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Credibility is not a given thing in society. It requires a mutual relationship between the 

parties. The purpose of this study was to illuminate newspaper legitimacy in relation to media 

content. The study used a qualitative approach and comprised two case studies, one morning- 

newspaper and one evening paper, which were the Göteborgs-Posten and the Göteborgs-

Tidningen. The main theoretical issues concerning legitimacy were the definitions of 

legitimacy, impacts, factors of high and low credibility, news components and agenda setting.  

The conclusion was that both newspapers shared a degree of legitimacy, but with different 

implications. Neither the morning nor the evening paper seemed to believe whole-heartedly in 

objective information.  
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Trovärdighet är inte ett givet ting inom samhällets ramar. Det krävs en ömsesidig 

relationsuppbyggnad mellan parterna. Syftet var att belysa tidningsutgivarnas legitimitet i 

förhållande till innehållet i tidningen. Studien genomfördes med kvalitativ metod och avsåg 
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komponenter samt dagordningsfunktionen. Slutsatsen är att de båda fallstudieobjekten är 

legitima men på olika sätt. Ett gemensamt element är att varken dagstidningar eller 
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1. Inledning 
 

I det inledande avsnittet redogörs det för problembakgrund och problemdiskussion. Dessutom 

behandlas uppsatsens syfte, problemformulering, samt begreppsdefinitioner. En presentation 

av företagen ingår. 

  

1.1 Problembakgrund 
Press, radio, Internet med flera, är ett flertal exempel på de mediekanaler som finns till 

publikens förfogande i samhället. Den listan kan bli oändlig lång om alla tillgängliga kanaler 

förtecknades till mottagarna, och som om detta vore tillräckligt. Inom varje enskild kanal 

finns dessutom ett extremt stort utbud att välja bland. I dagens samhälle är publiken 

överväldigad med olika medieformer, vilket gör det svårt för publiken att selektera och 

anförtro sig åt en viss kanal. Dessa mottagare har till sist fått så mycket information att det 

blir svårt att veta vilka kanaler som är mer tillförlitliga än andra.  

 

Medieinnehållet är en viktig förutsättning för vår identitet och självbild. Det är dessa 

förbindelser som bygger vår delaktighet och den sociala interaktionen1

De flesta av samhällets medborgare är medvetna om att tidningen förändras och utvecklas i 

takt med samhällsutvecklingen

.  

2

Ett ytterligare problem utgörs av journalisterna, där dessa tenderar att se på mottagarna som 

hjälplösa individer som inte kan verka själva utan journalisternas stöd. De legitimerar sig som 

företrädare för folket

. Det som kan diskuteras är huruvida trovärdiga och legitima 

tidningarna och deras innehåll är.  

3

1.2  Problemdiskussion 

.  

 

När antalet mediekanaler successivt ökar i samhället, samtidigt som trovärdigheten i 

mediekanalerna alltmer ifrågasätts kan publiken fråga sig hur konventionella mediers 

legitimitet påverkas. Denna studie motiveras främst av mitt eget intresse för hur pass 

trovärdig och legitim dags- och kvällspressen är när så många kanaler har tillkommit.  
                                                             

1 Elliot (1997) 
2 Wadbring & Weibull (2000) 
3 Strömbäck (2004) 
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Legitimitet, trovärdighet och pålitlighet anser jag utgöra centrala begrepp för hur mottagarna 

ska uppfatta information, till exempel nyheter. Samtliga dessa begrepp är problematiska och 

inte lätta att relatera till varandra. Jag kan till exempel förvirras av begreppet ”legitimitet”. 

Anses inte begreppet vara en sådan företeelse som kan existera utifrån ett 

trovärdighetsperspektiv, samtidigt underbyggas av pressetik och pressförordningar? Ingår inte 

dessa benämningar som en form av kedja där ingendera av begreppen kan uteslutas ifrån 

varandra? Mitt intryck är att benämningarna i viss utsträckning är snarlika gentemot varandra 

beroende på den kontext de återges inom. I vart fall är det annars svårt för mig att skapa mig 

en uppfattning om ett begrepp om jag inte är införstådd i det andra begreppet. Legitimitet är 

möjligen att betrakta som ett överordnat begrepp som i sådana fall innefattar både 

trovärdighet och pålitlighet.  

 

”Trovärdighet” är likaledes en problematisk företeelse som existerar beroende på hur publiken 

ser och värderar medier4

                                                             

4 Elliot (1997) 

, dock beskrivs det sällan utifrån massmediernas perspektiv. Trots 

detta antar jag att begreppet kan avse både publikens perspektiv som massmediernas 

perspektiv. Medieorganisationer behöver förstå sin publik och publikens tankeställningar 

kring mediers trovärdighet för att de ska lyckas uppnå ett gott anseende som organisation. I ett 

antal sammanhang kan det vara svårt att skilja på begreppen förtroende och trovärdighet då 

dessa kan misstolkas utifrån kontexten och publikens ramar.  

 

”Pålitlighet”, slutligen, känns som det minst komplicerade av de tre begreppen och bör kunna 

relateras till inslag av felaktiga uppgifter som kan kräva rättelser, eller brister när det gäller 

kontroll av uppgiftslämnare och dylikt. Begreppet har också en vag relation till det i 

mediesammanhang ofta brukade begreppet ”objektiv information”. 

 

Oavsett valda perspektiv att studera är detta område minerat, svårutrett och ett komplicerat 

ämne att forska kring. Samtidigt ses ämnet som ett känsligt diskussionsområde inom 

medievärlden. Jag väljer så här långt att använda legitimitet och trovärdighet som synonymer 

och därtill ofta som ett begreppspar. En utförligare begreppsutredning följer. 
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Varje enskild individ har nästintill alltid en tidigare relation till dessa frågor och till pressen, i 

detta fall dags- och kvällspressen.   

 

Ofta är relationen till marknaden avgörande för tidningars legitimitet och trovärdighet, där 

lösnummertidningar är mer benägna att rubricera sådant som de anser attraherar publiken, 

medan tidningar som innehar prenumeranter gör inte detta i lika hög utsträckning5. 

Lösnummertidningarna ses mer som en tabloidtidning med ett mindre format och är mer 

nischade mot människor som är på språng. Därför är dessa tidningars innehåll ofta mer 

kritiserade för sin sensationella journalistik och de hårda vinklingarna som de har i sina 

artiklar6

1.3 En preliminär begreppsutredning 

. 

 

Förtroende kan ses som synonymer med tillit och tilltro. 

”… ett tillstånd hos individen… en individ som har förtroende för någon utgår från att denne 

är välvilligt inställd, inte kommer att tillfoga individen skada utan tvärtom är benägen att 

gynna hans eller hennes intressen.”7

Trovärdighet är relaterad till den enskilde individen och dennes världsåskådning kring de 

normer och värderingar samt de deskriptiva föreställningarna. Detta innebär att trovärdigheten 

i innehållet bestäms av individens kunskapsbildning och uppfattning

 

 

8

Hedquist

.   

 
9

Tillförlitlighet        Trovärdighet        Förtroende        Tillit 

 redogör termerna trovärdighet, förtroende och tillit som närbesläktade och 

relaterade till varandra. Bland annat skapade denne språk- och medieforskare från Umeå 

universitet en så kallad tillitsstege där rangordningen var följande:  

 

Figur 1.1 Egen modell – Tillitsstegen 

 

                                                             

5 Nord & Strömbäck (2004) 
6 Hadenius & Weibull (2003) 
7 Elliot (1997;42) 
8 Elliot (1997) 
9 Hedquist (2002) 
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Tillit är den mest avancerade formen av förtroende och för att uppnå tillit behöver läsaren 

främst uppfatta källan som tillförlitlig. När läsaren anser att källan är tillförlitlig kan han/hon 

först därefter känna en trovärdighet. Förutsättningen för att läsaren ska utveckla ett förtroende 

för källan är att denna person skall i slutändan känna tillit för den. Detta ökas gradvis till den 

sista nivån som är tillit. Stegen kan sammanfattas som en processliknande kedja 10

1.4  Problemformulering 

.  

 

Jag har valt begreppet legitimitet som för mig framstår som en sammanfattning av de begrepp 

som Hedqvist använder. Legitimitet förefaller ha blivit det begrepp som används i så kallade 

sociala redovisningar av företag som en tillgångspost i balansräkningen. Ansatsen redovisas 

mer ingående i inledningen av teoriavsnittet. 

 

En fortsatt analys av de centrala begreppen redovisas i teoriavsnittet, med stöd av 

internationell litteratur på området. 

 

Frågeställningen ska fungera som en vägledning mot det tilltänkta syftet bakom 

forskningen11. Ju högre precision en fråga har, desto tydligare kommer svaret att vara12

1.4.1 Huvudfråga 

.   

 

Hur arbetar ledningen med legitimitet och trovärdighet inom dags- respektive kvällspress?  

 

1.4.2 Delfrågor 
Avsikten med delfrågorna är att dessa ska fungera som pelare till huvudfrågan inom det 

studerade området13

• Legitimitet, trovärdighet och pålitlighet - definition av begreppen  

. 

 

I det nedanstående sammanfattar jag de ledord som ligger till grund för denna studie:   

• Påverkan – begreppens påverkan i förhållande till tidningarna 

                                                             

10 Hedquist (2002) 
11 Patel & Davidson (2003) 
12 Backman (1998) 
13 Patel & Davidson (2003) 
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• Faktorer för låg och hög trovärdighet - bidragande och bristande egenskaper hos 

tidningarna samt åtgärder.  

• Nyhetsartiklars komponenter – kognitiva, emotiva samt handlingsmässiga beståndsdelar 

i nyheterna samt trovärdigheten av dessa komponenter 

• Dagsordningsfunktionen – maktens funktion hos tidningarna 

 

1.5  Syfte 
Studiens syfte är att granska tidningsutgivares legitimitet och trovärdighet i förhållande till 

tidningen och dess innehåll. Jag vill studera den profil som organisationen vill förmedla ut till 

omgivningen samt analysera vilka de bidragande och/eller bristande faktorerna för legitimitet 

i innehållet är.  

 

1.7 Presentation av fallstudieobjekten 
1.7.1 Göteborgs-Posten 
Göteborgs-Posten är i dagsläget Västsveriges största morgontidning. Tidningen startades 

under början av 1800-talet och har sedan dess haft sina med- och motgångar. Bland annat har 

verksamheten haft en nedläggning år 1822 som återupptogs runt 1850-talet14. 

Morgontidningen ägdes av bröderna Bonnier som även förfogade över aktieandelarna i 

företaget. De sista aktierna såldes ut till Fredrik Åkerblom, år 1926. Harry Hjörne blev den 

första chefredaktören sedan Göteborgs-Posten köptes ut från Bonnier-gruppen. Fram till idag 

har företaget bytt ett antal redaktörer15

Tidningens räckvidd omfattar en läsekrets på 630 000 läsare dagligen. Detta främst via de 

olika mediekanalerna såsom den tryckta tidningen och webbupplagan. Morgontidningen 

tillhör tillsammans med andra tidningsutgivare och tryckerier Stampen-gruppen med Peter 

Hjörne som huvudägare

.  

 

16

                                                             

14 www.gp.se 
15 www.gp.se 
16 www.gp.se 

. 
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1.7.2 Göteborgs-Tidningen 
Göteborgs-Tidningen grundades som tidning runt mitten av 1900-talet. Tidningen drevs under 

den perioden utav Göteborgs sjöfart och handelstidning, men såldes senare till Göteborgs-

Posten. År 1997 sålde Göteborgs-Posten tidningen vidare till Expressen17, som är en liberal 

tidning ägd av Bonnier-koncernen18. Idag verkar tidningen under Expressen med funktionen 

om att vara en självständig kanal för moderbolaget med eget resultatansvar. Kvällstidningen 

har sitt huvudkontor i Göteborg och ska representeras som en regionaltidning med 

information som främst berör Västsverige. När denna studie gjordes arbetade Lars Näslund 

som chefredaktör och Otto Sjöberg som ansvarig utgivare för tidningen19. Göteborgs-

Tidningen har en läsekrets på 265 000 läsare om dagen20

                                                             

17 Hebelius Svahn (2009) 
18 www.gt.se 
19 www.gt.se 
20 Hebelius Svahn (2009) 

. 
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2. Metod 
 

Metodavsnittet redovisar för vilka metoder som har använts i studien samt relevansen av 

dessa tillvägagångssätt. Detta för att ge läsarna en bättre förståelse och underlag för studien.  

 

2.1  Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till två tidningsutgivare, en morgon- och en kvällstidning. Båda 

är väl förankrade inom Sverige med ett gott anseende utifrån olika perspektiv. Bakgrunden till 

urvalet ligger främst i ett båda tidningsutgivarna har en lokal förankring i sitt innehåll, vilket 

återspeglar studiens syfte bättre än att ha en rikstäckande och en lokalförankrad tidning. Den 

gemensamma nämnaren är därför att de båda tidningarna fokuserar främst på innehåll som 

berör läsare inom Västsverige och därefter resterande delarna av landet. De två tidningarna 

som jag har valt att fokusera på är Göteborgs-Posten (GP) och Göteborgs-Tidningen (GT). 

 

GP är en dagstidning som jag valde att studera med anledning av att verksamheten ligger 

geografisk nära min studieort samt att tidningen är ett känt varumärke, vilket jag anser är 

viktigt för min typ av studie.  

 

Kvällstidningen GT var däremot något svårare att ta fasta på. Orsaken är att det inte finns så 

många högt ansedda tidningar inom denna kategori samt att tidningen behövde ha en lokal 

förankring i sitt innehåll. Detta både försvårade och begränsade mitt urval, men fann till sist 

GT som även den är relativt känd. 

 

Det finns tidigare studier kring fenomenet legitimitet och trovärdighet. Jag har dock valt att 

avgränsa fenomenet till ett ledningsperspektiv, det vill säga tidningsutgivarnas sätt att arbeta 

med dessa frågor, något som inte är lika utforskat.  

 

Som en bakgrund till innebörden av legitimitet och trovärdighet har jag valt att återge en 

undersökning genomförd av Dagspresskollegiet.  
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2.2  Källmaterial 
Det två vanligaste källorna som används för forskning är primär- och sekundärkälla. Källorna 

skiljer sig i den meningen att primärkällan är det material som uppstår samtidigt som 

studieprocessen pågår, medan sekundärkälla är tolkningar av tidigare studier. Vidare kan 

primärkällor delas upp i två underkategorier, avsiktliga som oavsiktliga. Avsiktliga källor 

skapas i syfte om att andra individer uppmärksammar det genomförda studien i framtiden. 

Oavsiktliga källor används däremot av forskaren till andra avsikter än den källans 

upphovsman hade tänkt sig21

Jag är medveten om att tidigare studier kring legitimitet finns tillgänglig, men den svenska 

forskningen kring massmediers trovärdighet är inte lika utvecklad

.  

 

22

2.3 Kvalitativ intervju 

. Därför anser jag att min 

studie främst bör innefatta primära källor, men även sekundära. De primära källorna är 

avsiktligt skapade. Jag har därför valt att lägga min fokus på intervjumaterial. Samtidigt till 

mitt förfogande har jag sekundärmaterial som jag anser är relevant och värdefullt för studien. 

Detta ska fungera som ett komplement till det primära studiematerialet. Syftet är att få fram 

respondenternas tankar och reflektioner kring legitimitet.  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun är inte vetenskaplig, utan speglar bara sunda 

förnuftet”23

Denna typ forskningsintervju är ämnesorienterad, vilket innebär att både intervjuaren och 

respondenten har ett intresse inom området. Detta leder vidare till den huvudtes som beskriver 

respondentens livsvärld, relation och tolkning kring livsvärlden. Undersökningsmetoden 

försöker frambringa det specifika som finns inom varje kategori. Med andra ord är det inte 

den allmänna åsikten som eftersöks utan det är specifika beskrivningar och handlingsförlopp 

som är utav relevans inom den kvalitativa intervjun

.  

24

                                                             

21 Bell (1995)  
22 Elliot (1997) 
23 Kvale (1997;257) 
24 Kvale (1997) 

. Metoden har även en låg grad av 

standardisering. Detta innebär att intervjuaren ställer öppna frågor till respondenten som 

därmed har fritt utrymme för eget tänkande i sina svar. Med anledning till detta finns det inte 
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heller utrymme för intervjuaren att i förväg ange vilka svarsalternativ som respondenten anser 

är de mest lämpliga eller de påstående som anses vara dem mest sanningsenliga. Ifall en 

intervju avser inom möjligaste mån frambringa något meningsfullt i studien krävs det att 

intervjuaren inte härleder respondenten i samtalet genom att konstruera egna 

sammanhängande resonemang kring det studerade. Däremot är det viktigt för intervjuaren att 

förstå sig på de gester, språkbruk och kroppsspråk som genereras från respondenten för att 

förhindra avbrott i intervjun25

2.3.1  Semistrukturerad intervju 

.  

 

Min studie är baserad på den kvalitativa intervjun som ansats. Detta för att få en inblick och 

förståelse för insamlingen av data som inte är faktabaserad utifrån tidigare material. Likaså är 

det respondenternas skildring av studieämnet som är det relevanta i studien samtidigt som jag 

vill frambringa olika infallsvinklar kring mitt valda ämne.    

 

Den kvalitativa intervjumetoden har tre intervjuformer, den ostrukturerade, den strukturerade 

samt den semistrukturerade26

Den strukturerade intervjumetoden är uppbyggd med en hög standardiseringsgrad, vilket 

innebär att respondentens utrymme begränsas till fasta svarsalternativ kring varje fråga. 

Likaså har den strukturerade intervjumetoden en hög grad av strukturering. Detta innebär att 

frågorna är formulerade på ett sådant sätt att varje respondent uppfattar dem mer eller mindre 

som lika. I den ostrukturerade intervjumetoden har den däremot en låg grad av 

standardiserings- och strukturering, vilket ger utrymme för respondentens egen förståelse, 

tolkning och respons av frågeställningen

.   

 

27. Den semistrukturerade intervjumetoden 

karaktäriseras av att intervjuaren har ett par öppna frågor i sin intervjuguide och ställer i 

efterhand följdfrågor till respondenten28

Jag har valt att tillämpa den semistrukturerade intervjumetoden, eftersom den ger ett ökat 

utrymme för respondentens egna tolkningar och åsikter kring frågeställningen. Det är dessa 

.   

 

                                                             

25 Patel & Davidson (2003) 
26 Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) 
27 Olsson & Sörensen (2007) 
28 Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) 
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åsikter och tolkningar som jag finner viktiga för min typ av forskning, och därför anser jag att 

denna metod lämpar sig bäst för min studie. 

 

2.4  Urvalsgrupp 
Det finns olika typer av urval och intervjuformer. Fallstudier är en undersökningsmetod som 

används för att studera ett fall, en person eller en grupp men även en social enhet. Denna typ 

av studie kan vara mer eller mindre utsträckande över tid och omfattning. Detta innebär att 

studien löper som en process, forskningen kan då beröra både dåtiden, nutiden och framtiden. 

Fallstudiemetoden ger en inblick för studier som tidigare anses vara oklara eller som kan 

uppfattas vara annorlunda29. Denna typ av intervjuform som utgår ifrån ett helhetsperspektiv. 

Syftet är att inom möjligaste mån få fram så mycket täckande information som möjligt för 

studien30

2.5 Hermeneutik 

.  

 

Det urval som jag anser är mest relevant för min studie är fallstudier. Anledningen är att jag 

inte enbart vill få fram faktagrundat material från dagspressen utan vill ta del av 

respondenternas reflektioner. 

 

Hermeneutik är en form av tolkning, där syftet är att skapa en giltig och gemensam förståelse 

utav en texts innebörd31. Det behöver inte nödvändigtvis finnas någon dikotomi mellan ett 

påstående och det som anses vara verklighet32. Varje intervju är en förståelse för den 

mänskliga livsvärlden. Detta innebär att den muntliga delen behöver tolkas fram till texter 

utifrån det sammanhang som den lyses upp vid i samtalet33. Innebörderna i dessa texter som 

analyseras framhävs inte omedelbart34

                                                             

29 Olsson & Sörensen (2007) 
30 Patel & Davidson (2003) 
31 Kvale (1997) 
32 Alvesson & Sköldberg (1994) 
33 Kvale (1997) 
34 Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) 

.  
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Figur 2.1 Den hermeneutiska cirkeln: basversion35

 

 

Den hermeneutiska cirkeln utgör därför en viktig funktion för förståelsen av en text. Varje 

enskild meningsuppbyggnad bestäms utifrån textens totala paradigm. Vidare kan delarna i sin 

tur förändra på helhetens totala mening som i sin tur ändrar på varje enskild del. Detta följer 

som en oändlig process tills forskaren anses sig hitta en giltig mening inom studien36. En god 

tolkning skiftar även efter aspekterna tolkningsmönster, uttolkande, dialog samt text. 

Gränslinjerna för dessa aspekter är inte nödvändigtvis synliga utan kan betonas på olika sätt 

såsom i teori och empiri37. Aspekten tolkningsmönster motsvarar den teoretiska delen och bör 

vara intern som extern enhetlig eller ställas i motargument med andra tolkningsmönster inom 

det området som studeras. Det mönstret som utformas står i samklang med texten samtidigt 

som den inrymmer en förföreställning hos uttolkningen. Texten är det bokstavliga och/eller 

bildliga resultatet som frambringas och behöver uttolkas för att kunna omvandlas vidare. 

Dialog är den tredje aspektformen som berör intervjuformens frågeställningar och samtal. 

Frågorna i helheten skiftas med de frågor om delarna, där de bägge sidorna korsar varandra. 

Slutligen i den sista aspekten som är uttolkningen behandlar för våra deltolkningar under 

processens gång38

                                                             

35 Alvesson & Sköldberg (1994;174) 
36 Kvale (1997) 
37 Alvesson & Sköldberg (1994) 
38 Alvesson & Sköldberg (1994) 

. Problematiken inom den hermeneutiska cirkeln är inte frågan om 
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tolkningen i meningen utan det rätta klivningssättet in i cirkeln. Med andra ord är det den 

ständiga växlingen som intervjuaren gör genom att försöka skapa sig en allmän mening kring 

fenomenet. Det är genom instuderingen av tidigare material inför intervjun och att sedan 

återgå tillbaka och utveckla på sin ursprungliga mening som är problemet39

2.6 Forskningsansats 

.   

 

Utifrån detta anser jag att varje enskild individ har sina tidigare föreställningar, normer och 

värderingar kring den livsvärld de lever inom. Därför är det svårt att begränsa sig till en viss 

referensram och ställa sig helt neutral till det studerade forskningsområdet. Hermeneutiken 

följer nästintill per automatik med vid varje textförståelse. Jag därför införstådd med att det 

möjligen kan ha skett misstolkningar i min studie. Detta med anledning av att jag som individ 

tolkar en text utifrån mina egna föreställningar vilket gör att det inte heller blir lika vid varje 

tillfälle en analysering sker. Inom sin helhet kan min studie därför ha blivit en aning 

begränsad.    

 

De tre vanligaste forskningsansatserna är den explorativa, deskriptiva samt den 

hypotesprövande. Oavsett valda undersökningsmetod behöver forskaren klassificera sina 

undersökningar utifrån hur mycket han/hon vet om sitt problemområde40

Den explorativa ansatsen utgår ifrån att det finns tidigare luckor om det som ska studeras. 

Syftet bakom ansatsen är att inhämta den kunskapsinformation som behövs för det området 

som studeras. Idérikedom och kreativitet är två primära inslag inom denna typ av 

undersökning.  I den deskriptiva forskningsansatsen leder studien däremot till en mer 

beskrivande tes. Detta innebär att det finns tidigare insamlingsmaterial, och syftet är att 

undersöka på djupet av ett antal detaljer inom ett visst problemområde. Den sista 

forskningsansatsen är den hypotesprövande som handlar om att från en teori härleda vidare till 

ett antagande om det verkliga förhållandet. Detta kräver att det studerade problemområdet 

innehar en tillräckligt omfattande kunskapsmängd som kan sättas i samband med andra 

teser

.  

41

                                                             

39 Kvale (1997) 
40 Olsson & Sörensen (2007) 
41 Patel & Davidson (2003) 

.  
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Den ansats som är mest relevant för min forskning är den explorativa undersökningen. 

Anledningen är att undersökningsmetoden belyser ett visst problemområde som inte anses 

vara helt belyst. Ansatsen försöker påvisa ett allsidigt perspektiv av problemområdet och 

pressens legitimitet behöver studeras, lyftas fram och klargöras. 

 

2.7 Angreppssätt 
Det finns tre typer av angreppssätt, deduktion, induktion samt abdukt ion. Varje ansats har 

som syfte att klargöra kopplingen mellan teorin och empirin men från olika utgångspunkter. 

Det induktiva angreppssättet utgår ifrån att det inte nödvändigtvis behöver infinnas en tidigare 

vedertagen prövning42. Sambanden som studeras inom detta område kan ses som generellt 

giltiga43. Risken med denna typ av angreppssätt är att det är svårt att förstå den egentliga 

räckvidden på teorin44. Angreppssättet tar inte heller hänsyn till den underliggande strukturen 

utan ser endast på de yttre sambanden45. Det deduktiva angreppssättet är däremot förankrat i 

en teori om att det finns ett tidigare hypotesprövande fall som prövas mot ett nytt. Denna 

ansats anses inte vara lika riskfylld som det induktiva angreppssättet under förutsättning att 

den vet om det antagandet som ska studeras. En nackdel med det induktiva angreppssättet är 

att ansatsen inte konstaterar för teorins räckvidd och generalitet i och med att den bygger ifrån 

ett empiriskt underlag. Abduktion är en kombination av de två angivna angreppssätten46. 

Ansatsen fungerar på det sättet att ett fall prövas mot en tidigare teori. Tolkningen som råder 

ses utifrån andra infallsvinklar och nya iakttagelser uppstår. Samtidigt under processens gång 

utvecklas nya empiriska material och de vedertagna teorierna förfinas och justeras gradvis47. 

Fördelen med angreppssättet är den inte låser forskaren för att utforska i lika hög grad som de 

andra ansatserna gör. Nackdelen är däremot att individen som studerar ämnet är färgad av en 

viss förståelse och erfarenhet. Detta innebar att ingen forskare kan börja som ett ”rent” blad. 

Vid en otillräcklig förståelse för det valda studieobjektet samtidigt för de olika hypotetiska 

tolkningarna kan detta leda till att studien förfaller tillbaks mot den deduktiva ansatsen48

                                                             

42 Patel & Davidson (2003) 
43 Alvesson & Sköldberg (1994) 
44 Patel & Davidson (2003) 
45 Alvesson & Sköldberg (1994) 
46 Patel & Davidson (2003) 
47 Alvesson & Sköldberg (1994) 
48 Patel & Davidson (2003) 

.  
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Det angreppssätt som jag ansett mest lämplig i min studie har varit den abduktiva med 

anledning av att studien växlar mellan det teoretiska och det empiriska data.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som går hand i hand med varandra, där ingendera kan 

fungera utan den andra. Patel och Davidson hänvisar för tre tumregler: 

 

”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” 

”Låg reliabilitet ger låg validitet” 

”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”49

Före en informationsinsamling krävs det att vi vet om vad det är vi vill ha studerat. Därefter 

krävs det att vi undersöker det vi avser att undersöka. Detta innebär att vi behöver förstå 

undersökningens validitet. Syftet är att uppnå en god validitet av forskningen

 

 

50. Validitet kan 

beskrivas som ett mätinstrument, vars syfte avser förmågan att mäta det som ska mätas51. För 

att ett argument ska anses vara giltigt så behöver den vara hållbart, välgrundat, försvarbart, 

vägande samt vara övertygande 52

Reliabilitet beskriver däremot vilken grad mätningen och mätinstrumentet avser 

överensstämma med varandra. Om graden av överensstämmelse är hög, visar detta på att 

studien har en hög grad av reliabilitet

.  

 

53. Vidare behöver vi vara införstådda med att den 

undersökning vi avser studera är skapad på ett tillförlitligt sätt, med andra ord ska den vara 

reliabelt54

Min studie kring legitimitet inom press anser jag kan representeras som reliabelt och validerad 

för de resterande dagstidningar och kvällstidningar som finns tillgängliga inom Sverige. 

Orsaken ligger i att både Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen är väl representativa 

tidningar för riket samt att dessa tidningar generellt är två välkända varumärken. Vidare följer 

. 

 

                                                             

49 Patel & Davidson (2003;99) 
50 Patel & Davidson (2003) 
51 Olsson & Sörensen (2007) 
52 Kvale (1997) 
53 Olsson & Sörensen (2007) 
54 Patel & Davidson (2003) 
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tidningarna oavsett om det är dagspress eller kvällspress de pressetiska lagarna som finns i 

landet. Därför anser jag att mitt är tillräckligt representativt för både validitet och reliabilitet.  

 

2.9 Kontakten och genomförandet 
2.9.1 Kontakten 
Fallstudieobjekten som kontaktades var Göteborgs-Posten (GP) och Göteborgs-Tidningen 

(GT). Ett e-postmeddelande skickades ut till de båda företagen i samband med en kortfattad 

beskrivning av vad studien innefattade samt en förfrågan för ett samarbete. Avsikten med e-

postmeddelandet var för att ge företagen en inblick för vad studien handlade om samt om det 

fanns någon lämplig person som kunde ställa upp på en intervju kring det behandlade 

problematiken. Om de valde att acceptera samarbetet gav jag dem fria händer att välja ut en 

lämplig respondent som är införstådd med ämnesområdet. Efter respondenternas acceptans 

skickades ett mer djupgående informationsmeddelande till de berörda respondenterna kring 

det studerade ämnet samt en förfrågan om lämplig mötesdag. Dock har jag valt att inte skicka 

ut frågeställningen till respondenterna. Anledningen var att jag ville ha en mer spontan 

diskussion och respondenternas fria tankeställningar kring problemområdet än konstruerade 

svar.  

 

2.9.2 Genomförandet 
Den kvalitativa undersökningsmetoden lämpar sig bäst för studier som är inriktad på djupet 

inom ett ämnesområde. De två objekten som jag har fått till mitt förfogande har känts relevant 

och kan representeras för de resterande tidningsutgivarna oavsett dags- eller kvällspress inom 

Sverige.  

 

Intervjuerna med de två fallstudieobjekten skedde med hjälp av en diktafon och ett par 

förberedda frågeställningar. Frågeställningarna är specificerade enligt en viss ordningsföljd 

ifall intervjun skulle kännas låst, i annat fall utgår jag som intervjuare efter respondentens 

besvaranden och ställer följdfrågor därefter. Detta för att försöka få ut det mest väsentliga för 

studieområdet.  

 

Nedan har jag valt att beskriva objekten enligt fallstudie 1 och fallstudie 2 som även kommer 

att löpa i empiri som i diskussionsavsnittet.   
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2.9.2.1 Fallstudie 1 – Göteborgs-Tidningen (GT) 

GT intervjun blev förlagd den 3 mars 2009 vid deras huvudkontor i Göteborg. Respondenten, 

Marie Hebelius Svahn arbetar som nyhetsreporter och vikarierande nyhetschef för tidningen.  

 

Intervjutillfället kändes enligt min uppfattning som öppen och välkomnande. Hebelius Svahn 

besvarade frågorna utifrån hennes perspektiv och förståelse för frågeställningarna, vilket var 

det önskade effekten jag ville skapa fram. Dock kändes intervjun som en aning översiktlig vid 

ett antal frågeställningar, men överlag gav hon djupa svar i de frågor som anfördes i intervjun. 

De svar som blev övergripliga korrigerades i viss mån med andra formuleringar för att 

Hebelius Svahn skulle bli bättre införstådd i frågeställningen. Detta öppnade upp till samtal 

men samtidigt tror jag att svarsalternativen begränsades då hon annars inte hade kunnat 

besvara frågeställningen alls. Jag är medveten om att dessa omformuleringar möjligen kan ha 

väckt en annan tankeställning hos henne i och med att jag som intervjuare behövde förklara 

frågan från en allmänt vedertagen teori om mediekanaler.  

 

2.9.2.2 Fallstudie 2- Göteborgs-Posten (GP) 

GP var även den förlagd under samma vecka men istället den 6 mars 2009. Respondenten för 

GP var Kenth Andreasson som är biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig 

utgivare.  

 

Mötet skedde inte på Andreassons arbetsplats utan blev förlagd i Varberg efter bådas 

överenskommelse. Anledningen var att förbindelsen underlättade för båda parterna då ingen 

befann sig i Göteborg. Intervjun med GP var likaledes öppen och välkomnande. Skillnaden 

mellan det tidigare intervjutillfället med GT och detta intervjutillfälle var att samtalet med GP 

kändes mer djupgående inom alla aspekter i frågeställningarna.  

 

En skillnad mellan GT och GP förmodar jag kan vara att Andreasson för GP arbetar mycket 

med pressetik och trovärdighet i sin yrkesroll. Mitt intryck är att Hebelius Svahn för GT 

ursprungligen är mer av en nyhetsreporter, och därför inte heller arbetar med dessa frågor lika 

ingående som GP. Möjligen kan därför svaren från GT ha andra innebörder än GP:s då 

Hebelius Svahn kan ha misstolkat eller inte ansett sig vara tillräckligt kompetent för att 

besvara mer djupgående.  



 

17 

 

 

2.9.2.3 Dagspresskollegiet 

Jag har utöver fallstudierna blivit hänvisad av GP att kontakta Dagspresskollegiet för mer 

information kring tidningens årliga läsarundersökning. Kontakten skedde med Annika 

Bergström. Respondenten för organisationen bistod med informationsunderlaget via e-

postmeddelanden.  

 

Dagspresskollegiet har i samarbete med ett flertal intressenter, bland annat Tidningsutgivarna, 

GT och GP sammanställt årliga undersökningar utifrån olika områden. Ett av dessa områden 

handlar om mediers tillförlitlighet. 
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3. Referensram 
 

I detta avsnitt redogörs det för den teoretiska referensramen som anses vara relevant för att 

kunna uppnå syftet med studien. Teorierna kommer att utgöra en grund för den senare 

analysen av det empiriska materialet.   

 

3.1  Social Responsibility Theory  
Definitionen av sociala redovisningar i medieföretag bygger på de journalistiska normerna om 

att de händelser som redovisas ska vara sanningsenliga, fullständiga och hänsynstagande 

gentemot normer i samhället.  Mediernas förpliktelse är att föra ut en objektiv bild om 

samhället till samhällets medborgare. Balanskontot kan därför likställas som ett utbytesforum 

med allmänhetens åsikter. Sociala redovisningar bygger på ett ansvarskännande medieägande 

inom ramen för vår pressfrihet samt ett ägandeskap som bygger på allmänhetens förtroende55. 

Konflikter uppstår ibland på grund av den olika vikt som olika intressegrupper lägger vid 

olika delmål. Medierna behöver kunna förstå och hantera sambanden mellan de krav som 

aktieägare ställer för att medverka i finansiering av verksamheten men även tillfredsställa 

publiken i form av samhällsinformation56

3.2 Generell definition av förtroende 

. 

 

För att förstå begreppet förtroende inom ett mediesammanhang är det nödvändigt att skapa till 

sig en allmän uppfattning för begreppet förtroende och dess innebörd. Förtroende kan 

förklaras som ett förhållande mellan olika aktörer. Det kan vara bland annat mellan en individ 

och system. Relationen är uppbyggd på en intimitet och ömsesidig införståddhet mellan 

aktörerna. Det är svårt att ange någon tydlig definition på, istället ligger detta hos individen 

och dennes tillstånd. Individen färgas känslomässigt utav de andra intressenterna och hamnar i 

ett tillstånd där ett risktagande kan uppstå om förtroendet saknar en godtycklig grund. Ett 

förtroende behöver därför inte vara rationellt utan kan även vara irrationellt. Om inte termen 

ses som godtyckligt, används istället vanligen ordet misstro om individen saknar förtroende 

för aktören. Förtroendedimensionen kan med andra ord vara något positivt som negativt. 

                                                             

55 McQuail (2005) 
56 Albarran, Chan-Olmsted & Wirth (2006) 
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Graden av förtroende innehar olika tyngd beroende på individ och dennes kontext till olika 

sammanhang57

3.3 Medieförtroende 

. 

  

Medieförtroende ses som ett symboliskt kapital, där betydelsen av innehållet är viktigare än 

mediets utbredning. Det är innehållets angelägenhet, spänning och betydelse som skapar 

grundförutsättningen för förtroende58.  Förtroendet kan skilja sig mellan olika typer av 

tidningar. Morgontidningar har överlag ett högt förtroende medan kvällstidningar beskrivs i 

större utsträckning som en tidning med ett lågt förtroende. Ett annat hänseende är kring vilka 

delar som anses ha betydelse för förtroende. Dessa delar avser vara människornas egna 

särintressen och behov, tidningens form och innehåll samt utvecklingen av andra typer av 

medier59. Vidare kan medieförtroende förklaras utifrån ett individperspektiv om en persons 

förtroende till mediet. Detta innebär då som en slags känsloladdad prägling som baseras på en 

tidigare kännedom om mediet samt den egna relationen till mediet - attityden till tidningen60

3.4 De grundläggande komponenterna 

.  

 

Attityder kan delas upp i tre grundläggande komponenter: kognitiva, emotiva samt den 

handlingsmässiga. Komponenternas vikt bestäms utifrån situationen61

3.4.1 Kognitiva komponenten 

.  

 

Den kognitiva komponenten är den tankemässiga föreställningen, det vill säga den förväntan 

som individen har av mediet, mediets innehåll och användningen av mediet. Komponenten 

kan föregripa på de föreställningar kring mediet och tillhandahålla möjliga utbyten som kan 

vara utav betydelse för individen. Dock behöver inte detta vara något positivt, utan kan vara 

negativ sammankopplad. Mediernas föreställningar ses därför som en viktig funktion för 

individernas förtroende till mediet62

                                                             

57 Elliot (1997) 
58 Weibull (2004) 
59 Wadbring & Weibull (2000) 
60 Elliot (1997) 
61 Elliot (1997) 
62 Elliot (1997) 

.  
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3.4.2 Emotiva komponenten 
Inom den emotiva delen återses den kvalitet av känslomässiga stämningar som kan beröra 

individen. Komponenten ska framhäva det som beskriver hur det känns att hysa förtroende till 

mediet.  Känslorna ses som allmängiltiga, och behöver därför inte heller vara av en annan 

karaktär till det mediet än till andra typer av medier. Om mediet kan bygga upp en form av 

trygghet och förtröstan så anses detta vara ett underlag till det så kallade medieförtroende63

3.4.3 Handlingsmässiga komponenten 

. 

 

Den avslutande komponenten är den handlingsmässiga som består av individens förmåga att 

reagera på handlingar. Det handlar inte om det faktiska handlandet utan den latenta 

dispositionen av ett agerande, förmågan att agera på ett visst sätt. Agerandet kan vara i form 

utav hur individen använder mediet och/eller accepterar det innehåll som finns i mediet. 

Genom att ha ett förtroende för mediet kan detta fungera som en förberedande vägledning mot 

mediet, dock behöver inte detta vara genom att använda mediet utan kan likaväl vara andra 

orsaker som är den bakomliggande faktorn för förtroende64

3.5 Medietrovärdighet 

.  

 

Trovärdighet tillskrivs ett medium när innehållet motsvarar verkligheten. Det är detta som är 

trovärdighetsproblematiken, där trovärdigheten behöver vara i samspel mellan mediernas 

beskrivning av verkligheten och publiken. Genom detta perspektivtänkande kan publikens roll 

reduceras till att vara passiva mottagare istället för aktiva användare av informationen. Detta 

leder i sin tur till att publiken då begränsar sin syn på den betydelse och relevans som 

åskådaren har skapat för mediets trovärdighet.  Istället bör det vara publiken som ska sättas i 

centrum. Genom att ha publiken som fokus kan mediets trovärdighet omvandlas till att vara 

en kunskapsprocess. Publiken tillskriver en subjektiv bedömning av mediets trovärdighet och 

inte ett objektiv egenskap som finns hos mediet. Vidare interagerar varje individ med sin 

omgivning och fortlöpande samlar nödvändig information. Den information som samlas 

behöver dock förstås utifrån en förgrund och det är där mediet har sin roll. Mediet behöver 

förstå denna kontext som individen befinner sig inom. Det är genom kontexten som 

                                                             

63 Elliot (1997) 
64 Elliot (1997) 
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trovärdighet tillskrivs. För att medieinnehållet ska anses som en trovärdig källa krävs det att 

kunskapsbildandet är ett giltigt underlag65

Människors bedömningar av mediet och det sociala ansvaret hos medierna är de två 

huvudfaktorerna för trovärdighet. Trovärdighet har ett antal aspekter bestående av 

nyhetsinnehållet, vinklingen av nyheten, journalistens yrkeskunnighet, respekt för vad som är 

privathelgad samt vems intressen mediet främjar

.   

 

66

3.6 Maktdimensioner 

. 

 

Legitimitet och makt är två svårdefinierade begrepp, men den gemensamma faktorn för de 

båda begreppen handlar om att kunna påverka på olika sätt. De tre vanligaste dimensionerna 

av makt är: makten över beslutsfattandet, över dagordningen samt över tanken. Makten över 

beslutsfattandet handlar om den politiska förmågan att kunna utöva makt genom olika 

beslutsfattanden.  Denna typ av makt är mer institutionellt reglerad och kan därför inte i lika 

hög utsträckning ändras i mer än de allmänna valen. Den andra dimensionen, makten över 

dagordningen är inte lika reglerad som den förstnämnda. Processen kan ses som en 

förhandling mellan olika aktörer som har ett intresse över att påverka på dagordningen. 

Makten inom denna dimension består därför mer av att försöka påverka för vilka frågor som 

ska diskuteras än bestämma över frågeurvalet. Makten över tanken är den sista av de tre 

maktdimensionerna, och handlar om förståelsen över de processer kring hur mottagarna 

uppfattar verkligheten. Denna maktdimension försöker även den förstå och påverka hellre än 

bestämma och besluta67

Det två sistnämnda maktdimensionerna är inte institutionellt reglerade utan är en pågående 

dynamisk process, där mottagarna medvetet som omedvetet behöver framföra sina åsikter till 

politikerna. Makten över dagordningen och makten över tanken är därför mer flytande och 

svårare att dra en gräns däremellan. Det handlar om förmågan att försöka manipulera på 

symboler och få mottagarna att tro att vissa frågor är mer trovärdiga och mer relevanta än 

andra typer av frågeställningar

.  

 

68

                                                             

65 Elliot (1997) 
66 Elliot (1997) 
67 Strömbäck (2004) 
68 Strömbäck (2004) 

.  
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Många politiska beslut är inte alltid fattade utifrån korrekta grunder, men av olika skäl 

ifrågasätts inte heller besluten. Detta är en del av det svenska samhällets struktur då folket 

överlämnar sitt samtycke till den regeringsregim som finns i landet, i annat fall vore samhället 

vid det här laget raserat. Denna tänkesätt kan appliceras på mediernas makt. För att medier 

ska kunna utöva makt krävs att mottagarna uppfattar dem som legitima i sina nyheter och 

information om samhället. Åhörarna ger tillstånd till medierna genom att ta del av mediet och 

dess innehåll69

3.7 Nyhetsvärdering 

. 

 

Nyhetsurvalet kan selekteras utifrån två föreställningsperspektiv men oavsett vilken 

föreställning som än valts så är dessa två styrande för det journalistiska urvalet av nyheter. 

Den första föreställningen utgår ifrån publikens intresse, det vill säga vilka nyheter är det 

publiken vill ha. Denna typ av föreställning har ett marknadsmässigt styrfält där efterfrågan är 

ledordet. Den andra föreställningen återspeglas ur ett ideologiskt perspektiv. Detta berör vilka 

nyheter publiken bör och inte bör bli informerad utav. Det ideologiska perspektivet ska “… 

tolkas vitt, och teoretiskt kan det ses som alla former av normativa föreställningar gällande 

nyheter”70

De normativa föreställningar beskriver de etiska regler och lagar som klargör för vad som får 

publiceras

.  

 

71. Men oftast nöjer sig inte tidningarna med att iaktta och återspegla verkligheten, 

utan vill påverka individer till att reflektera det som ännu inte är uppmärksammat. Frågan 

avser i sådana fall vad tidningarna ha för legitimitet i förhållande till läsarna samt hur kan en 

långvarig relation skapas genom att bygga upp förtroende. Relationen avseende förtroende 

kan enklare raseras än byggas upp om läsaren anser att tidningen har alltför instrumentell 

karaktär. Detta innebär att tidningen i sådana fall är mer angelägna om annonsplatser än 

behandling av det som anses viktigt72

                                                             

69 Strömbäck (2004) 
70 Nord & Strömbäck (2004;232) 
71 Nord & Strömbäck (2004) 
72 Wadbring & Weibull (2000) 

.    

 



 

23 

 

3.8 Dagordningsfunktionen 
Dagordningens primära tes är att studera mediets förmåga att kunna påverka på publiken och 

dess föreställningar73. Det sker en ömsesidig relation, där mediernas dagordning utformar 

publikens intresse samtidigt som publiken strukturerar upp mediernas innehåll74

3.8.1 Priming och framing 

.  

 

En aspekt inom dagordningsfunktionen är de två underkategorierna priming och framing. 

Syftet bakom priming är att den behandlar för kombinationen av medieagendans- och 

medieinnehållets betydelse med den politiska kommunikationen75. Priming kan därför ses 

som en process där medier uppassar vissa frågeställningar som de anser är mer angelägna än 

andra. Genom detta synsätt omformar medierna de föreställningar som publiken har skapat sig 

av valkandidaterna76. Begreppet kan även ses som en företeelse för att väcka det 

undermedvetna hos publiken. Mediernas dagordning kan i större utsträckning uppmärksamma 

de politiska sakfrågorna som publiken i vanliga fall inte skulle fundera över77

Framing är den process som sker mellan medierna och publiken. Begreppet redogör för 

tolkningen av publikens användning av nyhetsinformationen i mediet

. 

 

78

• … defines problems. 

. Den ledande 

forskaren inom området, Entman som lade grunden för begreppet beskrev att framing utgörs 

av fyra funktioner: 

• … diagnose causes. 

• … make moral judgments. 

• … suggest remedies.79

 

 

Framing försöker att lyfta fram de tolkningsföreträden inom delar som anses vara avskilda80

                                                             

73 Severin & Tankard (2001) 
74 Nord & Strömbäck (2004) 
75 Nord & Strömbäck (2004) 
76 Severin & Tankard (2001) 
77 Strömbäck (2000) 
78 Severin & Tankard (2001) 
79 Severin & Tankard (2001;279) – (Originalkälla: Entman, 1993) 
80 McQuail (2005) 

. 

Underkategorierna utgår då ifrån nyhetsinnehållets formgivning och journalistens 
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kontextualisering för det välkända inom en given ram som därefter anpassas till de dolda 

meningsstrukturerna.  Detta innebär att journalisterna formar verkligheten på ett sådant sätt 

som påverkar på publikens referensramar81

3.9 Mediernas dagordning 

.  

 

Medierna besitter en viktig funktion i samhället då de informerar och hjälper åhörarna kring 

samhällets dagordning, det vill säga vilka problem som finns i samhället. Publiken har inte 

själva den tillräckliga kapaciteten för att själv tillhandahålla de mest relevanta 

samhällsproblemen utan överlåter det åt medierna. Detta gör att medierna kan framställa 

frågor som de anser drar mycket uppmärksamhet. Vissa frågor kommer att bli mer behandlade 

och uppmärksammade än andra typer av frågor som nästintill inte få någon uppmärksamhet 

alls. Detta medför att medierna påverkar publiken och dess förståelse och tankar för vad som 

anses viktigt och angeläget för samhället, dock behöver inte detta innebära att medborgarna 

inte har någon makt utan det sker en ömsesidig relation mellan parterna. I det nedanstående 

redogörs ett antal faktorer för trovärdighet: 

 

• De medier som skapar till sig och innehar en större trovärdighet och legitimitet får 

därmed en större makt över medborgarnas dagordning. De medier som inte anses vara 

lika trovärdiga och legitima besitter en mindre maktställning än de medier som anses 

pålitliga.  

• Tryckta medier anses oftast som mer trovärdiga än digitala medier såsom tv:n. Därför 

har de även en större maktordning. Förklaringen ligger i att tv:n innehar flera funktioner 

såsom bild, ljud och text medan tidningen endast har en funktion. Hjärnan hinner inte 

koppla och bearbeta informationen vilket gör att vissa delar glöms av snabbare. 

Tidningen öppnar istället upp den kognitiva enheten hos individen som då behöver 

anstränga sig mer för att ta till sig informationen än i tv:n.  Följden blir att mottagarna 

tar till sig innehållet mer om de läser en tidning än ser på tv och detta har betydelse för 

mediers maktordning.  

• Ju större makt politiker och andra externa medieaktörer har över medierna och 

medborgarnas dagordning desto mindre makt har medierna själva att utöva. 

                                                             

81 Nord & Strömbäck (2004) 
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• Medborgarnas kognitiva och politiska förmåga har en stor betydelse för mediernas makt 

och makten över dem. Ju mer införstådd medborgarna är över detta desto mer kan de 

påverka på mediernas dagordning82

 

.  

3.10 Bristande faktorer 
I det nedanstående visas ett diagram för bristen hos morgon- respektive kvällstidningar. 

Diagrammet ställer för andelen respondenter som har angett ”mycket ofta” och ”ganska ofta” 

mot de respondenter som har besvarat ”aldrig” inom punkterna A-M. 

 

                                                             

82 Strömbäck (2004) 
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A. För mycket negativa nyheter 

B. Partiskhet i politiska nyheter 

C. Okritiska nyheter 

D. För mycket personligt tyckande hos 

journalister 

E. Alltför stora överdrifter 

F. Förenklade och ytliga nyheter 

G. Bristande respekt för människors 

privatliv 

 

H. Ointressanta nyheter 

I. Skrivfel 

J. Felaktiga sakuppgifter 

K. Dålig överensstämmelse mellan rubrik 

och text 

L. Dåligt språk 

M. Bristande respekt för läsarna 

 
 

Figur 3.1 Andel som anger att bristen förekommer mycket ofta, ganska ofta eller aldrig 

(procent)83

 

 

                                                             

83 Wadbring & Weibull (2000;124) – (Orginalkälla SOM-undersökningen, 1998) 
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Wadbring & Weibull redogör även för två aspekter utifrån diagrammet ovan och menar att 

den första aspekten handlar om att det förekommer innehållsbrist och den andra som förklarar 

att bristen är mer förekommande inom kvällspress än inom dagspress84

3.10.1 Förhållandet mellan tidningarnas brister 

.  

 

Morgontidningarnas största brist anses vara nyheter som är av negativt slag samt ointressanta 

nyheter. Kvällstidningarna har istället felaktiga sakuppgifter samt bristande respekt för 

människors integritet som sin största brist. En ytterligare bristande faktor för 

kvällstidningarna är deras förmåga att överdriva på företeelser. Språkbrister anses inte vara av 

någon större betydelse, dock är Wadbring och Weibull skeptiska och menar på att det oftast 

brukar ske debatter kring språkfel85.  

 

 
 

Figur 3.2 Förhållandet mellan bristernas upplevda betydelse respektive förekomst i morgon- 

och kvällspress86

 

 

. 

                                                             

84 Wadbring & Weibull (2000) 
85 Wadbring & Weibull (2000) 
86 Wadbring & Weibull (2000;126) 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt redogörs det för den insamlade data, det vill säga respondenternas syn kring 

studien samt en undersökning från Dagspresskollegiet. Fallstudierna består av två 

tidningsutgivare, Göteborgs-Posten (GP) och Göteborgs-Tidningen (GT). 

 

4.1 Intervjuobjekten 
Intervjuerna är uppdelade enligt fallstudie 1 och fallstudie 2. Den första fallstudien behandlar 

Göteborgs-Tidningen och den andra för Göteborgs-Posten. Respondenterna diskuterar för sina 

åsiktsbildningar och perspektiv inom legitimitet och trovärdighetsområdet i press och 

nyhetsartiklar.  

 

4.1.0 Fallstudie 1 
Den första fallstudien redovisar för respondenten Marie Hebelius Svahn, nyhetsreporter och 

vikarierande nyhetschef för Göteborgs-Tidningen (GT) och hennes perspektiv kring 

frågeställningarna.  

 

4.1.1 GT: s profil 
Företagets profil som de vill förmedla ut till sina läsare är att verksamheten ska vara en alert 

lokaltidning som står på läsarnas sida. GT ska ses som lite uppkäftiga och skapa det oväntade 

som gör att publiken kommer att tala om tidningen. Kvällstidningens innehåll ska både roa 

och oroa, det vill säga beröra den emotiva enheten som finns hos varje läsare. Hebelius Svahn 

känner dock att företaget på senare tid har blivit alltmer sämre på hitta dessa signifikativa 

nyhetsartiklar som verkligen berör. Orsaken tror hon är dels på grund utav tidsbrist, dels färre 

medarbetare samt en hög åldersstruktur på företaget. 

 

4.1.2 Generell definition av begreppen 
Trovärdighet och förtroende är något mentalt mellan dig som person, oavsett om du fungerar 

som läsare eller som kund med produkten eller den som har framställt produkten. Utan ett 

förtroende är det bara till att stänga ner verksamheten. Däremot anser Hebelius Svahn att 

legitimitet är ett begrepp som berör pressetik och pressförordningar. Verksamheten följer de 

pressförordningar och de etiska reglerna som finns tillgängliga men samtidigt måste det finnas 
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utrymme för egna tolkningar inom de olika publiceringshänseendena. Ett godtyckligt exempel 

är inom namn och bildpublicering. Detta är ibland befogat att utelämna och ibland nödvändigt 

att lägga fram. Oavsett vilketdera av dessa så får inte detta skada en tredje part och/eller 

hängas ut hursomhelst. Det är en svaghet som ligger hos alla tidningar att inte ha en 

gemensam enhet när det gäller namn och bildpublicering, å andra sidan är inget fall det andra 

likt.  

 

4.1.3 Trovärdighet 
En tidnings trovärdighet kan påverkas ifrån två riktningar, antingen är nyheten av en negativ 

eller också i en positiv riktning. Exempel på en negativ riktning kan vara våldsamma 

överdrifter medan korrekta nyheter påverkar mot en positiv riktning. Det är nödvändigt att 

skapa sig en balansgång mellan dessa perspektiv ifall tidningen ska anses som trovärdig.”… 

Allting är inte nattsvart”87

Hebelius Svahn förtydligar med att ta sig ett steg längre i sina artiklar innebär inte likadant 

som att ljuga. Faktumet kvarstår med att tidningens rubriker ska stämma med den verkliga 

händelsen. Det enda som möjligen kan ses som vilseledande är löpsedlarna som är mer för ett 

marknadsföringssyfte.  Löpsedeln bestämmer för om det kommer att bli några försäljningar av 

 och ibland kan vara svårt att hitta en balansgång däremellan. 

Tidningen får oftast kritik för sina negativa händelser, men det ligger i nyhetens natur att 

skriva om det negativa. Om allt ses som frid och fröjd i samhället så finns det ingenting 

intressant att läsa. Vad betraktar GT och deras artiklar i tidningen kan Hebelius Svahn 

konstatera att det som produceras till tidningen är en trovärdig källa, dock kan det uppstå 

faktafel på grund av inkorrekt information från källan. 

 

Trovärdigheten kan även skiljas mellan en morgontidning och en kvällstidning. En 

morgontidning anses vara mer trovärdig än en kvällstidning. Detta har att göra med att 

kvällspressen har en benägenhet att vinkla nyheterna på ett hårdare sätt än dagspressen. 

Kvällstidningarna är mer onyanserade och lyfter en detalj i ett händelseförlopp och skapar det 

till ett huvudobjekt. Det är en ständig dragkamp för GT som ska inom möjligaste mån 

bedrivas som en kvällstidning samtidigt verka mellan att vara ett kommersiellt som en 

nyhetskaraktäristisk tidning.  

 

                                                             

87 Hebelius Svahn (2009) 
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tidningen under dagen i och med att GT inte har prenumeranter. Likaväl måste tidningen och 

löpsedeln vara i balans med varandra om vad som ska anses vara ett marknadsföringsknep 

och vad som är fakta. Detta med vad som uppvisas har med trovärdigheten att göra. Vid ett 

flertal återkommande objekt kan detta medföra att den tillförlitlighet som finns tillgängligt 

kan gå förlorad. 

 

4.1.4 Artiklarnas grundläggande komponenter 
4.1.4.1 Kognitiva komponenten 

GT har två typer av nyhetsinformation, ”News for Use” och ordinära nyheter. Det 

förstnämnda, ”News for Use” har anknytning till sådant som en läsare kan ha användning för, 

exempelvis löneförhöjningsråd, deklarationstips etcetera. Läsarna brukar uppskatta sådana 

faktarutor som finns till förfogande i tidningen. Den andra nyhetsinformationen är sådana 

artiklar som inte berör läsarnas användning av mediet utan fungerar i största allmänhet som 

underhållning eller information. Hebelius Svahn redogör även för de artiklar som inte berör 

läsarna överhuvudtaget förrän personen själv är inblandad, exempelvis identifikation.  

 

4.1.4.2 Emotiva komponenten 

Artiklar som innehåller emotioner är rimliga inom en viss gräns. Om en händelse blir för 

uttöjd, exempelvis förlovningen mellan kronprinsessan Victoria och Daniel, då har händelsen 

blivit för överdrivet medialiserade. Därvid menar inte hon att GT endast ska ägna sig åt 

korrekta torra nyhetsrapporteringar. Kvällstidningarna ska vara både utav hjärta men även 

utav smärta. Innehållet ska vara mänskligt och innehålla empati. ”… Vi inriktar oss på 

personintervjuer… prata med dem berörda… avstår annars hellre från att skriva om vi inte 

har en människa med i texten”88

4.1.4.3 Handlingsmässiga komponenten 

. 

 

Hebelius Svahn vill att läsarna ska bli intresserade och berörda över artikeln, att få veta mer 

kring händelsen. Oftast hänvisar GT med en uppföljning via deras hemsida.  
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4.1.4.4 Trovärdighet till komponenterna 

Dessa tre komponenter kan förstärka på tidningen och dess innehåll. Bland annat börjar 

alltfler morgontidningar följa kvällstidningarnas arbetssätt med att gå ut på fältet och 

intervjua. Denna intervjumetod anser Hebelius Svahn kan höja på trovärdigheten. 

Anledningen är att denna typ av nyhetsförmedling blir mer begriplig när en människa som är 

berörd utav händelsen finns med i artikeln än att ha en neutral artikel. En artikel som kan 

förklara på hur, när, var och varför blir mer påtaglig. Därför tror inte hon att detta påverka på 

trovärdigheten mot negativ riktning. 

 

En annan aspekt är tidningens olika delar, om dessa delar kunde bli mer könsfördelade mellan 

män och kvinnor så skulle detta innebära ett ökad förtroende. Samhället idag återspeglas mer 

eller mindre utav hälften män och hälften kvinnor. Därför anser Hebelius Svahn att om 

tidningen kunde återspegla detsamma så kunde detta vara ett sätt mot ett ökat förtroende. Ett 

exempel återses inom sportsidan som är ett sådant problem som nästintill handlar om män och 

läses av män. 

 

Hebelius Svahn anser att ett ökat trovärdighet går att skapas fram inom den handlingsmässiga 

komponenten. Detta med anledning av att papperstidningen och hemsidan går mycket hand i 

hand med varandra. Den ena utesluter inte den andra utan handlar istället mer om att dessa 

öppnar upp för varandra.  

 

4.1.5 Nyhetsvärdering 
En skiljelinje mellan en morgontidning och en kvällstidnings urval av nyheter är att 

dagspressen redovisar nästintill allting som har hänt. Oavsett nyhetens omfattning så är 

läsarnas efterfrågan och behov av vissa nyheter minst lika viktiga som det GT anser att 

läsarna bör bli informerad utav. Men som kvällstidning gäller det att dels hitta bra nyheter 

som intresserar läsarna men som samtidigt säljer. Detta är inte alltid ett enkelt uppdrag, då 

kvällstidningarna ibland möjligen kan ha gjort fel prioriteringar. Det handlar om att följa 

magkänslan. Urvalet av nyheter kan komma att påverka på en tidnings trovärdighet. 
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4.1.6 Bidragande respektive bristande faktorer för trovärdighet 
4.1.6.1 Bidragande faktorer 

En god nyhetsartikel ska vara sanningsenlig och de uppgifter som finns i innehållet ska vara 

korrekta. Ett exempel är namnpublicering, att ett sådant litet misstag som att felstava på ett 

namn kan dra ned på trovärdigheten. Likaså gäller detta för publicering av en tredje part, där 

ett korrekt utförande kan öka på verksamhetens förtroende. Det handlar om att framföra 

nyheten på ett lämpligt sätt som inte skadar eller hänger ut den tredje personen. Genom att 

inte fördärva ett sådant förtroende kan GT kan skapa till sig en högre trovärdighet.  

Detta gäller även för de faktauppgifter och de geografiska uppgifterna, att det måste stämma 

överens med verkligheten. Om inte kan detta dra ned på trovärdigheten i läsarnas ögon. 

Exempelvis är om GT skulle publicera de 21 stadsdelsnämnder som finns i Göteborg på fel 

platser, när tidningen är en lokalförankrad tidning. Om tidningen inte kunde hantera en liten 

detalj som detta, hur påverkar i sådana fall trovärdigheten på resterande delarna av innehållet. 

Dessa faktorer kan vara en bidragande faktor för ökad trovärdighet även om detta är detaljer. 

 

4.1.6.2 Bristande faktorer 

De faktorer som möjligen drar ned på trovärdigheten för GT kan vara att journalisterna ibland 

skriver för korta texter i sina artiklar. Om en text är extremt kort så blir de ofta onyanserade i 

artiklarna. Hebelius Svahn jämför detta med ett mynt och förklarar att myntet kan 

representeras som en artikel, och om endast en sida av myntet framförs i artikeln men inte den 

andra så visas endast ena sidan av myntet. Det är sällan ett antingen eller i ett skeende, utan en 

gråzon däremellan. Det gäller att skapa fram en text som kan återspegla de båda sidorna av 

myntet likaväl som vinklingen av händelsen så att artikeln anses som intressant och 

trovärdigt. Detta är en bristande faktor för GT och förklarar att tidningen ibland behöver 

förbättra på detta, speciellt vid de tillfällen som artikeln endast innehar ett litet utrymme i 

tidningen. Faktarutor kan ses som ett komplement till att generera så att en artikel blir inom en 

viss grad mer nyanserad, dock beros det på vilken typ av händelse artikeln handlar om, 

exempelvis om det berör kriminaljournalistik så får oftast båda parterna utrymme för sina 

uttal.  

 

4.1.7 Maktpåverkan 
Politikerna är angelägna om att deras dagordning följs samtidigt som läsarna kommer att bli 

påverkade utav politikernas beslutsfattande. Därför har GT som princip att försöka publicera 
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dagordningarna innan ett beslut är taget för att engagera medborgarna och eventuellt förändra 

på den politiska dagordningen. Tidningen lämnar dock alltmindre plats för läsarnas inlägg 

utan hänvisar istället till hemsidan. GT:s nyhetsurval av politikernas dagordning med 

medborgarnas dagordning selekteras utifrån mediernas dagordning och magkänsla. Vid 

sådana tillfällen ställer sig då GT oftast frågan om detta är en ”Snackis”? 

 

När det kommer till dagordningen av nyheter tillåter inte GT att medborgarna bestämmer om 

vad som ska publiceras och vad som inte ska publiceras. Intervjuaren frågar Hebelius Svahn 

orsaken till varför medborgarna inte blir insläppta och hon förklarar med följande: ”Ja, varför 

skulle vi inte kunna det… det kan vi faktiskt göra… som förtjänar att vara i tidningen”89

4.2.0 Fallstudie 2 

. 

Detta måste dock ske under en viss form av styrning för att undvika såsom hets mot 

folkgrupp, odemokratiska yttringar, olagligheter etcetera. 

 

Den andra fallstudien redovisar för respondenten Kenth Andreasson, biträdande 

redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare för Göteborgs-Posten (GP) och hans 

perspektiv kring frågeställningarna.  

 

4.2.1 GP: s profil 
GP vill bli representerad som en angelägen och begriplig tidning för alla målgrupper.  

Andreasson förklarar att de vill skapa fram en tidning som alla kan ta del av men samtidigt är 

verksamheten medveten om att detta är en ouppnåelig vision. Bland annat hänför han till 

invandrarsvenskarna, att om dessa personer inte är helt införstådda med det svenska språket så 

kommer per automatik den gruppen att bortfallas.  Vidare vill GP förmedla ut till sina läsare 

om tidningens ”dubbla” budskap.  Verksamheten vill att läsarna ska känna tillit till tidningen 

och veta vad den står för samtidigt som de ska fungera som ambassadörer och marknadsföra 

GP. Medborgarna ska ha kännedomen om att GP har kompetensen och viljan att skapa det 

oförstådda förståeligt. Ett komplement som anges i tidningens pressetik publikation är att GP 

eftersträvar att vara en sansad och korrekt journalistik samt att de ska respektera för alla 

                                                             

89 Hebelius Svahn (2009) 
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människors integritet. ”GP innehåller dagligen 200-250 texter och åtta fällningar på fjorton 

år är ett bevis för att dessa ideal följs i praktiken på GP”90

4.2.2 Generell definition av begreppen 

.  

 

Legitimitet är en fundamentisk uppfattning givet av samhället. Personen behöver vara 

förankrad i sin utsaga och handling för att på något vis få motpartens tillit. Andreasson menar 

att ”… förankra dig i ett slags objektiv sanning och trovärdighet, att du legitimerar det du vill 

föra fram”91

4.2.3 Begreppen inom press 

. Om inte detta framläggs och ingen individ tar till sig ditt framförande så har 

även trovärdigheten försvunnit med dig. Trovärdighet är inget som finns tillgängligt utan 

måste byggas upp. 

 

GP framför i sin pressetik publikation om trovärdigheten som tidningens största tillgång och 

den bakomliggande orsaken för verksamhetens framgång. Trovärdighetens erövring för 

tidningen ska inte tas för givet utan det ska förtjänas. En av grundpelarna är att låta de berörda 

parterna få komma till tals. GP ska kunna behandla alla med lika stor respekt92

Legitimitetsbegreppet inom tidningsbranschen kan förklaras utifrån två perspektiv, 

morgontidningarnas respektive kvällstidningarnas trovärdighet. Det första perspektivet 

härleds utifrån morgontidningarna. Läsarna uppfattar morgontidningarna som en 

sanningsenlig, korrekt och opartisk tidning, vilket därigenom skapar trovärdighet. Det andra 

perspektivet förklaras utifrån kvällstidningarnas synvinkel. Trovärdigheten inom 

kvällstidningarna handlar mer om tidningens förmåga att kunna förströ och bjuda människor 

på underhållning och avkoppling. Det är dessa två perspektiven som finns för pressens 

legitimitet. Därvid menar Andreasson inte att kvällstidningar inte publicerar en sanningsenlig 

bild, vilket dem gör men kvällstidningarna vinklar på händelserna. Istället hänvisar han för att 

kvällstidningarna inte skulle kunna följa morgontidningarna, i sådana fall skulle de inte ha 

några läsare. Det är detta som är deras sätt att sälja lösnummer. De behöver ta ut svängarna på 

sina löpsedlar och rubriker etcetera för att få läsarna intresserade. GP har prenumeranter som 

.  

                                                             

90 Om Göteborgs-Postens etik (2007;15) 
91 Andreasson (2009) 
92 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 



 

35 

 

bas, därför bygger tidningen upp trovärdigheten på ett annat sätt. Morgontidningarna kan 

därför sänka sitt tonläge väsentligare än kvällstidningarna.  

 

Andreasson förklarar även att legitimitet inte enbart handlar om trovärdighet utan om 

pressetik. Inom GP:s pressetik publikation redogör tidningsutgivaren att tidningen ska vara 

informerande, det vill säga att upplysa läsarna om olika händelser, företeelser och tankesätt 

som finns inom samhällets ramar. Det finns en etisk lag som beskriver att det som publiceras 

inte får skada människor utan en giltig orsak samt människornas integritet måste respekteras 

av tidningen93

• Är det sant? 

.  

 

Vidare redogör Andreasson för ett antal skildringar och förklarar att tillämpningen av 

trovärdighet behöver vara i samklang med bland annat respekt för fakta och att tillåta alla 

berörda parter få komma till tals. Likaså handlar det om att möta rätt intervjupersoner samt 

ange en korrekt vinkling som återspeglar samhället och inte föra fram ett visst budskap.  

Två grundläggande delar att ha i åtanke är därför:  

En fråga, ett påstående – och en bra vägledning för alla journalister. 

• Kom ihåg att du hanterar människor!94

 

 

4.2.4 Trovärdighet 
Andreasson förmodar att flera av läsarna anser sig tycka att GP är tillförlitliga om 

verksamheten har lyckats förmedla ut en fastare kunskapsgrund till dem som medborgare. Det 

är tidningens innehåll som bestämmer om läsarna ska ha en tilltro till tidningen eller inte. 

Namnhänvisning är ett sådant exempel som kan både öka och minska på tillförlitligheten. Om 

ett namn är felstavat, hur vet läsarna i sådana fall om de resterande delarna av innehållet 

stämmer. För många handlar trovärdighet inte om den information som finns i tidningen utan 

om de detaljer som finns inom GP såsom rättstavning av namn, kommenteringar och så 

vidare. I publikationen anges detta som en förutsättning för att uppnå trovärdighet. Tidningen 

behöver ha en ständig objektivitet och formalistisk faktakontroll, även i de små detaljerna95

                                                             

93 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 
94 Om Göteborgs-Postens etik (2007;7) 
95 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 

.  
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På motsvarande sätt gäller för trovärdigheten inom rubriker, där rubriken är en vital del för 

artikeln. Rubriken ska vara förankrad med texten, det vill säga återspegla artikelns innehåll. 

En enkelt och tydlig rubrik som återknyter med texten kan skapa trovärdighet, dock anser inte 

Andreasson att detta kan öka på trovärdigheten utan snarare minska på trovärdigheten vid 

felaktigheter. Även en för långtgående dragning av slutsatserna i en artikels innehåll kan 

medföra till ett minskat förtroende. Han förklarar jämförelsevis med kvällstidningarna och 

menar på att det är detta som är deras problematik, samtidigt är kvällstidningarna mer 

lättsinniga, vilket GP inte kan bedriva i sin verksamhet. GP har ett demokratiskt uppdrag 

gentemot medborgarna.  

  

4.2.5 Artiklarnas grundläggande komponenter 
4.2.5.1 Kognitiva komponenten  

Andreasson för fram sitt tankesätt kring den kognitiva enheten och menar att kontexten inom 

definitionen handlar mer om texter och dess längd. Morgontidningarnas information är idag 

jämfört med för 20 år sedan mer förenklad och sammanfattad. Detta innebär att läsarna inte få 

ut lika mycket idag av informationen som tidigare. Men oavsett textens längd så finns det 

ändå individer som bläddrar förbi vissa sidor. Därför krävs det att komponenten kan genom 

sina rubriker och ingresser väcka intresse hos läsarna.  GP är duktiga med sin professionalism 

men tidningen behöver förbättra sin förmåga att locka in läsarna till sina artiklar.  

 

4.2.5.2 Emotiva komponenten 

Inom den emotiva komponenten hänvisar Andreasson för kvällstidningarna och menar att 

dem generellt sätt är bättre än morgontidningar på att spela med emotioner. Morgontidningar 

har inte den förmågan att jobba med den känslobetonade delen. Ett exempel på detta handlade 

om kronprinsessan Victoria och Daniel, och deras förlovningsbekräftelse i konferenssalen. GP 

försökte spela på känslor genom att visa på att kungligheter kunde bete sig som ”av folket”. 

Daniel hade under konferensen rättat till sin byxa medan Victoria var vänd mot ett annat håll. 

Denna emotiva beskrivning ledde till stor uppståndelse för GP, där flertalet läsare hörde av sig 

och kände ett förakt för kungahuset. Läsarna förstod inte hur GP kunde publicera något sådant 

som byxdragningen. Han hänvisar för kritik och menar att all kritik, negativ som positiv är 

nödvändiga för tidnigen. Därför är kvällstidningar bättre än morgontidningar på 

underhållning. Morgontidningar skriver mer i stil med ”… hur ska Daniel komma överens 
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med kungen… hur populärt är kungahuset och hur ser monarkins framtid ut?”96

4.2.5.3 Handlingsmässiga komponenten 

. GP har i 

större grad samhällsinriktade frågeställningar. 

 

GP vill att läsarna ska reagera på tidningens innehåll. Verksamheten ska fungera som en 

påtryckning för folket att tänka efter, vägleda läsarna om nödvändig samhällsinformation så 

att de blir mer kunniga och medvetna utifrån det demokratiska perspektivet. Förutom att GP 

vill förmedla ut en ny medvetenhetsnivå till läsarna så vill tidningen att detta ska ske på ett 

underhållande sätt. GP och journalisternas största utmaning är att kunna hitta en balanspunkt 

mellan dessa.  Lösningen på balanspunkten ligger delvis hos läsarna. Det är folkets 

uppfattningar och kommenteringar som förbättrar på tidningen. Uppdraget behöver tas 

varsamt, vid ett för stort engagemang kan detta stöta bort läsarna. Det ska vara en god 

balansgång mellan samhällsinformation, kommersiellt och attraktiv tidning samtidigt fungera 

som tidningens lönsamhetskälla.  

 

4.2.5.4 Trovärdighet till komponenterna 

GP försöker att beröra läsarna genom att låta läsarna få vara med och ta del av komponenterna 

och påverka, men sedan är det inte så att tidningen med nödvändighet behöver följa läsarnas 

åsikter. Anledningen ligger i att det finns delar som läsarna inte känner till och det är det som 

är en tidnings uppgift att belysa läsarna om.  

 

4.2.6 Nyhetsvärdering 
Tidningens nyhetsurval selekteras delvis utifrån en årlig läsarundersökning i samarbete med 

Dagspresskollegiet. Undersökningen går ut på att ta reda på vad läsarna vill ha för olika delar 

i tidningen, vad dem läser och inte läser och/eller vad dem är missnöjda med etcetera. En 

avvägning är därför nödvändig för att selektera ut de nyhetsurval som ska passa de flesta 

läsare. GP är trots allt en tidning på ett demokratiskt uppdrag. ”Vi bidrar till demokrati i 

Sverige, att ge väsentlig information om samhället”97

                                                             

96 Andreasson (2009) 
97 Andreasson (2009) 

.  
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Medborgarnas efterfrågan av nyheter förs fram via läsarundersökningen, men ibland skapar 

även företaget så kallade fokusgrupper som fungerar då som en testgrupp för GP och 

tidningens nya utformning och innehåll. Dessa testpersoner får medverka och komma med 

sina åsikter som redaktionen därefter överväger tillsammans med sina egna kunskaper och 

åsikter. Ett ytterligare alternativ för medborgarna till att skapa en efterfrågan, är via tidningens 

läsardialoger. Verksamheten uppmanar då folket till att tycka till om tidningen och 

journalistiken inom tidningen.  

 

4.2.7 Bidragande respektive bristande faktorer för trovärdighet 
4.2.7.1 Bidragande faktorer 

Tidningens bidragande faktorer för en ökad trovärdighet är att verksamheten har förmågan att 

kunna förenkla ett komplicerat problem och skapa pedagogik i artikeln. Andreasson förklarar 

att så länge GP har kompetensen och läsarna kan lita på det som publiceras så är detta en god 

grund för trovärdighet.  Betydelsen av tydliga källhänvisningar är en ytterligare faktor för 

läsarna att förstå och känna tillit till GP. Däremot ska inte all källhänvisning redogöras med 

anledning av att tidningen i sådana fall blir oläslig. Det som bygger på en ökad trovärdighet är 

förmågan att kunna vara en seriös och allmänbildad tidning samtidigt som tidningen ska vara 

lätt att ta till sig oavsett samhällsgrupp. GP framför i sin pressetiska publikation att de kan 

åstadkomma detta genom att vara observanta på sitt publicerade innehåll. Det gäller att vara 

vaksam över de enkla men väsentliga etiska principerna som finns inom redaktionen98

Utöver detta anser GP - som de framför i sin publikation - att de kan öka sin trovärdighet 

genom att avhålla sig från områden som inte berör de journalistiska publiceringarna. 

Tidningen tillåter inte heller utomstående att få påverka på deras journalistik. Organisationen 

menar i sin publikation att deras integritet är viktig och genom ett felsteg kan den 

journalistiska legitimiteten ta skada

.  

 

Andra bidragande faktorer för GP är deras varumärke som har ett gott renommé 

trovärdighetsmässigt. Detta skapas genom att förstå gränsen för det kommersiella värdet, 

nämligen vad som anses trovärdigt och vad som anses tråkigt. Det är viktigt att inte 

överbetona det ena eller det andra, en överbetoning kan stöta bort vissa läsargrupper.  

99

                                                             

98 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 
99 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 

.  
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4.2.7.2 Bristande faktorer 

GP:s bristande faktorer för legitimitet inom sina nyhetsartiklar är deras förmåga att nå vissa 

målgrupper såsom de nya invandrarsvenskarna, ungdomar och sociala klassbetingningar.  

Tidningar har överlag alltid varit ett klassbetingat område. Förortsgruppen läser Metro medan 

socialgruppen 2 och 3 läser kvällstidningar. Den socialgrupp som tillhör medelklassen över 

medelklassen läser morgontidningar. Andreasson anser att det är synd att tidningsläsning ska 

vara klassbetingad.  

 

4.2.8 Maktpåverkan 
GP försöker låta både den politiska dagordningen och medborgarnas dagordning få komma 

till tals i tidningen. Den politiska dagordningen finns på tidningens ledarsida och avser vara 

inom möjligaste mån objektiv och neutral. Detta för att låta både medborgarna och politikerna 

få komma till tals, trots att det kommer finnas ett större motstånd från ena parten än den 

andra.  Även om tidningen försöker främja neutralitet och objektivitet så går det inte att 

företräda allas särintressen. Det som inryms är den typen av nyhetsförmedling som 

problematiserar och berör de flesta människor. Dessa områden berör oftast skattefrågor, vård 

och omsorg etcetera. Medborgarnas dagordning innefattar oftast inte den information som 

behandlar attacker, globaliseringsfrågor etcetera utan i högre grad är sådan information som 

de anser sig kan ha användning av.  

 

I GP: s pressetik publikation refererar de tidningens etik om att de inte får övertala människor 

med medieovana att dessa personer ska medverka i tidningen med sina kontroversiella åsikter 

utan att de är medvetna om att det kan medföra reaktioner och risker. Likaså ur ett 

journalistiskt perspektiv av trovärdighet hänför GP till läsarna att de ska framträda till ett 

kommunikativt handlande i form av frågeställningar som berör det aktuella ämnet/personen. 

Dock förklaras det att om en trovärdighet ska uppstå krävs att GP informerar läsarna om hur 

dessa frågor kommer att behandlas. Om personen inte var på plats så ska detta tydligt framgå 

kring hur informationen i sådana fall har hittats100

                                                             

100 Om Göteborgs-Postens etik (2007) 

. Detta är en av tidningens 

dagordningsfunktioner samtidigt förklarar Andreasson att det är tidningen och redaktionen 

som besitter kunskapen om hur en tidning ska bedrivas. Medborgarna kan komma med åsikter 
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men det är redaktionen som tar beslutsfattandet för vad de anser ska publiceras och vilka delar 

publiken efterfrågar som de anser bör publiceras. Om medborgarna själva skulle besluta om 

tidningens olika delar så kommer de att endast ta med sådant som de känner till, vilket skulle 

medföra att det inte publiceras något nytt utöver detta.  

 

4.3 Dagspresskollegiet 
Årligen sammanställer Dagspresskollegiet mediers tillförlitlighet. Respondenterna som 

besvarade enkäten är Göteborgs-Postens prenumeranter. Frågan löd kring vilket förtroende de 

olika medierna förfogar över. Statistiken hänvisar för andelen som anser att respektive 

medium är antingen mycket eller ganska tillförlitligt när det gäller sådant som händer i den 

egna kommunen (Göteborgsregionen, i procent). Statistiken är från 2007 då 2008 statistik 

ännu inte är sammanställd av Dagspresskollegiet. GP och GT är markerade nedan.  

 
  Prenumeration Kön  Ålder  Utbildning 
 Alla Prenumerant Icke-

prenumerant 
Man Kvinna  15-29 30-49 50-75  Låg Medellåg Medelhög Hög 

               
Västnytt i 
SVT  

76 82 66 76 76  58 77 84  75 70 77 82 

Göteborgs-
Posten  

74 86 54 74 74  66 76 76  67 70 75 82 

TV4 lokalt 
i Göteborg 

68 64 70 70 66  64 68 71  69 68 71 65 

P4/Radio 
Göteborg 

59 66 48 63 56  40 61 68  62 56 62 59 

Metro 34 30 41 33 35  40 32 33  36 40 36 26 

Privat 
lokalradio 

23 24 23 24 23  21 25 23  29 25 24 17 

GT 22 20 24 22 22  22 23 20  28 30 20 11 

Punkt se 19 16 24 20 18  22 20 18  22 22 22 12 
               
Antal svar 1729 1090 239 807 922  351 617 654  321 481 389 519 

               

Figur 4.1 Mediers tillförlitlighet101

 

  

                                                             

101 Dagspresskollegiets undersökning (2007) 
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5. Analys 
 

Avsnittet redogör för de kopplingarna mellan den teoretiska referensramen med det 

insamlade datamaterialet. 

 

5.1 Förtroende 
Elliot hänvisar för betydelsen av att skapa sig en allmän förståelse för vad begreppet 

förtroende står för, och därigenom uppfatta förtroende ur ett mediesammanhang. Förtroende 

kan därför förklaras som ett förhållande med en ömsesidig införståddhet mellan två parter.  

 

GT tolkar begreppet med en likartad definition som det Elliot beskriver, att det är ett mentalt 

förhållande mellan två parter, oavsett person eller produkt. Vidare beskriver GP att detta är 

fundamentalt, som är givet av samhället. GP framlägger även att tillit kan vara utav både en 

positiv som av en negativ bemärkelse. Detta bekräftas ifrån Elliot som förklarar att 

förtroendedimensionen kan ses som något positiv som negativ samt rationellt som irrationellt.  

 

5.2 De grundläggande komponenterna 
5.2.1 Kognitiva komponenten 

Enligt Elliot beskriver den kognitiva komponenten för individens förväntan över mediet, 

mediets innehåll samt användningen av mediet.  

 

GT hänvisar till sina läsare om de så kallade ”News for Use”, sådana nyheter som läsarna kan 

ta del av och ha användning för. Hebelius Svahn anger några exempel såsom deklarationstips, 

olika sätt att få en lönehöjning etcetera. Faktarutor är ett annat sådant tips som hon hänför till 

läsarna.  GP menar däremot att den kognitiva komponenten handlar om textens innehåll och 

längden av texten. Det handlar om att kunna ge läsarna det mest relevanta informationen.  

 

Vidare tillägger Elliot för de möjliga föreställningar som kan verka på vilken betydelse mediet 

har för individen. Detta kan möjligen vara utav en positiv som av en negativ avseende. Detta 

bekräftas av GP och hänvisar för tidningens professionalism som verksamheten besitter men 

som de stundtals behöver förbättra på. GT å andra sidan hänvisar till de artiklar där läsarna 
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kan känna en identifiering med. Detta är de nyhetsformer som berör läsaren eller läsarens 

omgivning.  

   

5.2.2 Emotiva komponenten 

Elliot förklarar att den emotiva komponenten består av de känslomässiga stämningarna. 

Komponenten är allmängiltig för läsarna och ska framhäva kring hur det är att hysa förtroende 

till mediet.  

 

GT:s artiklar är mer emotiva än GP:s artiklar, som bekräftas från de båda parterna. Dock 

förklarar GT att känslostämningar är rimliga att ha i beaktning till en viss grad. Det får inte 

vara överdrivet massivt med känslostämningar. En nyhetshändelse med för överdrivet mycket 

emotioner har då blivit för medialiserade. Läsarna ska kunna känna att innehållet är mänskligt 

och innehålla empati, vilket är det kvällstidningen försöker skapa. Bland annat intervjuer med 

flertalet olika personer i samband med det inträffande. GP förklarar att morgontidningen 

också försöker spela på känslor men att detta inte alltid är uppskattat. Men oavsett om det är 

positiv eller negativ kritik så är all kritik nödvändigt.  

 

Vidare hänvisar Elliot till mediet, och menar att om mediet skulle kunna bygga upp en 

trygghet och ett förtroende så kan detta vara ett underlag till ett medieförtroende.   

GP framhäver kring förtroende som en byggsten som behöver byggas upp genom korrekt 

journalistik och förståelse för den mänskliga empatin hos varje läsare. Detaljerna i tidningen 

är av en större betydelse än själva innehållet i tidningen, förklarar Andreasson. Vid 

felaktigheter kan detta istället reducera på verksamhetens trovärdighet.  

 

5.2.3 Handlingsmässiga komponenten 

Den handlingsmässiga komponenten beskriver Elliot som individens latenta förmåga att 

reagera på handlingar. Detta kan vara i form utav hur individen väljer att acceptera och/eller 

använda mediet eller utav det innehåll som finns i mediet.  

 

För GT handlar det om att försöka få läsarna att bli intresserade och berörd över artikeln 

medan GP vill att läsarna ska reagera på innehållet genom att tänka efter. Morgontidningen 

vill inte förmedla fram om hur läsarna ska agera utan vägleda dem mot rätt insikt inom den 

samhällsinriktade perspektivet. Elliot menar att om publiken har en viss förtroende för mediet 
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kan detta även vara en förberedande vägledning mot mediet. Detta kan ses utifrån två 

infallsvinklar, antingen om själva användningen av mediet eller också det som är av den 

bakomliggande faktorn till ett förtroende.  GP hänvisar att om de lyckas förmedla ut en 

medvetenhetsnivå till läsarna samtidigt som tidningen ses som underhållande så kan detta 

förbättra på tidningen. Men detta måste tas varsamt, vid ett för stort engagemang kan detta 

istället stöta bort läsarna.  

 

5.2.4 Trovärdigheten till komponenterna 

GT anser att dessa komponenter kan förstärka legitimiteten för tidningen och dess innehåll. 

Bland annat påtalar Hebelius Svahn om flertalet faktorer som kan förstärka tidningen. Ett utav 

dessa är de så kallade fältintervjuer/enkäter med berörda personer. Nyheten blir mer 

substantiell och begriplig än en neutral artikel utan intervjupersoner. Ett annat tydligt exempel 

är inom sportsidan där det är en mansdominans. Om detta kunde förändras tror GT att de kan 

få ett förtroende från ett kvinnligt perspektiv i och med att sporten idag är så pass 

mansinriktad. Vidare hänvisar hon för den handlingsmässiga komponenten, att den kan öka på 

trovärdigheten. 

 

GP å andra sidan försöker att beröra läsarna genom att låta läsarna få vara med och ta del av 

komponenterna och påverka. Dock förklarar Andreasson att det inte med nödvändighet 

behöver innebära att tidningen behöver ta till sig alla åsikter, utan av att det är verksamheten 

som vet hur en tidning ska styras.  

 

5.3 Legitimitet 
Enligt Strömbäck förklarar forskaren att legitimitet inte ifrågasätts då samhället har gett sitt 

medgivande om ett beslut även om beslutet möjligen inte är fattat under korrekta grunder. 

Detta kan appliceras på mediernas makt då publiken uppfattar organisationerna som legitima 

och därmed kan utöva makt.  

 

GT hänvisar legitimitetsbegreppet till den rådande pressetik och de pressförordningar som är 

skapade inom landets regim. Företaget följer de pressetiska lagarna som finns tillgängliga, 

men samtidigt framför Hebelius Svahn att det måste finnas utrymme för egna tolkningar i 

publiceringshänseende. Ett godtyckligt exempel för att uppnå legitimitet är bland annat inom 

namn- och bildpublicering. Ibland är det befogat att utelämna och ibland nödvändigt att 
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framlägga namn och/eller bild.  Oavsett fall får detta inte skada en tredje part eller hängas ut 

hursomhelst. Ibland kan det därför vara bättre om alla tidningar hade en gemensam enhet för 

namn- och bildpubliceringar. Å andra sidan påtalar hon om händelsernas unika fall, att varje 

företeelse inte är lik varandra.  

 

GP förklarar legitimitet utifrån två perspektiv, trovärdighet och pressetik. Det första 

perspektivet utgår ifrån morgontidningarnas och kvällstidningarnas trovärdighet. Läsarna 

uppfattar morgontidningarna som sanningsenliga, korrekta och opartiska. Det är genom detta 

som verksamheten kan skapa trovärdighet. Kvällstidningar vinklar sina nyheter och skapar 

därför inte trovärdighet i likadan bemärkelse som morgontidningar även om de är 

sanningsenliga med sina publikationer. Kvällspressens förmåga är att ge avkoppling och 

underhållning för människor. Det är detta som de bygger sina lösnummerförsäljningar på. 

Annars skulle detta försvåras för kvällspressen då de inte innehar prenumerationer som 

morgontidningar, hänvisar Andreasson.  Det andra perspektivet inom legitimitet handlar om 

pressetik. Han förklarar även att i deras publikation om pressetik redogör de för tidningens 

funktioner. Dessa funktioner handlar om att tidningen ska vara informerande inom samhällets 

ramar samtidigt som den ska vara etisk med bland annat personers integritet, respekt för fakta 

och berörda parter etcetera. Trovärdigheten är tidningens största tillgång och den 

bakomliggande faktorn för framgång. Därför behöver GP förstå och visa hänsyn för det som 

behandlas inom de pressetiska lagarna samtidigt förstå och visa hänsyn för läsarna.  

 

5.4 Maktdimensioner 
Strömbäck refererar vidare kring legitimitetsbegreppet och framför kring tre dimensioner av 

makt. Dessa är, makten över beslutsfattandet, makten över dagordningen samt makten över 

tanken. Makten över beslutsfattandet handlar om den förmågan att kunna utöva makt genom 

påverkan på olika beslutsfattande. Makten över dagordningen handlar om den förhandling 

som sker mellan olika aktörer som har ett intresse över att påverka på dagordningsfunktionen. 

Det sista, makten över tanken handlar om att förstå och försöka påverka processen över hur 

mottagarna uppfattar det som anses verklighet. Gränslinjen mellan makten över dagordningen 

och makten över tanken är mer flytande. Det handlar om förmågan att försöka manipulera på 

symboler och få mottagarna till att tro att vissa frågor är mer trovärdiga och relevanta än 

andra. Den typen av makt som anges ovan och som politikerna följer kan appliceras på 

mediernas och deras makt och legitimitet.  
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Detta bekräftas av Hebelius Svahn för GT som menar att tidningen ställer sig oftast frågan 

över om en viss nyhet är tillräckligt relevant och intressant för att ta med i kvällspressen. 

Tidningen låter även läsarna få komma med åsikter över dagordningen men däremot tillåter 

inte tidningen att läsarna styr över vad som ska publiceras och vad som inte ska publiceras.  

GP hänför nästintill en liknande definition som GT. Skillnaden ligger i det sistnämnda där GP 

anser inte att de ska släppa in läsarna till att bestämma över dagordningen. Istället menar 

Andreasson att läsarna kan komma med åsikter och kommentarer kring tidningens innehåll 

och struktur, men inte bestämma över tidningen. Detta för att det inte är läsarna som besitter 

den kunskap som krävs för att kunna hantera en tidning.  

 

5.5 Nyhetsvärdering 
Enligt Nord och Strömbäck kan nyhetsurvalet selekteras utifrån två föreställningsperspektiv, 

det marknadsmässiga perspektivet och det ideologiska perspektivet. Skillnaden ligger i att den 

förstnämnda berör det som publiken efterfrågar medan det sistnämnda berör det som 

journalisterna anser att läsarna bör få ta del eller bli informerad utav. 

 

GT hänvisar till att morgontidningarna redovisar nästintill allt som går att redovisas ur ett 

samhällsperspektiv medan kvällstidningar avser redovisa det som de anser är intressant. Trots 

detta för GT fram att båda parternas perspektiv är viktiga. Kvällstidningarna har ofta detta 

som sin utmaning då de behöver hitta bra nyheter samtidigt nyheter som intresserar läsarna 

men även som säljer lösnummer.  

  

GP förklarar att deras nyhetsurval är baserat på en årlig läsarundersökning där syftet avser att 

studera vad det är läsarna vill ha för delar i tidningen, vad de läser och inte läser, vad de är 

missnöjda med etcetera. Vidare förklarar Andreasson att det även finns möjlighet till 

läsardialoger där publiken kan kommentera till redaktionen. Likaså gäller detta när en ny 

design eller struktur skapas i GP så har företaget en fokusgrupp som representeras av ett antal 

läsare som får tycka till om den nya tidningsutformningen. Därefter sker alltid en avvägning 

med urvalet från publiken med företagets kompetens och förståelse för vad läsarna anses vilja 

ha. Det slutgiltiga underlaget tas utav GP, där det är dem som innehar kompetensen, 

förståelsen för pressetiken, ekonomin etcetera.  
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GT tillägger att urvalet av nyheter kan påverka på trovärdigheten som finns för tidningen.  

 

5.6 Dagordningsfunktionen 
5.6.1 Priming 

Dagordningens primära tes enligt ett flertal forskare är att studera vilken påverkan medierna 

har på publiken. Detta innebär att medierna formar publikens intresse men att det är publiken 

som strukturerar upp mediernas innehåll. Publiken och mediet är två interagerande parter. 

Detta leder till det så kallade priming som redogör för kombinationen av medieagendan med 

medieinnehållets betydelse och den politiska betydelsen. Det underliggande syftet bakom 

priming är att väcka det undermedvetna som finns hos publiken. Det är inom denna aspekt 

som medierna kommer in, att medierna kan uppmärksamma om de politiska sakfrågorna som 

publiken inte funderar över.  

 

GT förklarar kring medborgarnas särintressen om att de kommer bli påverkade utav 

politikernas beslut och menar därför att de alltid försöker föra fram ett inlägg där 

medborgarna kan debattera innan beslutet blir taget utav politikerna. 

GP framför istället om flera olika sorters dagordningar och de försöker få alla att komma till 

tals. Den politiska dagordningen syns i tidningens ledarsida och är inom möjligaste mån 

objektiva och neutrala för att låta medborgarna själva ta ställning till politikernas 

överläggningar. Vidare hänvisar Andreasson för tidningens neutralitet och objektivitet där 

tidningen inte kan företräda för allas särintressen. Därför blir det oftast om sådana fenomen 

som problematiserar och som berör de flesta i samhället. Medborgarna anses sig ofta 

exempelvis inte vara intresserade av attacker och globaliseringsfrågor utan är mer för vård, 

skola och omsorg etcetera.  

 

5.6.2 Framing 

Framing handlar istället om mediernas gestaltningar och hur dessa påverkar och formar på 

publikens och deras gestaltningar. Medierna är benägna att kunna forma på ett sådant sätt som 

påverkar på publikens referensramar, det vill säga publikens förståelse och tankar för vad som 

är viktigt och angeläget för samhället. Det behöver vara ett samspel mellan mediernas 

beskrivning av verkligheten med publikens förståelse av verkligheten, vilket är 

problematiken. Dock medför detta att publiken kan reduceras till att infinnas som passiva 

mottagare istället för aktiva användare. I och med detta begränsas publikens betydelsesyn av 
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mediets trovärdighet. Genom att låta publiken vara fokuset kan de tillskriva en subjektiv 

bedömning av mediets trovärdighet och därmed omvandla det till att istället vara en 

kunskapsprocess. Publiken kan inte själva tillhandahålla sig en tillräcklig 

informationsrikedom om samhället och överlåter därför detta till medierna. Detta innebär att 

medierna kan själva bestämma över graden av uppmärksamhet beroende på vilka typer av 

händelser de väljer att publicera. Det handlar inte om maktpåverkan utan en ömsesidig 

relation mellan dessa parter.     

  

GT förklarar att de brukar använda sig av de så kallade faktarutor för att förmedla ut sådant 

som de anses vara nödvändigt och användbart till läsarna. Exempelvis är deklarationstips eller 

sätt att höja lönen. Detta är ett sätt för verksamheten att vara mer trovärdiga.  

GP hänvisar istället för sina kollegors kompetens som grunden till publikens förståelse och 

påverkan av tidningsinnehållet. Det är inte publiken som sitter på kunskapen om en tidnings 

uppbyggnad och innehåll. Därför behöver GP härleda läsarna mot ett annat tankesätt utan att 

bestämma över dem. Samtidigt är läsarnas åsikter viktiga för en förbättring av GP som 

tidning.  

 

5.7 Bristande faktorer 
Wadbring och Weibull hänvisade för ett antal brister hos både morgon- och kvällspressen, 

bland annat språkfel, ointressanta nyheter, bristande respekt för människors integritet etcetera.   

 

De faktorer som möjligen kan dra ned på GT:s trovärdighet är att de ibland kan vara partiska, 

det vill säga framlägga utifrån ett perspektiv av berörda parter.  Hebelius Svahn menar att 

tidningen behöver förbättra på detta, speciellt vid de tillfällen när en artikel innehar ett litet 

utrymme i bladet. Utöver tillägger hon för felaktiga uppgifter som möjligen kan medföra att 

tidningens trovärdighet sänks ytterligare.    

GP hänvisar att de faktorer som kan dra ned på tidningens legitimitet och förtroende är deras 

bristande kunskap av att nå ett antal målgrupper såsom ungdomar och invandrarsvenskar. 
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6. Diskussion 
 

Under detta avsnitt redogörs för kopplingarna mellan teori och empiri utifrån författarens 

egna uppfattningar, tolkningar och åsikter kring studieområdet. 

 

Jag har valt att fokusera på legitimitetsproblematiken inom dags- och kvällspressen som jag 

anser innebär en betydande del för en organisations framgång och överlevnad. Legitimitet 

hävdar jag kan representeras i både tid och rum. Detta med anledning av som även andra 

forskare förklarar för handlar om en ömsesidig relation mellan två parter. Medieinnehållet 

skapar delvis en individs identitet och självbild samtidigt som medborgaren bygger sin sociala 

interaktion och delaktighet via medier. Legitimitet utgör därför en viktig betydelse för både 

företaget och medborgaren i samhället.  

 

Utifrån detta skapades mitt intresse för studien samt att se om mina tidigare föreställningar 

stämmer överens om en dagstidning respektive en kvällstidnings legitimitet. Jag anser att 

mina tidigare föreställningar om pressens trovärdighet har i viss mån förändrats efter denna 

studie. Samtidigt är mycket av min uppfattning sig likt, då dagspressen ännu har ett större 

förtroendeperspektiv än kvällspressen.  

 

Min diskussion kommer att beröra ett flertal aspekter inom studiens syfte, främst 

kopplingarna från analysavsnittet men även de aspekter som är enbart utifrån empirin, bland 

annat Dagspresskollegiets sammanställning.  

 

6.1 De grundläggande komponenterna 
Den emotiva komponenten beskriver för individens emotioner för mediet. De båda 

fallstudieobjekten är eniga om att kvällspressen är oftast mer känslomässiga än dagspressen, 

vilket jag håller med om. Kvällspressen är som Hebelius Svahn, respondent för GT beskrev 

mer onyanserad än morgontidningar. Detta medför enligt min åsikt till en större uppståndelse 

som i sin tur kan leda till en påverkan för trovärdigheten i negativ riktning. Källan tycker jag 

inte längre kan ses som objektiv, då tillförlitligheten av informationen delvis gått förlorad. Jag 

förstår att GT som kvällstidning behöver ta ut svängarna för att synas och få 

försäljningsandelar men många gånger är deras artiklar för övermedialiserade att artikeln 
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tillsist saknar sin funktion nämligen att informera. Jag påstår inte att de ska vara som 

morgontidningarna, vilket de aldrig skulle kunna vara i och med att de inte innehar 

prenumeranter som bas. Men möjligen kunde de sänka sitt tonläge till att mer efterlikna 

morgontidningar, vilket jag tror kan leda till att de får en högre trovärdighet. Däremot ska inte 

GT bli som morgontidningarna såsom GP, kvällstidningarnas styrka är trots allt att underhålla 

människor vilket jag anser att dem gör det bra. GT påtalade om att ta sig ett steg längre i sina 

nyhetsartiklar inte är som att ljuga utan att artikeln ska ännu återspegla händelsen. Faktumet 

utifrån mitt perspektiv är att detta delvis inte stämmer överens med som tidningen kallar för, 

verkligheten. Många gånger blir jag så förvirrad över rubriken med artikelns innehåll att jag 

slutligen förlorar intresset och förtroendet till tidningen, just för att det inte stämmer överens 

med varandra.   

 

6.2 Maktdimensioner 
Tidningarna har oavsett om det är dagspress eller kvällspress en stor inverkan för 

medborgarnas förståelse och uppfattning av samhället. De båda tidningsutgivarna besitter en 

indirekt makt att styra över medborgarna och deras dagordningar. Jag känner som medborgare 

och läsare att de ibland inom vissa sammanhang har en funktion som rollinnehavare för mina 

beslut och handlingar. Jag som individ blir påverkad utav deras makt även om jag möjligen 

inte vill, men samhället är uppbyggd på det sättet. Möjligen i min indirekta vetskap har jag då 

givit mitt samtycke till tidningarna ska härleda mig i opinionsbildningen. Frågan som kan 

ställas är om det verkligen var mitt egna beslut att ge pressen förtroendet för detta? Eller var 

det per automatik tidningarna som helt enkelt visste hur de skulle använda sin makt för att 

påverka medborgare och/eller läsare mot en viss riktning och att vi då egentligen inte har 

medgivit något förtroende för tidningen men att det inte går att undvikas? Om så är fallet, bör 

inte GT och GP ta tillfället i akt att stärka sin trovärdighet ytterligare om de redan innehar ett 

förtroende genom att informera om sådant som verkligen är utav samhällsrelevans och på det 

sättet öka sin trovärdighet istället för att tänka på vad som anses vara vinstdrivande, lockande 

eller på något annat vis vara till verksamhetens fördel? Mitt perspektiv är att om de stärker sin 

trovärdighet och lyckas så kommer vi som medborgare och/eller läsare att skapa oss ett 

starkare förtroende för dem och de kan på det viset öka sina resultat oavsett om det är 

ekonomiskt eller annat betingat.   
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De båda parterna hävdar att de har lämnat ett allt större utrymme till medborgarna nu än 

tidigare men att de inte tillåter medborgarna att bestämma över deras dagordning. Detta är 

korrekt synsätt anser jag för som Andreasson påtalade så är det tidningarna som innehar 

professionalismen kring hur en tidning ska bedrivas. Samtidigt anser jag att tidningarna delvis 

tänker felaktigt för är det egentligen inte läsarna som bedriver deras verksamhet framåt genom 

att vi skapar en efterfrågan och ett behov samtidigt som vi lägger vårt förtroende i deras 

händer? Utan våra samtycken för oavsett opinion så skulle inte tidningarna veta vad som är 

relevant att publicera. Egentligen kan detta ses som det motsatta perspektivet om att det 

egentligen är medborgarna som delvis styr mediernas dagordning och opinion. Tidningarnas 

legitimitet är ömsesidig och kan snabbt raseras. GP och GT anser jag bör delvis ändra 

inställning för vad de tror om medborgarna. Enligt min uppfattning efter intervjuerna tycker 

jag att de båda intervjupersonerna i de olika verksamheterna delvis bör släppa in medborgarna 

för vad som ska publiceras inom rimliga ramar. Att enbart låta medborgarna framföra sina 

åsikter är inte tillräckligt, tycker inte jag. Detta är ett ytterligare sätt som jag ser det förstärka 

deras legitimitet.    

 

6.3 Bristande faktorer 
Jag anser att det är bra att GT och GP är medvetna om att deras verksamheter innehar brister 

och att de vågar uttala sig om detta, särskild i dessa sammanhang kring legitimitet. Wadbring 

och Weibull hade i en undersökning på 90-talet angett för de bristande faktorer som finns hos 

dagspressen som hos kvällspressen. Dessa faktorer hävdar jag för inte har förändrats avsevärt 

från då studien gjordes fram tills idag. Bland annat inom de negativa nyheterna och okritiska 

nyheter så anser jag att kvällstidningar är mer benägna att publicera sådana händelser än 

dagstidningar. Detta tror jag kan ha att göra med att kvällstidningar bygger på en 

lösnummerförsäljning och att de måste ha nyheter som lockar in läsarna. Skulle de publicera 

innehåll som liknar GP så skulle detta förmodligen leda till att de inte är en underhållning och 

informationstidning längre i det avseende som dem är nu. Men utifrån mina egna 

tankeställningar så hävdar jag att kvällstidningen egentligen inte behöver vara mer 

onyanserade eller destruktiva i sitt nyhetsinnehåll än dagstidningar. Detta med anledning av 

att samhället är konstruerad på ett sådant sätt att tidningar egentligen publicerar bara efter vad 

det är som har hänt i samhället. Detta innebär att kvällstidningar såsom GT egentligen inte 

behöver tänja på sina nyheter i och med att medborgare som läser en viss tidningssort väljer 

efter hur de är anförtrodd sedan tidigare. Statistiskt sedd utifrån diagrammet (Figur 3.1) så 
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tycker jag personligen inte att kvällstidningar kan öka sin trovärdighet om de stoltserar med 

en högre siffra än morgontidningar när det kommer till sådant som negativa nyheter och 

okritiska nyheter.  

 

När det gäller alltför stora överdrifter och brist på respekt av integritet så anser jag att 

kvällstidningarna är extrema på detta, vilket även det bekräftas i diagrammet. GT anser jag 

inte har blivit bättre med sina överdrifter idag än för 10 år sedan då studien gjordes. 

Kvällstidningen GT hänvisade med att ta sig ett steg längre är inte detsamma som att ljuga. 

Men jag ställer mig personligen kritisk till det Hebelius Svahn framförde. För att ta sig ett steg 

längre, innebär det egentligen inte då att informationen i rubriken ska stämma ihop med 

innehållet men att möjligen vinkla det till ett sådant sätt att det lockar? Det tycker jag ibland 

att det faktiskt inte gör. Jag anser att tidningen hänvisar på ett omvänt sätt att det istället stöter 

iväg läsarna. Förtroendet till kvällstidningen reduceras i en omfattande skala när rubrik och 

innehåll inte stämmer ihop eller händelser som är alltför överdrivna än vad det egentligen 

hade behövt vara. Nu menar jag inte att GP eller andra morgontidningar är skickliga på detta 

område, men det syns inte i den omfattningen som det gör i kvällstidningen och möjligen är 

detta ett led mot ökad förtroende till morgonpress än kvällspress. 

 

När det kommer till respekt för integritet så anser jag att deras förtroende mer eller mindre 

redan är försummad. Detta menar jag för att kvällstidningar rätt ofta kränker på människors 

privatliv och detta kan väl knappast innebära någon legitimitet för varken verksamheten eller 

hos individen?! 

 

En annan aspekt som forskarna redogjorde för var ointressanta nyheter. Enligt diagrammet 

(Figur 3.1) tyckte sig fler besvaranden att kvällstidningar är sämre än morgontidningar. Min 

personliga åsikt skiljer sig dock från studien där jag anser att morgontidningarna är sämre än 

kvällstidningarna. Detta bland annat med anledning av det som GT påpekade, att 

morgontidningarna såsom GP är mer benägna för att rubricera nästintill allting på sin agenda. 

Ibland får jag känslan av att nyheterna blir opåtaglig, ingen närhet till det som publiceras. Jag 

antar att tilliten finns kvar för att trots opåtagligheten så är det fortfarande en sanningsenlig 

och opartisk bild morgontidningar redovisar men personligen kan deras trovärdighet öka om 

de ibland lade ner lite omsorg i sina artiklar, exempelvis i deras krönikörer som jag 

personligen anser är osmaklig.  
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6.4 Dagordningsfunktionen 
6.4.1 Priming 

Den primära tesen inom dagordningsfunktionen är att tillhandahålla en integrerande 

sammanhållning mellan mediet och publiken, där parterna strukturer upp och påverkar 

gentemot varandra.  Tidningarna redovisade för uppställningen av att de försöker att 

framlägga en politisk åsikt innan ett beslutsfattande är taget för att låta medborgarna få vara 

delaktiga. Bland annat påtalade GP att de försöker inom möjligaste mån vara objektiva och 

neutrala. Jag ställer mig tveksam till om det verkligen är på detta sätt, då jag istället antar att 

verksamheten delvis har tagit ställning till hur de ska utforma och påverka på publiken även 

om de kallar sig objektiva. Att politiska åsikter förekommer i ledarsidor innebär att de då 

egentligen ska vara neutrala men frågan är om inte det till viss del redan är så att 

journalisterna har utlagt på ett sådant vis som gör att vi har tagit ställning utan att vara 

medvetna om det. För vad anses annars som objektivt när det inte finns någon enhetlig 

definition av det som anges som så kallad objektivitet? Jag anser att om det ska kunna bli 

kallad för objektivt så måste det finnas en konsensus bland alla mediekanaler om definitionen. 

Journalisterna och journalistiken inom dags- och kvällspressen tror jag återspeglas inom det 

ideologi som verksamheterna har sedan tidigare byggt upp, och därför finns det åsikter som 

inte är allmängiltiga och klassificeras som objektivt. Jag är medveten om tidningarnas roll i 

opinionsutvecklingen och att politiken ständigt förändras och det kan då försvåras för både 

GT och GP att få en bild som återspeglas med verkligheten. Trots detta anser jag ändå att 

någon utformning för detta borde finnas. Det är en ständig maktkamp mellan politikerna med 

mediers dagordning och publikens förtroende. Enligt min personliga åsikt förstärks inte detta 

när det är som det är i dagsläget. Snarare mister jag min legitimitet för GP och GT när de 

uttalar sig om objektivitet, delaktighet och saklighet när frågan är om det verkligen är av allt 

detta? Alla oavsett om det är läsare eller skribenter så har varje individ en tidigare 

föreställning i vissa sakfrågor och det blir automatiskt svårt att vara objektiv. Frågan kring 

detta anser jag är svårt till att egentligen ange för vad som är korrekt och inkorrekt, men detta 

är min personliga åsikt. Legitimiteten är därför begränsad hos mig gällande pressens 

dagordning.  
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6.5 Dagspresskollegiet 
Morgontidningarna har överlag alltid haft en högre legitimitet än kvällspressen. Detta 

understryks även från sammanställningen av mediers tillförlitlighet (Figur 4.1) där GP innehar 

en procentsats runt 70 % medan GT endast ligger på cirka 20 %.  

Jag tror att detta inte stämmer tillfullo då enkätbesvarandet utgick från GP:s prenumeranter 

och inte ifrån alla respondenter överlag i de olika mediekanalerna. GT har säkerligen en lägre 

trovärdighet än GP men jag påstår nog att skiljelinjen mellan en morgon- och en kvällstidning 

inte hade varit så stor om enkäten hade delats ut till de samtliga mediekanaler som deltog.  

Likaså ställer jag mig kritiskt till sammanställningen med anledning av att resultatet redovisar 

för en procentsats inom ”prenumerant” för GT men kvällstidningen innehar inga 

prenumeranter. Därför anser jag att trovärdigheten saknar en giltig grund men samtidigt är jag 

medveten och vill redovisa utifrån Wadbring och Weibulls sammanställning av bristande 

faktorer inom dagspress och kvällspress (Figur 3.2) att deras förklaringar stämmer in än idag.  

 

6.6 Slutsatser 
Mina slutsatser utifrån forskningsfrågan:  

Hur arbetar ledningen med legitimitet och trovärdighet inom dags- respektive 

kvällspress?  

 

Jag diskuterade i inledningen av detta avsnitt att min föreställning av GT och GP inom 

legitimitetsproblematiken har inom ett visst mån förändrats men samtidigt är uppfattningen 

oförändrad. När vi som läsare läser en tidning oavsett om det är morgonpress eller kvällspress 

så vill vi ändå känna att nyheterna i tidningen är relevanta, intressanta men framförallt 

legitima. Åtminstone betraktar jag att det är ett allmängiltigt krav som jag kan ställa till 

verksamheterna om de vill ha mitt förtroende. 

 

Kvällstidningar har alltid enligt min åsikt haft en lägre trovärdighet än morgontidningar därför 

att jag anser inte att de är tillräcklig pålitliga i varken sina rubriker eller i sitt innehåll. 

Morgontidningar är bättre på att vara neutrala i sina nyheter och därför kan jag som läsare 

enklare skapa mig en egen uppfattning för händelsen. Samtidigt läser jag hellre en 

kvällstidning trots att jag har ett lägre förtroende till dem med anledning av att 

verksamheterna såsom GT har förmågan att kunna underhålla och tillåta en närhet i sina 
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artiklar genom personintervjuer. Detta är oftast något som morgontidningar saknar och som 

jag anser är viktigt att få känna en identifikation med händelserna. Personligen tror jag att 

detta kan både öka och sänka på legitimiteten. Utifrån detta hänvisar jag som 

rekommendation för GP och GT att de bör använda ett mellanting av dessa. Orsaken tror jag 

är att de bägge tidningarna gynnas av detta. Konkurrensen har ingenting med det ovanstående 

att göra i och med att verksamheterna är nischade åt olika målgrupper och avser därför inte 

vara något problem. Antagligen om GP och GT väljer att ta till sig av detta så tror jag att 

deras legitimitet kommer att öka, om inte skulle åtminstone läsarna känna att de kan återfinna 

sitt tillit för kvällstidningarna. Jag tror att många i dagsläget känner som jag att 

kvällstidningarna ibland har alltför stora överdrifter som kan anses vara för mycket för att 

accepteras av folket i samhället. Alltså, en nedtoning för kvällstidningar och en mer 

närhetsberöring för morgontidningar är två faktorer som kan skapa legitimitet för GP och GT. 

 

Inom de pressetiska reglerna betvivlar jag inte för att de har en hög legitimitet. Jag anser inte 

att tidningarna har mycket till val än att följa de förordningar som finns tillgängliga för 

publikationer inom press. Däremot hävdar jag för att de har en större maktpåverkan än vad vi 

som läsare är medvetna om. Jag förmodar att trots GT och GP:s uttalande om att de är två 

neutrala tidningarna, så har de egentligen delvis tagit ställning när de framför olika delar efter 

olika nivåer, speciellt kvällstidningar. Låt oss säga att de till exempel lyfter fram euron på 

agendan och tidningarna ställer det på första sidan eller har en flersidig information om detta 

om hur väl det hade gynnat Sverige, anses inte detta som att de egentligen då har tagit 

ställning genom att informera oss om egenskaperna? Jag anser till viss grad att de då har 

påverkat medborgarnas dagordning, påverkan sker dock inte automatiskt. Både dagstidningen 

och kvällstidningen ska fungera som en gemenskap som gynnar alla i samhället men jag 

avhåller mig till det faktum att det inte stämmer.  Personligen har jag svårt att se tidningar 

som sakliga, då det inte faller sig naturligt helt enkelt. Trovärdigheten för mig inom den 

politiska dagordningen är därför likgiltig i och med att jag inte vet hur jag ska ta ställning när 

jag har blivit för påverkad av mediernas dagordning. Om jag hade varit mer insatt i ett område 

och jag läser en dags- eller en kvällstidning och ser att det står nästintill liknande information, 

då hade jag haft en större tillförlitlighet till dem. Detta är mina egna åsikter och jag är 

medveten om att detta varierar från person till person, speciellt legitimitet som är ett känsligt 

ämne att diskutera kring. 
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7. Förslag till uppföljning och vidare forskning 
  

I uppsatsens sista avsnitt redogörs det för möjliga uppföljningsförslag och vidareforskningar 

inom området. 

 

Det finns ett antal tidigare studier inom legitimitetsproblematiken, dock var det mindre 

utforskade inom medier. Vidare valde jag att begränsa mig till tidningar, vilket medförde till 

att det begränsades ytterligare. De fåtal studier som jag fann till mitt förfogande var skapade 

under sent 90-tal eller tidig 2000-tal. Trots detta anser jag att undersökningarna faller väl ihop 

med de studierna jag har gjort.  

 

I och med att legitimitetsbegreppet är både ett svårt och känsligt område finner jag till trots 

ändå intressant till andra att vidare forska kring ett antal frågeställningar. Därför kommer jag i 

det nedanstående att redogöra för ett antal uppföljningar som kan vara intressant att utforska 

mer kring.  

 

Den första frågeställningen berör utifrån ett publikperspektiv. Hur kan publiken i en större 

grad påverka på mediernas dagordning? Detta innebär då att inte enbart komma med åsikter 

som tidningarna kan ta i beaktande och bestämma för utan skapa en dikotomi mellan 

gränserna för vad som anses godtagbart för dem att påverka och inte påverka. Legitimiteten 

kan vara utav ett annat samhällsperspektiv än det från mediernas som jag har studerat.  

 

I annat fall som jag nämnde i inledningen av studien, att legitimitetsområdet är relativt 

outforskat inom medierna. De sammanställningar som finns tillgängliga är relativt gamla så 

kan en tänkbar frågeställning avser vara i sådana fall vilken rangordning de olika 

mediekanalerna har beräknad utifrån samhällsutvecklingen på 2000-talet. Jag kan inte påstå 

att medierna är sig lika under 90-talet med 2000-talet. Internet är ett exempel på en sådan 

kanal som har förändrats drastiskt under dessa år. Därför tror jag inte att legitimiteten är 

densamma på den tiden som idag.   
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 

 

  Intervjufrågor:  
   
  Fallstudie  
   
  Göteborgs-Tidningen 
 

1. Historik om GT 

2. Hur ser ni allmänt kring begreppen trovärdighet/förtroende/legitimitet? 

3. Begreppen utifrån perspektivet av dagspress? 

4. Vilken bild är det ni vill framhäva till era läsare som helhet gällande er som organisation? 

5. Vad är det som påverkar en tidnings trovärdighet/legitimitet?  

6. Vilken trovärdighetsbild tror ni att ni har i förhållande till era nyhetsartiklar?  

7. Anser ni inneha några bristande faktorer gällande legitimitet/förtroende i era 
nyhetsartiklar?  

8. Vilka faktorer i era nyhetsartiklar anser ni redan utgör en bidragande faktor för hög 
trovärdighet? 

9. Hur tror ni att ni kan förstärka er legitimitet/förtroende ytterligare om vi utgår från era 
nyhetsartiklar?  

10. På vilket sätt försöker ni skapa trovärdighet i era rubriker och händelser? 

11. Hur väl omfattas era artiklar av läsarnas tankar om mediet, innehållet och användningen?  
Hur väl omfattas era artiklar av emotioner?   
Hur vill ni att läsarna ska ta till sig eller reagera på innehållet? 
Anses dessa komponenter som viktiga för er? 
 

12. Till vilken grad omfattas er selektion av nyheter om vi ser från perspektivet publikens 
intresse (publikens efterfrågan) och upplysning (vad publiken bör och inte bör veta)?  
Kan detta möjligen öka/minska för legitimitet/förtroende? 

13. Hur stor påverkan har den politiska och medborgar dagordningen på urvalet av nyheter? 
 

14. Övrigt – Kompassen, vad står projektet för? 
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9.2 Bilaga 2 
 

    Intervjufrågor:  
Fallstudie  

Göteborgs-Posten 

  

1. Hur ser ni allmänt kring begreppet trovärdighet/förtroende/legitimitet? 

2. Begreppen utifrån perspektivet av dagspress? 

3. Vilken bild är det ni vill framhäva till era läsare som helhet gällande er som organisation? 

4. Vad är det som påverkar en dagstidnings trovärdighet/legitimitet?  

5. Vilken trovärdighetsbild tror ni att ni har i förhållande till era nyhetsartiklar?  

6. Anser ni inneha några bristande faktorer gällande legitimitet/förtroende i era 
nyhetsartiklar?  

7. Vilka faktorer i era nyhetsartiklar anser ni redan utgör en bidragande faktor för hög 
trovärdighet? 

8. Hur tror ni att ni kan förstärka er legitimitet/förtroende ytterligare om vi utgår från era 
nyhetsartiklar?  

9. På vilket sätt försöker ni skapa trovärdighet i era rubriker och händelser? 

10. Hur väl omfattas era artiklar av läsarnas tankar om mediet, innehållet och användningen?  
11. Hur väl omfattas era artiklar emotioner? 

Hur vill ni att läsarna ska ta till sig eller reagera på innehållet? 
Anses dessa komponenter som viktiga för er?  
 

12. Till vilken grad omfattas er selektion av nyheter om vi ser från perspektivet publikens 
intresse (publikens efterfrågan) och upplysning (vad publiken bör och inte bör veta)?  
Kan detta möjligen öka/minska för legitimitet/förtroende? 
 

13. Hur stor påverkan har den politiska och medborgar dagordningen på urvalet av nyheter? 
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