa upp igen 

Av de 52 intervjupersoner vi pratade med och som var med i tidningen den 21 november 

var det, trots att många hade negativa saker att säga om journalister, ingen som svarade 

definitivt nej på frågan om de kunde tänka sig att ställa upp i tidningen igen. 

 
Det är sällan att det återges exakt det man sagt. Det vinklas alltid på något sätt och det är 

ganska onödigt och det skapar bara massa dumheter […] Jag kan tänka mig att ställa upp i 

tidningen igen, det måste jag. 

Per-Olof Persson, fastighetskapitalförvaltare. Var med i artikeln ”Köade hela natten 

utanför butikerna” 

 

En del intervjupersoner påpekade dock att det berodde på vad artikeln skulle handla om, 

om de kunde tänka sig att ställa upp igen eller inte. Några av de intervjupersoner som 

blev kontaktade i egenskap av sitt yrke tyckte också att det var deras plikt att ställa upp 

på intervjuer, vare sig de ville eller inte. 

 
Jag är nog tvungen till det är jag rädd för. Jag skulle få sådan bad-will om jag inte ställde 

upp och dessutom så ingår det i min tjänst att ställa upp. 

Bo Johansson, alkoholhandläggare. Medverkade i artikeln ”Bättre alkoholtillsyn”. 

 

I den rollen jag har så har man inte så stort val. Jag är en offentlig person med ett sådant 

ansvar så då måste jag svara efter bästa förmåga. 

Bengt-Eve Petersson, chef på tekniska kontoret. Medverkade i artikeln ”Fortsatt väntan på 

biogas”. 

 

De som själva kontaktat tidningen var alla villiga att ställa upp igen, eftersom de ansåg 

att det gav reklam för deras verksamhet. 

En av de intervjupersoner vi pratade med uppgav att journalisten missbrukat förtroendet 

genom att hon hade skrivit något han, enligt honom själv, tydligt sagt att hon inte fick 
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skriva. Trots detta kunde han tänka sig att ställa upp på intervju, till och med om samma 

journalist frågade. 

 
Ja, det kan jag tänka mig. Men jag kommer att poängtera särskilt vad det var som gick fel 

sist och vara på min vakt lite bättre då. 

Åke Björnholm, vd på Lectus. Medverkade i artikeln ”Hopfällbar pall säkrar produktionen 

för Lectus”. 

 

Trots att många intervjupersoner sa att det blev fel i tidningen så kan de ändå tänka sig 

att ställa upp i tidningen igen. Detta kan kopplas an till Altheide och Snows (Larsson, 

1998) teori om medielogiken, att människor anpassar sig till media. McQuail (2005) 

utvecklar teorin om medielogiken med hänvisning till Altheide och Snow om att 

människor som vill synas i medierna vet vad medierna kan erbjuda dem. Detta kan ha ett 

samband med att människor vill ställa upp igen. Kanske spelar inte ett litet sakfel eller 

citatfel någon stor roll, bara de får publicitet i tidningen. 

 

5.2.4 Intervjupersoner är nöjda med lokaljournalistiken 

På frågan om vilken uppfattning man har om journalister svarade 41 av 52 

intervjupersoner att de har en bra uppfattning och att de tycker att journalister gör sitt 

jobb.  
 

Min uppfattning är att det är en yrkeskår som gör sitt jobb […] de har förmodligen ett 

slitsamt jobb som det är rätt så mycket slit i, det är en tidning som ska fyllas varje dag. 

Mats Linde, administrativ chef på barn och ungdomsförvaltningen. Var med i artikeln ”100 

000 för att informera om skolorna” om marknadsföringen av kommunala skolor. 

 

Sex intervjupersoner tycker att journalister gör ett mindre bra jobb.  

 
Jag tycker att de kan överdriva saker och ting och vinkla det väldigt lustigt. Många gånger, 

men inte alltid, är det väldigt vinklat. Det är något jag reagerar på. Det kan vara en rubrik 

som det står någonting och när man läser artikeln är det något helt annat. 

Allan Höglind, Lions Torsås. Var med artikeln ”Lions klara med sin almanacka” om Lions 

almanacka. 
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Dock påpekade de flesta av dem som tyckte att journalister gör ett mindre bra jobb att 

det är skillnad på journalister på riks- och lokalnivå.  
 

Lokala journalister tror jag på, men inte större så som till exempel veckotidningar. Det ger 

jag ingenting för. 

Ingemo Strand, undersköterska. Var med i artikeln ” Puss, kram och fika”. 

 
Jag tycker att journalister är vänstervridna, de står alltså till vänster. Och sedan så tycker 

jag att de har alldeles för mycket makt och fria händer att skriva som de tycker och tänker 

för stunden. Jag tror inte att de inser vad ett felcitat kan göra […] men det gäller väl främst 

kvällstidningar. 

Fredrik Lennqvist, driver ett åkeri. Var med i artikeln ”Hittades död på tankbil”. 

 

Resterande fem intervjupersoner hade ingen uppfattning alls om journalister. 

 

Elliot (1997) menar att publiken kan ha förtroende för en tidning, men inte ha förtroende 

för en journalist som arbetar på samma tidning. Detta berättar Lisa Källén, socialchef i 

Borgholm eller Mörbylånga om: 

 
NN ägnade sig åt dålig journalistik i Östran i en serie. […] Men jag har en bra relation till 

båda tidningarna. Men jag tycker det är gott och blandat när det gäller journalister, det 

finns mer eller mindre kunniga, mer eller mindre seriösa. 

Lisa Källén. 

 

Nästan alla intervjupersoner som deltog i vår undersökning tyckte att lokaljournalisterna 

gör ett bra jobb och har förtroende för de lokala medierna. Elliot (1997) berättar att det 

finns många aspekter på vad som påverkar publikens förtroende för medierna till 

exempel mediernas förankring i samhället och hur medierna tillgodoser läsarnas behov 

och intresse. Intervjupersonerna i vår undersökning har stort förtroende för medier vilket 

kan ha att göra med att tidningarna Östran och Barometern tillgodoser läsarnas behov 

och intresse. 
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5.2.5 Sammanfattning av intervjupersonernas bild 

Många av intervjupersonerna som var med i tidningen den 21 november 2008 kände att 

de var vana att bli intervjuade. Ungefär hälften fann något fel i artikeln de var med i, 

trots detta sade alla att de var nöjda med artikeln och skulle kunna tänka sig att ställa upp 

igen. Ungefär hälften av intervjupersonerna hade en uppfattning om att det ofta blir fel i 

tidningen, oftast tror de att det beror på missförstånd mellan journalisten och 

intervjupersonen. Överlag var intervjupersonen positivt inställda till lokaljournalisten. 

 

5.3 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Sammanfattningsvis är journalisten nöjd med jobbet de gör och intervjupersonen är 

också nöjda trots att det finns fel i artiklar. 

De källor som skriver pressmeddelanden eller håller presskonferenser förser journalisten 

med förslag på intervjupersoner, dels för att de har kunniga personer på plats eller har 

kontaktnamn och telefonnummer på pressmeddelanden. Journalisterna köper ofta detta 

koncept och intervjuar de personerna som finns på presskonferensen eller står som 

kontaktpersoner i pressmeddelanden. 

Trots att intervjupersonen tyckte att något blev fel i artiklarna var det bara ett fåtal som 

hörde av sig till journalisten och det var de som var nöjda med artiklarna.  Flera 

journalister tror att intervjupersonen inte känner att det är lönt att höra av sig om något 

blir fel, eftersom artiklarna redan är publicerade. Men journalister önskar att 

intervjupersonen ska höra av sig i större utsträckning om något blir fel. 

Journalister tror inte att det blir fel i tidningen lika ofta som intervjupersonen upplever att 

det blir fel. 

Det vanligaste sättet att få tag på en nyhet var att gå på en presskonferens eller skriva 

något på ett pressmeddelande. Dock framgår det inte alltid i artiklarna att journalisten 

varit på en presskonferens. Enligt Ericson, Baranek och Chan (1989) består 

nyhetsutbudet till stor del av artiklar som är byggda på presskonferenser eller 

pressmeddelanden. De menar att artiklarna framställs som något som hänt i verkligheten, 

att journalisten skriver som om han/hon varit på plats när händelsen skedde fast det 

egentligen bara har varit en presskonferens. 

Journalisterna intervjuar källor som finns på presskonferensen. Det är sällan man tar in 

några andra källor i de artiklar som baseras på presskonferenser eller pressmeddelanden. 
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Slutsatsen vi drar är att journalister som kan förbereda sig innan intervjun sker tar 

tillfället i akt och gör det. Exempel på detta är när journalisten Karin Asmundsson på 

Östran skulle åka på presskonferens efter ett nämndemöte. Hon förberedde sig för 

presskonferensen genom att läsa igenom handlingarna om vad som skulle tas upp på 

mötet.  

Det finns några fall där journalisten helt enkelt inte hade möjlighet att förbereda sig, 

därför är det inte heller så överraskande att de inte gjorde det. Exempel på detta är när 

Allan Höglind klev in på Torsåsredaktionen och pratade med Leif Pettersson om Lions 

almanacka 2009.  

Tidigare forskning visar att ansvariga, vd:ar och makthavare är överrepresenterade i 

media, vilket även vår undersökning visar. Vi har själva lärt oss i våra studier som 

blivande journalister att man ska försöka prata med berörda, men det är ändå 

makthavarna som är överrepresenterade. Kanske hade journalisten kunnat få in berörda 

om de hade haft mer tid på sig att skriva artikeln. Bland annat gav Barometerns journalist 

Anders Blank ett exempel på att han kunde ha pratat med ungdomar i artikeln ”Det är 

chockerande siffror” som handlade om ungdomars alkoholdrickande. Som anledning till 

varför han inte hade gjort det, svarade han att man inte kan vara bäst jämt. 

 

6. Slutdiskussion 
I huvudsak bygger artiklar på intervjuer och citat. Syftet med vår undersökning var att ta 

reda på hur både journalisterna och intervjupersoner uppfattar det journalistiska arbetet. 

Vi tycker att alla intervjupersoner och journalister har kommit med många tankar och 

reflektioner, vilket gör att vi upplever att vi har fått ett ganska fylligt material som ger 

oss bra svar på våra frågeställningar. Vi kommer att diskutera och reflektera om de mest 

intressanta punkterna här i slutdiskussionen.  

 

6.1 PRESSKONFERENS – EN VANLIG KÄLLA TILL NYHETER  

Vi trodde inte att så stor del av nyhetsutbudet bestod av artiklar baserade på 

presskonferenser. Ofta var det inte heller tydligt att det var en presskonferens eller ett 

pressmeddelande det handlade om. Vi skulle gärna vilja se att journalister också söker 

upp andra källor, detta för att de personer som finns på presskonferenser eller står som 
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kontakter på pressmeddelanden ofta är otroligt pålästa och medvetna om vad det är de 

vill ha ut i pressen. 

Det var få nyheter som kom från diarierundan, då journalisterna dagligen tittar på 

kommunala handlingar. Men detta tror vi beror på att information från till exempel 

domstolar och kommuner blir notiser eller artiklar som bara baseras på själva handlingen 

och inte på någon intervju.  

Något som förvånade oss när vi gjorde undersökningen var att det visade sig att 

journalister tar mycket eget initiativ till nyheter. Journalister har mycket makt att belysa 

de frågor de tycker är viktiga, men eftersom journalister jobbar i en ständig tidspress 

trodde inte vi att de hade tid att undersöka egna idéer till nyheter. 

 

6.2 MAKTHAVARE – JOURNALISTENS VIKTIGASTE KÄLLOR 

Vi fann det inte så konstigt att det var majoriteten makthavare bland de intervjuade. Vi 

menar att det inte är så konstigt att makthavarna och kunniga personer är 

överrepresenterade i medierna eftersom det är de som sitter inne med kunskapen. 

Privatpersoner sitter inte inne med kunskapen utan får leverera känslor istället. Hade 

privatpersonerna fått leverera fakta så hade de inte varit med i tidningen i form av 

privatpersoner. 

 

6.3 SOM MAN FRÅGAR FÅR MAN SVAR 

Journalisterna i vår undersökning uppgav att de hade en bild av hur artikeln skulle se ut 

innan de gjorde intervjun. Vi tycker att man i många fall måste veta på ett ungefär vilken 

information man vill ha ut av intervjupersonen för att kunna strukturera upp artikeln när 

man kommer in på redaktionen igen. Vi tror att man kan få för mycket information om 

man inte vet vad man söker och att det därför kan ta lång tid att sålla ut information och 

artikeln kan bli ganska spretig utan en klar vinkel. Dock tror vi att källorna kan agera 

som ”buktalardockor” (Sahlstrand, 2000) eftersom journalisten kan forma frågorna så att 

han eller hon får de svaren de vill ha. Man kan till exempel välja att använda sig av 

ledande frågor. 

Dock tror vi att bilden inte alltid blir som man tänkt sig. Ett exempel på detta är 

artiklarna ”Torsten ska den heta” av Henrik Nilsson i Östran och ”En värmande 

invigning” av Björn Boode i Barometern som handlar om invigningen av 
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fjärrvärmeverket i Orrefors. Under presskonferensen kom det upp en uppgift om att 

Orrefors vd Torsten Jansson var nära att göra ett lån på 70 miljoner för att köpa aktier 

men att affären inte gick igenom. Om han hade gjort affären hade han inte klarat lånet i 

dagens läge. Nilsson och Boode diskuterade uppgiften med varandra på plats, om de 

skulle ta med den eller inte. I de slutliga artiklarna valde Boode att plocka med det men 

Nilsson uteslöt det. Nilssons motivering var att han inte tyckte att det hörde till saken. Vi 

tror att Boode tog med uppgiften, trots att det inte hade något med invigningen att göra, 

eftersom han upplevde att det hade ett högt läsarvärde eftersom det handlade om Torsten 

Jansson och Orrefors ekonomiska situation.  

Alla vi pratade med tyckte att intervjusituationen mellan journalisten och 

intervjupersonen fungerade bra. Detta tror vi beror på att ingen av de artiklar vi pratade 

om handlade om några skandaler där någon var tvungen att ställas mot väggen. Om det 

hade funnits ett sådant exempel tror vi att varken journalisten eller intervjupersonen hade 

uppfattat intervjusituationen som trevlig. 

 

6.4 HÖGRE TEMPO OCH HÖGRE PRODUKTIONSKRAV 

Vi är förvånade över att journalisterna skriver sina artiklar så snabbt som de gör. Många 

journalister berättade att de skrev sin artikel på mellan 15-20 minuter och vi tror att det är 

anledningen till att det kan bli småfel i tidningarna lite då och då. Många journalister ska 

producera flera artiklar per dag och därför tror vi att de väljer att prioritera artiklarna, 

vilket kan vara anledningen till att vissa artiklar kan upplevas som att de har blivit 

skrivna på ett väldigt slarvigt sätt i tidningen.  

Det är så mycket mer som ska göras på en arbetsdag än att bara skriva artiklar. Numera 

redigerar och fotar många av reportrarna sina sidor själv. Vi tror att journalisterna inte 

hinner fokusera så mycket på själva artikeln. En reporter beskrev detta på ett speciellt 

sätt: hon tyckte inte att det hinner blir bra. 

Dock svarade nästan alla journalister att de tyckte att artikeln blev helt okej, men det var 

ingen som sade att de blev riktigt nöjda med artikeln. Vi undrar om journalisterna 

någonsin blir nöjda med sina artiklar. Vi frågar oss om de skulle kunna bli mer nöjda om 

de fick mer tid på sig på varje artikel eller om det är så att de gör jobbet på rutin och 

aldrig reflekterar över sitt hantverk. Varje dag producerar journalister flera artiklar, 

precis som om de skulle jobba i en stor artikelfabrik. Vi tycker att man i många fall kan 
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jämföra journalistens jobb med vilken annan fabriksarbetare som helst. Med det menar vi 

att man kanske inte kontrollerar varje produkt man gör om den är helt korrekt eftersom 

man tillverkar så många produkter.  

 

6.5 BYTESMODELL 

Vi tycker att det är självklart att det finns en byteshandel mellan intervjupersoner och 

journalister. Det vore konstigt om journalisten bara skulle intervjua källor och källorna 

inte får ut något själva av det. Vi tycker att det är självklart att båda parter får ut något 

efter varje intervju. Vi tror inte bara att det är makthavare som är de enda källor som får 

ut något av intervjuerna, även privatpersoner har något att tjäna på att bli intervjuade. 

Privatpersonerna kan exempelvis få självförtroende och känna sig speciella över att få bli 

uppmärksammade i tidningen. Denna förklaring har vi till att ingen av de journalister vi 

frågade tyckte att det var speciellt svårt att få folk att ställa upp i tidningen.  

 

6.6 FEEDBACK OCH FEL I TIDNINGEN 

Journalisterna får feedback ungefär en tredjedel av gångerna en artikel publiceras. Men 

oftast är det inte kommentarer på hur bra eller dåligt artikeln är skriven, utan mest på 

ämnet artikeln är skriven på. Artiklar kan ha väldigt stor genomslagskraft och kan göra 

att när personer läser artiklar så handlar de därefter. Ett exempel på detta är när Jesper 

Ericson skrev artikeln ”Stor oro för strålning från nya elmätare” som handlade om att 

Kalmar Energis nya elmätare kan avge farlig strålning. Efter artikeln hade publicerats har 

många hört av sig till Kalmar Energi och frågat om de är tvungna att installera den nya 

elmätaren. Slutsatserna vi drar av vår undersökning är att när läsarna ger feedback så 

handlar det om ämnet och inte om artikelupplägget och när intervjupersoner ger feedback 

så är det oftast när en artikel är dålig. Men även om artikeln är dålig eller om journalisten 

gjort något fel så är det inte säkert att intervjupersonen hör av sig. Detta bekräftas av 

intervjupersonen Åke Björnholm som upplevde att något var fel i artikeln ”Hopfällbar 

pall säkrar produktionen för Lectus”. Han tyckte inte att det var lönt att höra av sig till 

journalisten och berätta detta, men skulle berätta om händelsen om han blev tillfrågad att 

ställa upp i tidningen igen.  

En journalist har också sagt att hon inte tror att intervjupersoner tycker att det är lönt att 

höra av sig när det är fel. Vi tycker inte att det är konstigt att de hör av sig i större 
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utsträckning när de är missnöjda som när de är nöjda eftersom det fungerar på liknande 

sätt i vårt samhälle idag. Man dömer istället för att berömma.  

Vi tror att det finns fler människor som kommenterar artiklarna idag eftersom det finns 

kommentarsfunktioner på webben. Vi tror att många upplever att det är lättare att skriva 

en kommentar i ett fält på datorn än att posta en insändare eller ringa ett samtal.  

Journalisterna tror mer sällan att det blir fel i tidningen än intervjupersonerna. Vi tror att 

det beror på att de inte får så mycket feedback från intervjupersonerna och att 

journalisterna inte läser sina artiklar när de publicerats i tidningen.  

Efter att vi har läst tidningarna har vi själva kunnat konstatera att det finns en del fel. 

Exempel på detta är artikeln ”Julmarknad för alla sinnen” i Östran där ett och samma 

stycke förekommer två gånger. I artikeln ”Det svänger i affärerna” är det oklart om 

Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet ska slås ihop, men vid den tidpunkten var det 

redan bestämt att så skulle ske. Vi har även hittat intervjupersoner som fått fel namn och 

felstavningar. 

 

6.7 INTERVJUPERSONEREN NÖJDA TROTS FEL 

Alla intervjupersoner vi pratade med uppgav att de kunde tänka sig att ställa upp i 

tidningen igen, trots att det förekom fel i en del av artiklarna. Det är dock inte några 

större fel som förekommer, därför tror inte vi att ett litet fel spelar så stor roll för 

intervjupersonen i frågan om att ställa upp på intervju igen. Vi tror att källorna bryr sig 

mer om publicitet än om det blir något litet fel i artikeln. Vad som blir fel och varför det 

blir fel kan vi i vår undersökning bara spekulera om. Men vi tror att den största 

anledningen till att det blir fel beror på kommunikationsproblem mellan två människor. 

Många intervjupersoner poängterar också att de skulle kunna tänka sig att ställa upp 

igen, men att det beror på vad det handlar om. Det tolkar vi som att de kan tänka sig att 

ställa upp om det inte rör något som är känsligt eller pinsamt. Slutsatsen vi kan dra är att 

tidningens fel inte påverkar intervjupersonerna särskilt djupt. Intervjupersonerna i vår 

undersökning har en positiv inställning till lokaljournalistiken och lokaljournalisterna. Vi 

tror att det är för att de jämför lokaljournalistiken mycket med kvällspressjournalistik. 

Detta stämmer dock inte med Elliots (1997) undersökning som visar att läsarna har 

mindre förtroende för lokalpress än riskpress eftersom närheten gör att de vet mer vad 

som blir fel och inte. Vår undersökning visar att några småfel inte har någon effekt på 
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intervjupersonernas förtroende. Barometern och Östran ligger varmt om hjärtat för de 

flesta av intervjupersonerna. 

 

6.8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Det vore intressant att undersöka i vilken utsträckning lokala medier tar varandras 

nyheter. Undersökningen skulle kunna gå till så att man under ett par veckor följer ett 

antal medier och ser hur vissa nyheter sprider sig mellan redaktionerna.  

 

Det hade också varit intressant att undersöka hur mycket av det material som kommer in 

till redaktionen i form av pressmeddelande, presskonferenser och andra inbjudningar 

som tidningarna skriver om i slutändan. 
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7. Bilagor 
 

7.1 FRÅGOR TILL INTERVJUPERSONERNA 

Varför tror du att du blev intervjuad i tidningen? 

Hur blev du kontaktad? 

Visste du vad intervjun skulle handla om innan intervjun? 

Visste du var och när den skulle publiceras? 

Hur förberedde du dig innan intervjun? 

Hur upplevde du intervjusituationen? 

Hur kände du när du läste artikeln i tidningen? 

Stämde alla uppgifter? Var dina citat riktiga?  

Hur många gånger har du varit med i tidningen? 

Är du van att bli intervjuad? Hur kommer det sig att du känner dig van? 

Vilken relation har du till Barometern/Östran (på den tidningen du var med i) 

Vad har du för uppfattning av journalister? 

Hur gammal är du? 

 

7.2 FRÅGOR TILL JOURNALISTERNA 

Om den specifika artikeln: 

Varför skrev du artikeln? 

Varför valde du de intervjupersoner du valde? 

Hur förberedde du dig innan intervjun? 

Hade du en bild av hur du ville att artikeln skulle se ut innan intervjun? 

Hur fungerade intervjun? Fick du svar på det du ville? 

Hur lång tid la du ner för att skriva artikeln? Skulle du velat ha mer tid på dig? 

Vad har viktigt att få med i artikeln? 

Vad valde du att ta bort? 

Var du osäker på någonting när du skrev texten? Brukar du ringa och kolla uppgifter som 

du är osäker på? 

Hur kände du när artikeln var färdig? 

Hur tyckte du artikeln blev i tidningen med redigering och placering? 

Har du fått feedback på artikeln eller artiklarna? 
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Allmänt: 

Brukar du få någon slags respons från läsare eller intervjupersoner efter att artikeln har 

publicerats? 

Hur ofta blir det fel i tidningen tror du? Vad blir fel? Varför tror du det blir fel? 

Hur lätt är det att få folk att ställa upp i tidningen? 

Brukar du berätta när och var artikeln ska publiceras? Brukar du berätta vilka fler som 

deltar i den? 

Hur gör du med folk som vill läsa artikeln innan den publiceras? 

Hur länge har du arbetat som journalist? 

 

7.3 ARTIKLARNA I UNDERSÖKNINGEN 

Artiklarna är redovisade i bokstavsordning efter journalisternas efternamn. Journalisterna 

och intervjupersonerna är markerade med fet stil. 

 

Barometern 21 november 2008: 

"Värmeverk för miljoner" Av Eva Bergquist Andersson 

Artikeln handlar om att företaget Södra Cell Mönsterås hoppas på att få bygga ett 

fjärrvärmenät i Oskarshamn. I artikeln får Södra Cells platschef Carsten Wieger uttala 

sig om att hur det pågår en dialog mellan Södra Cell och Oskarshamns Energi samt att 

han hoppas på ett samarbete dem emellan. 

 

"Hopfällbar pall säkrar produktionen för Lectus" Av Eva Bergquist Andersson 

Artikeln handlar om att företaget Lectus, trots dåliga tider, fått en stororder på pallar från 

Chicago vilket gör att det nu går väldigt bra för företaget. Åke Björnholm är vd för 

Lectus och han får förklara varför det går bra för Lectus samt vad stororden innebär för 

företaget. 

 

"Det är chockerande siffror" Av Anders Blank 

Artikeln är baserad på en drogvaneundersökning som Kalmar kommun gjort och som 

visar att nio av tio unga har druckit alkohol det senaste året samt att var tredje dricker 

mer än en gång i veckan. Sverker Persson är fältsekreterare på socialförvaltningen och 

får uttala sig om att han tycker att siffrorna är chockerande. Polisen Owe Martinsson får 
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rikta kritik till vuxenvärlden som han anser inte tar sitt ansvar. Kjell Lindberg är 

samordnare i föreningen Kalmar mot droger och han får uttala sig om att han tror att 

ungdomarnas alkoholvanor beror på den ökade tillgängligheten av alkohol. 

 

"En värmande invigning" Av Björn Boode 

Artikeln handlar om invigningen av det nya fjärrvärmeverket i Orrefors. Journalisten har 

pratat med Nybro Energis vd Roland Sandelius som får uttala sig om fördelarna med 

fjärrvärmeverket. Torsten Jansson, Orrefors Kosta Bodas vd, får uttala sig om att han är 

glad över att man vågar investera i dessa dåliga tider. Han får även berätta om att 

företaget var nära på att ta ett stort lån för ett tag sedan, något de inte skulle klarat av rent 

ekonomiskt i dagens läge.  

"Fortsatt väntan på biogas" Av Björn Boode 

Artikeln handlar om att Nybroborna är intresserade av att tanka biogas, men att planer på 

egen tillverkning eller tankställe inte finns i Nybro. Bengt-Eve Petersson är chef på 

tekniska kontoret och han får förklara att det finns goda förutsättningar för att i framtiden 

tillverka biogas. Carolina Gunnarsson jobbar med miljöfrågor på regionförbundet och 

hon får förklara hur diskussionerna går kring tillverkandet av biogas i Nybro.  

 

"Stor oro för strålning från nya elmätare" Av Jesper Ericson 

Artikeln handlar Bertil Lindberg som reagerat starkt på de nya elmätarna som Kalmar 

Energi vill installera eftersom de avger mycket strålning. Anna Carlsson är vd på 

Kalmar Energi och hon får bemöta kritiken om de nya elmätarna. 

 

"Skolor uppmanas byta till fetare produkter" Av Jesper Ericson 

Artikeln handlar om att barn behöver fett och att man därför inte ska servera 

lättprodukter i skolorna. Bengt Ingerstam är ordförande i Sveriges konsumenter i 

samverkan, han får uttala sig om att det är mest hälsosamt för barn att äta fetare 

produkter.  
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"Bättre koll på spriten" Av Annelie Frank 

Justitieombudsmannen har riktat kritik mot alkoholhandläggningen i Mörbylånga och 

Borgholms kommun. I artikeln får Borgholms socialchef Lisa Källén samt Mörbylångas 

socialchef Agneta Thomson förklara vilka åtgärder kommunerna kommer att sätta in.  

 

"Vintervernissage i väntan på tomten" Av Marie-Louise Gravestam 

Artikeln handlar om julmarknaden i Gullabo. Kenneth Svensson är med och anordnar 

vernissagen och han får säga vad som kommer att hända under dagen.  

 

"Engdahl slår ett slag för ny kulturskola" Av Ingvar Gunnarsson 

Artikeln handlar om Ewa Engdahls (c) förslag om att bygga en ny kulturskola i Högsby. 

Ewa Engdahl får förklara vad förslaget innebär och fördelarna med det.  

 

"Nämnd har fullt förtroende för sin chef" Av Sofia Hedman 

Artikeln handlar om att socialnämnden har förtroende för socialchefen, något som förre 

nämndordföranden påstått att vissa ledamöter inte haft. Göran Adolfsson är nämndens 

tillfällige ordförande får bemöta påståendena om att de inte skulle ha förtroende. 

 

"Sökes: ytterligare 25 frivilligbesökare" Av Pia Andersson Hobert 

Artikeln handlar om att Röda Korset söker 25 personer som ska fungera som 

frivilligbesökare som kan hälsa på gamla och ensamma människor. I texten får Linnea 

Axelsson, som är ansvarig för frivilliggruppen, uttala sig om varför de söker mer folk 

samt hur det går till att arbeta som frivilligbesökare. Eivor Petersson och Ingrid Ståhl 

arbetar båda som frivilligarbetare och de får uttala sig om varför det är så bra. 

 

"Tjuv skrämd på flykten" Av Jonatan Holgersson 

Artikeln handlar om Chatarina Olsson, som kommit på en tjuv med att bryta sig in i 

hennes vedbod. I artikeln får hon uttala sig om vad som egentligen hände vid inbrottet 

och vad hon känner. 
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"Polis: Ökningen normal för årstiden" Av Jonatan Holgersson 

Artikeln är en underartikel till ”Tjuv skrämd på flykten” och här har journalisten valt att 

kontakta en polis, Ulf Ericsson, som får uttala sig om att ökningen av antalet inbrott är 

normalt för årstiden. 

 

"Fler erbjuds fjärrvärme" Av Peter Lejon 

Artikeln handlar om att man skickat ut en förfrågan till invånarna i Vissefjärda om de vill 

ha fjärrvärme. I artikeln får Tomas Eriksson, vd på Emmaboda energi, uttala sig om 

planerna för fjärrvärmeutbyggnaden.  

 

"Första krögarna på bryggerimuseum" Av Peter Lejon 

Artikeln handlar om Sune Markmann och Mia Örnberg-Markmann som tillsammans 

har startat upp det första bryggeriet i Skruv. Mia Örnberg-Markmann får uttala sig om 

var planerna för bryggeriet är. 

 

 

"Torsåsalmanacka är klar" Av Bo Lundquist 

Lions Club i Torsås är klara med sin årliga almanacka. Allan Höglind är verkstam i 

föreningen och får prata om almanackan samt tacka alla de som varit med och bidragit 

till den. 

 

"Stadsplan försenas" Av Johannes Nilsson 

Artikeln handlar om att översiktsplanen för Nybro stad blir ett år försenat. Kerstin 

Ainouz är stadsarkitekt och har huvudansvaret för översiktsplanen. Hon får förklara 

varför de är sena och när de planerar att vara klara. 

 

"Julmarknad för alla sinnen" Av Pia Olofsson 

Artikeln handlar om julmarknaden som hölls i Sinnenas park. Journalisten har pratat med 

Seija Malmberg som är besökare och får uttala sig om vad hon tycker om marknaden 

och varför hon är där. Irené Fransson är projektledare för marknaden och hon får uttala 

sig om själva julmarknaden. 
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Östran 21 november 2008: 

”Betalar p-platsen själv” Av Agneta Adeen 

Sedan p-avgifter infördes på Kvarnholmen i Kalmar har kommunalrådet Johan Persson 

haft en egen gratisparkering. I artikeln får han uttala sig om att han, precis som alla 

andra, ska betala för sin parkeringsplats vid stadshuset och att han därför nu bestämt sig 

för att börja betala.  

 

”Trött på kinastrulet” Av Agneta Adeen 

Johan Persson får uttala sig om att han är trött på alla turer kring det kinesiska företaget 

Fanerdun.  

 

”Ny betaltjänst inte tillräcklig” Av Maria Alåsen 

Artikeln handlar om ett system som sett till att äldre kan betala sina räkningar via 

lantbrevbäraren nu när Kassaservice försvunnit, något som kommunalrådet Lisbeth 

Lennartsson (c) inte tycker är en lösning på problemet. Hon får uttala sig om varför hon 

tycker så.  

 

”Bättre alkoholtillsyn” Av Maria Alåsen 

Artikeln handlar om att socialstyrelsen i Borgholm diskuterar olika sätt att förbättra 

alkoholhanteringen sedan man fått klagomål från justitieombudsmannen. Asta Ivarsson 

är ordförande i socialnämnden och hon får uttala sig om denna kritik och förslag på hur 

man ska lösa det. 

 

”Startar skidtävling på landsvägarna” Av Maria Alåsen 

Benny Nilsson ska starta en egen skidtävling på Öland och i den här artikeln får han 

förklara varför och hur det ska gå till. 

 

”Regeringen kräver redovisning, säger socialchefen” Av Maria Alåsen 

I artikeln får socialchefen Lisa Källén uttala sig om förslaget från regeringen som 

innebär att man ska mäta LSS-anställdas arbetstider. 
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”Satsning på Kårehamn” Av Eric Arenius 

Artikeln handlar om att man satsar på att locka fler turister till Kårehamn. Journalisten 

har pratat med Tord Rosenqvist som är engagerad i söndra Ölands hembygdförening 

och Lars Wellin som är verksamhetsledare för Leaderkontoret i Färjestaden och de får 

berätta hur satsningen går till. 

 

”En hall för demokratin” Av Karin Asmundsson 

Mona Jeansson är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och i den här artikeln får 

hon förklara att man lagt ett förslag på att det ska byggas en utställningshall. Den ska 

fungera som en gemensam entré och reception för samhällsbyggnadskontoret och gatu- 

och parkkontoret. Mona får också förklara fördelarna med förslaget. 

 

”100 000 för att informera om skolorna” Av Karin Asmundsson 

Kalmar kommun planerar att satsa pengar på att marknadsföra kommunala förskolor och 

skolor. Mats Linde är administrativ chef på barn- och ungdomsförvaltningen och får 

uttala sig om varför detta behövs och hur det ska gå till. 

 

 

”Det svänger i affärerna” Av Henrik Nilsson 

Artikeln handlar om huruvida man ska sälja Kungshallshemmet eller ej. Markus Lund 

(s) får uttala sig om hur man istället kan rusta upp huset och göra studentbostäder av det. 

 

”Satsar miljoner på betong” Av Henrik Nilsson 

Artikeln handlar om att det går bra för Nybro cementgjuteri. Styrelseordförande Tommy 

Lindgren får förklara varför det går så bra, trots finanskrisen. 

 

”Torsten ska den heta” Av Henrik Nilsson 

Ett nytt fjärrvärmeverk har invigts i Orrefors och Torsten Jansson, vd för Orrefors 

Kosta Boda tillsammans med Nybro Energis vd Roland Sandelius är på plats och 

inviger det. Torsten får uttala sig om hur han känner inför invigningen samt om det 

dåliga konjunktursläget. Jan-Olof Carlsson är driftansvarig för fjärrvärmeverket och 

han får uttala sig om att det är tack vare Orrefors man kunnat bygga fjärrvärmeverket 
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eftersom det är så pass dåliga ekonomiska tider samt att fjärrvärmeverket hittills fungerat 

problemfritt. 

 

”Lions klara med almanacka” Av Leif Pettersson 

Artikeln handlar om Lion almanacka och Allan Höglind från Lions får berätta om 2009 

års almanacka som nu har blivit klar.  

 

”Guldkant på tillvaron” Av Leif Pettersson 

I artikeln får vi möta Berith Håkansson som jobbar som frivilligledare på Röda Korset 

samt Jack Jonsson som hon är och besöker. Artikeln handlar om Röda Korsets 

nystartade besöksverksamhet och Berith får i artikeln förklara vad det är för något. Jack 

Jonsson får säga vad han tycker om det.  

 

”Rusta räknar med runt 1000 kunder om dagen i Kalmar” Av Anna Smedberg 

Företaget Rusta har öppnat i Kalmar. Marknadsdirektör Anders Forsgren är på plats och 

får uttala sig om öppnandet av butiken i Kalmar. Han får även svara på ryktet som går att 

Rusta har kopplingar till Livets ord. 

 

 

”Köade hela natten utanför butikerna” Av Anna Smedberg 

Journalisten har intervjuat folk som köat under natten utanför de nyöppnade butikerna. 

Per-Olof Persson jobbar på P&E Förvaltning AB, han får uttala sig om att man nu bytt 

namn på handelsområdet samt att det ska öppnas nya butiker nästa år. 

 

”Skogsägare är positiva” Av Patrice Voksepp 

Artikeln handlar om att det går bra för skogsägarna och att många är villiga att köpa mer 

skog. Bo Averhäll från Swedbank får uttala sig om fakta kring hur skogsbruket ser ut 

idag. Erik Holgersson på LRF konsult Skogsbyrån får uttala sig om fakta kring hur 

mycket det kostar att köpa skog. Kjell Lidberg är skogsägare och får uttala sig om hur 

han ser på framtiden. Johan Bjelkenbrand är anställd på Sjöfors skogsservice AB, han 

får bekräfta att det går bra inom skogsindustrin. 
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”Magisk stämning på babycafé” Av Patrice Voksepp 

I Smedby finns ett babycafé dit småbarnsföräldrar kan gå för att umgås. Journalisten har 

intervjuat Tina Bodin, som arbetar på babycaféet, och Eva Berg som är förskolelärare, 

båda får beskriva hur det går till när man besöker ett babycafé. Med i texten finns också 

besökare på babycaféet som får berätta vad de tycker om det. 

 

”Hittades död på tankbil” Av Linus Wikell 

En 50-årig man har hittats död uppe på en tankbil tillhörande Lennqvist Åkeri. Fredrik 

Lennqvist får uttala sig om händelsen där en av hans anställda hittades död på en av 

företagets tankbilar.  

 

”Puss, kram och fika” Av Linus Wikell 

Efter att man upptäckt missförhållanden och brister på ett ålderdomshem i Halmstad har 

Östrans reporter åkt till avdelningen Syrenen på Oxhagshemmet och intervjuat de som 

jobbar där om förhållandena på Syrenen. Margitha Öberg, Ingemo Strand och Maria 

Eguiren är alla anställda och de får prata om händelsen i Halmstad och hur läget ser ut 

på deras arbetsplats. 

 

”Program ska spåra barnporr” Av Linus Wikell 

Kommunchefen i Kalmar kommun, Roland Persson, får uttala sig om ett nytt program 

man ska installera på kommunens datorer. Programmet ska spåra barnporr. Han får även 

uttala sig om att man hittat vanlig pornografi på en av kommunens datorer. 

 
 

 


