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working journalists. The journalists were divided into a younger group and 
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Main results:  The result from our analysis was that both groups believe 
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Sammanfattning

Att  sprida  en  nyhet,  uppmärksamma  händelser  och  personer  är  det 
journalistyrket handlar om. Nu är detta inte bara en självklarhet för just 
journalister  utan  vem  som  helst  med  tillgång  till  internet  kan  numera 
”agera” journalist. Med hjälp av sociala medier och bloggar kan man som 
privatperson nå ut till  många fler än förr  med information och nyheter. 
Ökad information innebär förändringar för både allmänheten men också 
för journalisterna i sina arbetsrutiner. 

Undersökningens  syfte  är  att  ta  reda  på  hur  journalister  ser  på  denna 
utveckling  och  hur  det  påverkar  deras  arbete  och  deras  egen  syn  på 
källkritik. Kan det vara så att om man som journalist använder sig av dessa 
medier privat så är det mer självklart att använda det i jobbsyfte? Finns det 
någon skillnad på yngre och äldre journalisters syn och användande? 

För att kunna ta reda på detta har vi använt oss av personliga intervjuer 
med tio verksamma journalister. Dessa delades in i en ”yngre grupp” och 
en ”äldre grupp”. Den yngre gruppen bestod av fem journalister mellan 20-
39  år  och  de  fem  i  den  äldre  gruppen  var  mellan  40-60  år  gamla. 
Resultaten har vi  analyserat  med hjälp av tre utvalda teorier;  källkritik, 
Shoemaker och Reeses modell om olika nivåer av faktorer som påverkar 
det journalistiska innehållet samt Elza Dunkels tre stadier som återkommer 
vid varje introduktion av ny teknik och generationsaspekten på Internet.

Resultaten visade att båda grupperna ser källkritik som en stor och mycket 
viktig del av sitt journalistiska arbete. Det som skiljer grupperna åt är att 
de yngre är mer benägna och har som rutin att använda sociala medier och 
bloggar i  sin research.  Detta tror vi beror på just  generationsskillnaden. 
Den yngre gruppen använder dessa typer av medier både privat och i sitt 
arbete, vilket visar att de har integrerat det i sitt dagliga liv.  Den yngre och 
äldre  gruppen  hade  en  någorlunda  likadan  syn  på  utvecklingen  av 
privatpersoners spridning av information på nätet. De såg det som positivt 
att privatpersoner får synas och höras mer och allmänheten får ta del av 
mer  information.  Det  betyder  också  ett  ökat  informationsflöde  för 
journalisterna och det kan vara svårt för de att sålla bland mycket innehåll.
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1. Inledning

Det sägs att vi lever i ett informationssamhälle och detta kan tolkas som att 
all  information  är  fakta,  någonting  objektivt  och  pålitligt.  Jesper 
Strömbäck menar  att  detta  är  missvisande och att  vi  istället  lever  i  ett 
medierat samhälle där informationen förmedlas och rapporteras i flera steg 
av  bland  annat  journalister.1 Aldrig  förr  har  det  funnits  så  mycket 
lättillgängligt information och källor. Idag kan en artikel vara baserad på 
första-, andra-, tredjehandskällor, och så vidare. ”Det är en snårskog att 
hantera för en heltidsarbetande journalist och en ännu värre djungel för en 
bloggare”2,  skriver Expressens Fredrik Krohnman i sin krönika ”Alla är 
inte journalister”. Krohnman menar att se alla som journalister är både en 
naiv och farlig inställning. När det är så enkelt att få tag i information idag, 
så måste journalister vara de som vi kan lita på och vi måste kunna vara 
säkra på att de använder sig av sanningsenlig information. Men detta är 
inte  längre  en  självklarhet  när  allmänheten  utsätts  för  ett  konstant 
informationsflöde  från  olika  håll  och  istället  börjar  ifrågasätta 
informationen. Hur vet de det? Var får journalisterna informationen ifrån?

Den digitala tekniken har givit journalister förändrade arbetsprocesser och 
nya redskap de senaste 10-15 åren. Både inom och utanför de traditionella 
medierna  har  nya  webbaserade  medieformer  växt  fram.  Hela 
medielandskapet har ritats om.3 Nätet har givit journalister snabb och enkel 
tillgång  till  kontaktpersoner  och  bakgrundsfakta;  Internet  har  förändrat 
arbetssättet  för  samtliga  journalister.  Den  digitala  tekniken  gör 
produktionen enklare och snabbare och e-post används för att få citat från 
intervjupersoner.  Tidsvinsten  som den  nya  tekniken  ger  i  research  och 
produktion används främst för att öka produktionen. Varje journalist ska 
producera  fler  artiklar  istället  för  att  lägga  ner  mer  tid  på  grundligare 
research  eller  utforska  nya  uttrycksformer.4 Påverkas  journalisternas 
källkritik av det snabba informationsflödet?

Internet  är  enormt som informationskälla.  Internets  utveckling har  även 
fört  fram  privatpersoner  i  rampljuset.  Privatpersoner  kan  skriva  och 
publicera information och nyheter på nätet, utan att behöva ta hänsyn till 
källkritiskt tänkande. Privatpersoner bidrar med information genom sina 
bloggar och sociala medier. Internet har givit oss många fördelar och de 
som  växt  upp  med  denna  digitala  möjlighet  tar  ofta  det  snabba 
informationsflödet för givet, medan de som inte växt upp med Internet inte 
alltid ser det som lika självklart. Frågan är huruvida en yngre respektive 
äldre  generation  ser  på  Internet  som  informationskälla.  De  olika 
generationernas  uppväxt  i  samband  med  det  förändrade  arbetet  för 
journalister gör att det blir intressant att se om, och i sådana fall hur, det 

1 Jesper Strömbäck, Makt, medier och samhälle (Stockholm: SNS Förlag, 2009), s. 80-81.
2 Fredrik Krohnman, Alla är inte journalister, 2011, hämtad 2011-12-06 från 
http://www.expressen.se/1.25969792011.
3 Håkan Hvifeldt, Gunnar Nygren, På väg mot medievärlden 2020 – Journalistik, teknik, marknad  
(Malmö: Författarna och Studentlitteratur, 2008), s. 147.
4 Ibid, s. 149.
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källkritiska tänkandet skiljer sig mellan dem.

 1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med denna undersökning är att se hur en äldre generation gentemot 
en  yngre  generation  journalister  ser  på  källkritik,  i  samband  med  den 
tekniska  utvecklingen  och  att  privatpersoner  numera  kan  bidra  med 
information, främst genom sociala medier men även bloggar. Dessa skiljer 
vi på eftersom interaktiviteten är högre på sociala medier än i bloggar. För 
att  svara på  våra frågeställningar  och kunna se likheter  samt  skillnader 
mellan  generationer  har  vi  haft  samtalsintervjuer  med  tio  journalister. 
Genomgående  i  hela  vår  uppsats  är  skillnader  och  likheter  mellan  två 
generationer. 

Sociala medier och bloggar har flera användningsområden och ett av dessa 
är att sprida nyheter.5 Informationen som sprids på detta sätt blir tillgänglig 
och intressant inte bara för allmänheten men även för nyhetsjournalister. 
Journalister skall vara kritiska granskare och vara oberoende6 men risken 
finns att på grund av det snabba informationsflödet på internet kan det ha 
en  påverkan  på  deras  källkritik.  Att  använda  sig  av  social  medier  och 
bloggar som källor utan att ha ett källkritisk tillvägagångssätt kan leda till 
felaktig information och i slutändan kan det resultera i minskat förtroende 
gentemot journalister. Eftersom sociala medier och bloggar är ett relativt 
nytt fenomen och statistik visar att användningen skiljer sig mellan yngre 
och  äldre7 så  ställde  vi  frågan på  om denna slutsats  kan  appliceras  på 
yrkesverksamma journalister och huruvida detta påverkar deras källkritik.

1.2 Frågeställningar

Frågeställningarna är; 
 Hur har främst sociala medier och bloggar påverkat journalistens 
arbetssätt? 
 Hur källkritiska är journalisterna i sitt arbete? 
 Vad  är  journalisternas  syn  på  utvecklingen  som bidragit  till  att 
privatpersoner kan sprida egen information? 

1.3 Disposition

Uppsatsen  är  disponerad  på  sju  kapitel.  Efter  detta  inledande  kapitel 
behandlar  det  andra  kapitlet  bakgrund  och  tidigare  forskning  som  är 
relevant  för  vår  uppsats.  Detta  kapitel  innehåller  även statistik  rörande 
svenskarnas Internetanvändning, vilket vi anser vara relevant i bakgrunden 
för att veta hur användningen skiljer sig i åldrarna. I kapitel tre tar vi upp 
vår teoretiska ram som består av tre teorier. De beskriver olika nivåer av 
faktorer  som  påverkar  journalistikens  innehåll,  generationsskillnader  i 

5http://www.ne.se/lang/sociala-medier   ,hämtat 2012-01-17.
6http://www.ne.se/lang/journalist   ,hämtat 2012-01-17.
7Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2011, 2011, hämtad 2011-12-04 från 
https://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf  .  
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Internetanvändningen samt de källkritiska principerna. Det fjärde kapitlet 
innehåller vilken metod vi använder oss av, varför samt noga beskrivning 
av vårt tillvägagångssätt.  Detta kapitel  består även av materialet  för vår 
undersökning  och  kategorisering.  Sedan  kommer  resultatet  i  det  femte 
kapitlet, det vill säga vad vi fått ut av våra intervjupersoner. Vi har delat in 
detta  kapitel  i  tre  delar;  den  yngre  generationens  resultat,  den  äldre 
generationens  resultat  samt  en  sammanfattning  av  resultatet.  Det  sjätte 
kapitlet innehåller vår analys, där vi applicerar våra teorier på resultatet. 
Till slut består kapitel sju av en sammanfattning, slutsats samt diskussion.
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2. Bakgrund och tidigare forskning

I detta kapitel avser vi att redogöra för tidigare forskning som är relaterad 
till  vår  undersökning,  samt  statistik  för  Internetanvändningen  i  Sverige 
mellan olika åldrar, för att se hur utbrett nätanvändningen är.

Ekström/Nohrstedt (1996) har undersökt hur rutiner och normer påverkar 
de  redaktionella  processerna,  exempelvis  hur  journalister  sammanlänkar 
skillnaderna mellan verklighet och ideal i sitt dagliga arbete. Internationell 
forskning om detta är bland annat Tuchman (2002) och Cottle (2003) som 
handlar  om  mediernas  produktionsprocesser  och  den  journalistiska 
professionen.  Dessa  forskare  knyter  sedan  Gunnar  Nygren  an  till  i  ett 
kapitel  i  boken  På  väg  mot  medievärlden  2020  –  journalistik,  teknik,  
marknad (2008)  där  Nygren  har  fokuserat  på  om  hur  förändrade 
arbetsprocesser påverkar rutiner och normer i det journalistiska arbetet.8

Vid  Institutionen  för  journalistik,  medier  och  kommunikation  på 
Stockholms universitet  gjordes  ett  forskningsprojekt,  där  de  under  åren 
2006 och 2007 undersökte det journalistiska arbetet och de förändringar 
som pågår på ett flertal redaktioner. Projektets syfte var att undersöka det 
journalistiska arbetet, hur journalister exempelvis använder olika typer av 
teknik samt vilka krav som ställs i deras arbete.9

.SE,  Stiftelsen  för  Internetinfrastruktur gjorde  för  elfte  året  i  rad,  som 
tidigare  gjordes  av  World  Internet  Institute,  en  undersökning  om 
Internetanvändningen i Sverige.

Diagram 1. Andel av Internetanvändarna i olika åldersgrupper 
som dagligen använder Internet. Källa: Findahl (2011:12).

I  diagrammet  kan  vi  se  att  i  åldrarna  12-34  år  ligger  den  dagliga 
användningen kring 90%. De som är äldre än 34 år använder till stor del 

8 Hvifeldt, Nygren, s. 148.
9 Hvifeldt, Nygren, s. 148-149.
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Internet dagligen, men andelen sjunker något. 

Rapporten från 2011 visar att  det svenska folket använder Internet som 
informations- och kunskapsförmedlare, vilket är en förändring jämfört med 
tidigare  rapporter  från  World  Internet  Institute.  Sju  av  tio  svenskar 
använder Wikipedia och hälften av åldern 16 till 25 använder det dagligen 
eller minst en gång i veckan. Idag använder fler dagligen Internet för att 
slå  upp  ord  än  tidigare  och  det  har  blivit  vanligare  att  man  söker 
samhällsinformation och politisk information på Internet.10

Diagram 2. Andel av olika generationer som besökt sociala 
nätverk under de senaste sex åren.Källa: Findahl (2011:18).

Av  sociala  nätverk  är  det  Facebook  som  dominerar.  Förutom 
statusuppdateringar så förs det även politiska diskussioner på Facebook. 
Allmänt betraktas Internet idag av allt fler som en viktig informationskälla 
och det har fått en starkare ställning som informationsmedium. Sedan 2002 
har dagstidningens betydelse minskat något bland Sveriges befolkning från 
3,8 till 3,5 på en femgradig skala. Radio har minskat mindre, från 3,5 till 
3,4. Sedan 2002 har Internet hunnit etablera sig i befolkningen och ökat i 
betydelse från 2,6 till 3,6 och ses därmed som en viktig informationskälla. 
Som  siffrorna  visar  har  Internet  något  gått  om  både  radio  och 
dagstidningen. Internet utgör den viktigaste informationskällan bland unga 
idag.11 

10 Findahl, s. 17.
11 Ibid, s. 37.
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40% av de svenska Internetanvändarna är medelålders samt äldre som är 
restriktiva och försiktiga i sin användning av Internet. Dessa karaktäriseras 
av låg aktivitet riktad främst mot Internets informativa innehåll. Så har det 
sett ut de senaste åren och sannolikt kommer det att förbli så de kommande 
åren,  även  om  fler  av  dem  har  blivit  och  kommer  att  bli  dagliga 
användare.12 

Diagram 3. Andel  av manliga och kvinnliga Internetanvän-
dare som läser bloggar åtminstone någon gång. Källa: Findahl 
(2011:20).

Det är stora skillnader mellan yngre och äldre kvinnor som läser bloggar. 
Det är 80-85 procent hos de unga som läser bloggar medan andelen bland 
de äldre kvinnorna är 30-40 procent. Mellan män och kvinnor är skillnaden 
stor  bland  de  unga,  medan  skillnaden  minskar  med åldern.13 Även  om 
diagrammet ovan visar skillnad på bloggaktivitet mellan kön, så är det inte 
kön  vi  fokuserar  på,  snarare  är  det  åldern  som  är  relevant  för  vår 
undersökning.  Anders  R  Olsson  skriver  att  bloggar  kan  funka  som ett 
komplement för journalistiken och journalister. En skribent för en blogg 
kan till exempel skriva om någonting udda eller nischat och därmed skapa 
sig  en  trogen  läsargrupp.  Sådana  bloggar  kan  sedan  journalister  från 
traditionella  medier  använda  som  källa  för  en  nyhet  eller 
bakgrundsinformation.14

På Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och IT 
startades  ett  projekt  i  april  2011  med  slut  på  våren  2014.  Syftet  med 
projektet är att studera hur kulturen i professionell journalistik är influerad 
av medieutvecklingen i tre olika länder. Två metoder används i projektet 
och  en  av  dem är  intervjuer  med journalister  från  två  generationer,  en 
grupp som är  i  runt  30 år  och den andra gruppen är  mellan 60 -65 år 
gamla.15 Denna studie visar på att generationsaspekten fortfarande är en 
intressant forskningsfråga och fortfarande är relevant.

12 Ibid, s. 57.
13 Findahl, s. 20.
14 Anders R Olsson, Journalistik, nätet och maktens ordningar, (Stockholm: Stiftelsen Institutet för 
mediestudier, 2007), s. 27-28.
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Journalisters intresse för användargenererat innehåll, har ökat senaste åren. 
Men på grund av journalisternas praktiska begränsningar, rutiner i arbetet 
och den begränsade tiden de har för att kolla upp alla källor som de får in 
av Internetanvändarna, är det svårt att integrera användargenerat innehåll 
och  kombinera  med  organisationsstrukturen  som  finns  på 
nyhetsredaktioner.16 

I boken Making the news: Journalism and news cultures in Europe (2009) 
har man gjort en studie där man intervjuat cirka hundra journalister. De 
intervjuade journalisterna tyckte att nyhetsinsamlingen och publiceringens 
hastighet har ökat med tanke på de teknologiska förändringarna. De var 
oroliga för att journalister på grund av detta har mindre tid och möjlighet 
att dubbelkolla sina källor eller vara säkra på att de fått med tillräckligt 
många sidor av en viss händelse  innan det  måste publiceras.17 Det som 
uppmärksammades i  intervjuerna var  att  journalisterna förväntas ha fler 
tekniska färdigheter och måste alltså göra mer. Detta påverkar kvaliteten 
eftersom det blir mindre tid till att gå in på djupet. Intervjupersonerna var 
oroliga för att hastigheten har ökat för hur nyheter sprids och att det därför 
finns mindre tid att begrunda eller analysera och mer tid för misstag.18

Tidigare studier har gjorts kring den förändrade arbetsmiljön som bidrar 
till  att journalister på nyhetstidningar får mer ansvar och förväntas göra 
mer på tidningens webbsida under samma tidsram. De menar att resultatet 
av  mer  arbete  på  samma  korta  tid  har  konsekvenser  på  produktions-
kvaliteten, eftersom redaktionen har mindre tid för att dubbelkolla, göra 
djupgående research, rapportera eller överhuvudtaget tänka på sitt arbete. 
Ju mer betoning man lägger på effektivitet i  nyhetsorganisationen desto 
mer verkar journalister dra sig till lättillgänglig information som finns på 
nätet.  De  verkar  sikta  mer  på  innehåll  som  är  enkelt  och  snabbt  att 
producera än utredande journalistik.19 

15 Gunnar Nygren, Journalism in change - professional journalistic cultures in Russia, Poland and  
Sweden, 2011, hämtad 2011-11-23 från http://webappo.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?
openagent&key=projekt_page_1304321089954.
16 Franck Rebillard, Annelise Touboul, “Promises unfulfilled? 'Journalism 2.0', user participation and ed-
itorial on newspaper websites”, Media culture & society, vol. 32 nr 2, 2010, hämtad 2011-11-22 från 
http://mcs.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/32/2/323.full.pdf+html, s. 327.
17 Paschal Preston, Making the news – Journalism and news cultures in Europe (Abingdon: Routledge, 
2009), s.47.
18 Ibid, s. 70.
19 Ibid, s. 64.
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3. Teori

I detta kapitel redogör vi för teorierna som vi har till hjälp för att besvara 
våra frågeställningar. Varför vi valt just dessa teorier är på grund av att 
samtliga  relaterar  till  vad  vi  vill  få  reda  på,  det  vill  säga;  journalisters 
källkritik,  generationsaspekten  samt  nya  arbetssätt  (rutiner,  tid,  etc).  Vi 
anser att samtliga teorier kan hjälpa oss att reda ut våra frågeställningar 
och varför det ser ut som det gör idag för journalister.

3.1 Källkritik

Hur ska journalister bedöma sanningshalten i den information de möter? 
”Källa” innebär ursprunget till vår kunskap. Källan kan vara både muntlig 
och skriftlig, men också materiell. Med andra ord är kunskapskällor är allt 
vi bygger vår kunskap på. För att värdera dessa källor och bedöma deras 
trovärdighet  måste  vi  vara  källkritiska.  Torsten  Thurén har  beskrivit  de 
källkritiska principerna som handlar om fyra kriterier; äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet.20 

Äkthet innebär att den källan är vad den utger sig för att vara, vilket ibland 
kan vara svårt att avgöra. När Thurén skrev den första boken (2005) hade 
precis sociala medier och bloggar börjat bli stort,  men idag är det ännu 
större. ”På Internet florerar en hel del falsk information. Det är bara alltför 
lätt att på nätet utge sig för att vara någon annan än den man är.”21 I en 
annan av Thuréns böcker beskriver han tillsammans med medförfattaren 
George Strachal de dessa källkritiska principer utifrån Internet som källa. 
Det finns flera former av förfalskad information på Internet. De menar att 
man  bör  vara  särskilt  uppmärksam  på  är  falsk  ursprungsbeteckning, 
förfalskade bilder samt förfalskade meriter på Internet.22

Inom källkritiken är en huvudregel att ju mer samtida en källa är, desto 
trovärdigare är den,  på grund av en så simpel anledning som glömska. 
Detta gäller när det är ögonvittnesskildringar.23 På Internet kan detta te sig 
annorlunda. Informationen kan bli mer tillförlitlig allteftersom tiden går, då 
information ändras ständigt på Internet, på grund av att kunskapen kan öka 
genom  att  man  hinner  bearbeta  informationen  eller  att  fler  fakta  blir 
tillgänglig.24

Det är även viktigt att man använder sig av minst två oberoende källor,25 

för att dubbelkolla upp fakta mer än från en källa. Annars är huvudregeln 
att  om  det  är  möjligt,  gå  till  primärkällan  som  är  mer  tillförlitlig  än 
sekundärkällan, då informationen kan förvrängas vid tradering. Oberoende 
är nära förknippat med tendensfrihet. Om man misstänker att en källa är 

20 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber, 2005), s. 13.
21 Thurén, s. 27.
22George Strachal, Torsten Thurén, Källa: Internet (Malmö: Gleerups, 2011), s. 13f.
23 Thurén, s. 30.
24 Strachal, Thurén, s. 14f.
25 Thurén, s. 35.
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tendentiös, det vill säga partisk, måste man komplettera med minst en till 
källa med motsatt eller ingen tendens för att uppgiften ska vara trovärdig. 
En tendentiös källa anses vara värdelös.26 I grund och botten har dock alla 
källor tendens och detta beror på att alla källor är produkter av den kultur i 
vilken  de  produceras.  Bakom  varje  källa  finns  människor  och  deras 
världsbild.  Människor  är  ofullkomliga,  därav  har  varje  källor  bristande 
fullkomlighet.27

3.2 Generationsskillnader på Internet

Under den första fasen av massanvändningen av Internet var det stor fokus 
på generationsaspekten. Detta synsätt har senare blivit kritiserat av bland 
annat Bennett et al. (2008), Bayne & Ross (2007) och Herring (2008) för 
att det är en endimensionerad syn på generationer.28 De menar att inte alla 
som är födda i samma era har likadana erfarenheter eller levnadsvillkor. 
Dunkels forskning handlar främst om barn och ungdomars vanor på nätet 
och det som fick henne att intressera sig för detta var paniken om faran på 
nätet som skapades av media. Det finns en bild av att barn och ungdomar 
är mer IT-kompetenta än vuxna och detta kommer från idén att de unga 
och  Internet  är  framtiden.  Tidigare  forskning  visar  att  unga  använder 
Internet  främst  som  en  arena  för  kommunikation  och  interaktion.  På 
samma sätt  som Elza Dunkels beskriver att  det är  lika intressant att ha 
ålder som ståndpunkt när hon forskar om säkerhet på nätet29 så tror vi att 
ålder spelar stor roll i vår forskningsfråga.

Dunkels  har  även  skrivit  om de  tre  stadier  som återkommer  vid  varje 
introduktion av ny teknik. Dunkels anser att det är en delförklaring till den 
skillnad som finns mellan vuxna och unga i hur man tar till sig ny teknik.30 
I  vår undersökning är det  sociala medier  och bloggar som är ”den nya 
tekniken” och alltså en utveckling av Internet. 

Det första stadiet innebär när tekniken precis har introducerats och man 
inte riktigt vet hur den fungerar eller dess användningsområden. Varningar 
om teknikens negativa sidor börjar också höras. De typiska användarna är 
de som har hög teknisk kompetens eftersom tekniken i detta stadium är 
krånglig och svår att förstå. Eftersom tekniken är så pass ny är den oftast 
dyr och inte speciellt lättillgänglig att få tag på. De första som tar till sig 
den nya tekniken kallas för anammare och denna grupp ser fler möjligheter 
med  tekniken  och  har  en  positiv  syn  till  denna.  De  som  står  utanför 
gruppen av anammare är de som är kritiska och har svårt att skilja mellan 
innehållet och mediet.31

26 Thurén, s. 67.
27Strachal, Thurén, s. 19ff.
28Elza Dunkels, Gun-Marie Frånberg, Camilla Hällgren, Youth Culture and Net Culture – Online social  
practices, (Hershey: Information Science Reference, 2011), s. 5.
29Elza Dunkels, Bridging the distance – Children's Strategies on the Internet, (Umeå: Institutionen för 
interaktiva medier och lärande, 2007) s. 20f.
30Elza Dunkels, Vad gör unga på nätet? (Malmö: Gleerups 2009) s. 21.
31Dunkels 2009, s. 21f.

9



Det andra stadiet infinner sig då tekniken finns tillhandahållen hos större 
delen av befolkningen och man har accepterad både för- och nackdelarna. 
En del  av de missuppfattningarna som fanns i  det första stadiet  hänger 
dock kvar. Under detta stadium kan det dyka upp experter som delar med 
sig av tips och råd och ska ”utbilda” den stora massan som är användare 
men ännu inte helt kunniga.32

Till slut infinner sig det tredje stadiet, när tekniken har integrerats i våra liv 
och  blivit  vardagsteknik.  De  flesta  användare  ser  det  inte  längre  som 
teknik utan som ett verktyg.33 Man fokuserar på dess användning och är 
kanske  inte särskilt  intresserad av produkterna ur  en teknisk synvinkel. 
Vem  som helst  kan  vara  användare  och  vem  som helst  kan  diskutera 
tekniken och dess användning.34 

Om man applicerar detta på Internet och att Internet också har gått igenom 
dessa stadier så menar Dunkels att vuxna befinner sig för det mesta i det 
första och andra stadiet medan ungdomar är i det tredje stadiet.35 Det finns 
en  skillnad  mellan  vuxna och  yngres  syn på  Internets  nackdelar.36 Det 
verkar  som att  äldre ser  mer nackdelar  än fördelar  jämfört  med yngre. 
Detta kan bero på att de äldre befinner sig i det första eller andra stadiet 
och har därmed inte hunnit vänja sig.

3.3 Faktorer som påverkar journalistikens innehåll

Shoemaker  och  Reese  har  skapat  en  modell  som  beskriver  de  olika 
nivåerna  av  faktorer  som påverkar  journalistikens  innehåll.  Innehållet  i 
detta fall är vilka källor journalisterna använder sig av. Vi ville ta reda på 
hur ålder hör ihop med källkritik av sociala medier och bloggar. För att se 
likheter och skillnader mellan generationerna måste vi ha något konkret för 
att  kunna  jämföra.  Vi  har  valt  ut  tre  av  dessa  nivåer  som vi  anser  är 
nödvändiga  i  vår  undersökning  för  att  kunna  ta  reda  på  i  vilken 
utsträckning åldern har betydelse för journalistens arbete.  Shoemaker och 
Reeses modell beskriver de fem nivåer som de anser har mest betydelse, 
den  individuella  nivån,  medierutinnivån,  den  organisatoriska  nivån, 
extramedienivån samt den ideologiska nivån. Nedan följer en beskrivning 
för samtliga fem nivåer.

32Dunkels 2009, s. 21f.
33Elza Dunkels, ”Nätkulturer – vad gör barn och unga på Internet?”, Tidsskrift för lärarutbildning och 
forskning, nr. 1-2, 2005, s. 45-46.
34Dunkels 2009, s. 23.
35Dunkels 2005, s. 47.
36 Dunkels, 2007, s. 16.
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Fig. 1. Faktorer som påverkar det journalistiska innehållet.

Den första är den individuella nivån och denna nivå består av till exempel 
journalisters utbildning, bakgrund, erfarenhet,  yrkesetik,  värderingar och 
åsikter.37 Journalister är till exempel mindre politiska i sitt arbete nu än förr 
och  värdesätter  istället  yrkesnormerna.38 Journalisternas  yrkesroller  och 
etik har en direkt påverkan på medieinnehållet medans effekten av deras 
personliga attityder, värderingar och övertygelser har en indirekt påverkan 
på medieinnehållet.39 I detta fall så är journalisters privata användning av 
sociala  medier  och  bloggar  samt  åldern  som  vi  tror  kan  påverka 
journalisters val av källor. Om journalisterna använder sociala medier och 
bloggar privat är det möjligtvis mer troligt att de använder det i jobbet.

Den andra nivån är medierutiner, här handlar det om de tillvägagångssätt 
som används för att införskaffa och behandla nyheterna.40 Det finns rutiner 
och normer som är en del av ett systematiskt informationssamlande. Dessa 
rutiner gör att de flesta medier liknar varandra och bildar ett slags oskrivna 
regler om hur det är att vara ett proffs. Rutiner är nödvändiga men risken 
är att de tar över för mycket menar Shoemaker och Reese.41 Journalister 
som har  jobbat  i  flera  år  skapar  sig  en  egen rutin  när  de  ska  göra  en 
research och det kan vara svårt att bryta dessa mönster.  Att hålla tiden är 
något  av  ett  tvång som representeras  i  nyhetsorganisationers  deadlines. 
Deadlines tvingar journalister att sluta leta information och sätta ihop en 
nyhet med det de har för att hinna med schemat. Men detta betyder inte att 
journalister  bara  söker  efter  snabba  nyheter  för  att  kunna  hinna  med. 
Tidspressen i arbetet gör det svårt för journalistiken att skapa en opinion 
eftersom  journalister  bara  kan  peka  på  ett  problem  men  inte  älta  det 
eftersom de måste gå vidare till mer aktuella frågor.42

37Strömbäck, s. 144.
38Pamela J Shoemaker, Stephen D Reese, Mediating the message: Theories of influences on mass media  
content, 2nd edition, (New York: Longman, 1996), Reese, s. 102.
39Shoemaker, Reese, s. 61.
40Strömbäck, s. 144.
41Shoemaker, Reese, s. 101.
42Shoemaker & Reese, s.114.
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Den  tredje  nivån  är  organisatoriska  nivån.  Man  menar  att  de 
organisatoriska  strukturerna  inom  massmedia  har  en  påverkan  på 
journalistikens  innehåll.  De  stabila  mönster  av  förväntningar  och 
begränsningar som majoriteten av medieorganisationer har gemensamt hör 
till  denna  nivå.  Massmedierna  uppfyller  olika  funktioner  men  de 
organisatoriska likheterna överväger skillnaderna. Ett vanligt problem som 
kan  uppstå  är  om  journalisten  inte  delar  samma  behov  som 
medieorganisationen  och  att  det  kan  uppstå  en  spänning  på  grund  av 
detta.43

Den fjärde  nivån kallas  extramedienivån.  Det  är  yttre  faktorer  som till 
exempel  lagar  och  förordningar  som  reglerar  verksamheten  och  den 
teknologiska  utvecklingsnivån.44 Den  inkluderar  också  källorna  till  den 
information  som  blir  medieinnehållet  som  till  exempel  speciella 
intressegrupper, PR kampanjer och intäktskällor.45 Internet är en del av den 
så kallade ”information highway”46 och sociala medier och bloggar är en 
förlängning av det. I början av 90-talet kom man i en undersökning om en 
viss databas, fram till att de som använde denna databas var mest yngre 
journalister.47 Det vi kommer fokusera på inom denna nivå är utvecklingen 
av sociala medier och bloggar som har gett fler privatpersoner möjligheten 
att sprida nyheter och information. Det i sin tur blir eventuella källor för 
journalisterna i sin research arbete. 

Den femte  nivån är  den  ideologiska  nivån.  Med ideologi  menar  de  en 
symbolisk  mekanism  som  fungerar  som  en  sammanhållande  och 
integrerande kraft i samhället. Man vill veta hur massmedierna ställer sig 
till  aktuella  ideologier  som  råder48 och  huruvida  massmediers  innehåll 
främjar specifika gruppers makt och intressen.49 

Dessa fem nivåer verkar på mikro- och makronivå.50 De tre nivåerna vi valt 
ut är; den individuella nivån, medierutinnivån och extramedienivån. Den 
individuella  och  medierutinnivån  verkar  på  mikronivå  och  blir  därför 
användbara då det är journalisternas svar vi baserar vår undersökning på. 
Extramedienivån verkar på makronivå. Teknik nämns som en del av denna 
nivå och i vår undersökning är denna teknik sociala medier och bloggar. 
Eftersom vi valt att bland annat studera huruvida det är en generationsfråga 
om journalisternas användning av sociala medier och bloggar, anser vi att 
denna nivå är relevant.

43Shoemaker, Reese, s. 102.
44Strömbäck, s.145.
45Shoemaker, Reese, s. 167.
46Shoemaker, Reese, s. 208.
47Shoemaker, Reese, s. 207.
48Shoemaker, Reese, s. 212.
49Shoemaker, Reese, s.219.
50Shoemaker, Reese, s. 214.
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4. Metod och material

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun

Det vi  vill  ta  reda på är  hur källkritiska journalister  är  idag,  främst  på 
Internet  och  att  privatpersoner  numera  kan  bidra  med  information  på 
sociala  medier  och  bloggar.  Därför  anser  vi  att  den  kvalitativa 
forskningsintervjun  är  den  optimala  metoden  för  vår  undersökning.  Vi 
anser  att  denna  metod  är  lämplig  då  det  ger  oss  bra  möjligheter  att 
registrera oväntade svar och ställa eventuella följdfrågor.51 Eftersom vi vill 
veta hur journalister använder sig av Internet som källa, och även få reda 
på  deras  syn  på  detta  samt  deras  syn  på  att  privatpersoner  sprider 
information  utan  att  de  behöver  ta  vidare  hänsyn till  källkritik.  Om vi 
skulle  skicka  ut  enkäter  med  frågor  skulle  inte  detta  resultera  i  någon 
djupare förståelse, utan detta skulle enbart bli kvantitativ data, vilket denna 
undersökning inte är ämnad för. Vi vill med andra ord inte ta reda på hur 
ofta journalisterna  använder  sig  av  vissa  källor.  Vi  kommer  därför  att 
använda  oss  av  forskningsintervjuer  i  form  av  halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer  vilket  innebär  att  man  använder  sig  av  teman  och 
förslag  till  frågor  som  rör  intervjupersonens  omvärld.  Det  är  deras 
uppfattning om omvärlden man i sådana intervjuer vill ta reda på. När man 
gör en halvstrukturerad intervju finns det möjlighet att vara flexibel vad 
det gäller ordningsföljd och frågornas form,52 vilket är av stor vikt för att 
kunna göra intervjun till ett så flytande och naturligt samtal som möjligt.

4.2 Urval

Intervjupersonerna består av tio stycken yrkesverksamma journalister. Det 
viktiga  i  vårt  urval  av  dessa  journalister  var  att  de  i  nuläget  är 
yrkesverksamma och aktivt letar material i sitt dagliga arbete. Detta för att 
de ska kunna relatera till dagens klimat i journalistvärlden. Från början var 
tanken  att  våra  intervjupersoner  enbart  skulle  bestå  av  skrivande 
journalister från lokaltidningar. Men under tiden insåg vi att det var svårt 
och fick expandera vår ram. Detta ser vi inte som något problem, då vi inte 
kunde  se  några  systematiska  skillnader  mellan  de  olika  formerna  av 
journalister.

4.3 Korpus

De som vi intervjuat arbetar på olika medieplattformar i Mellansverige; 
lokala tidningar, kvällstidningar samt lokalradio. Intervjupersonerna består 
av tio yrkesverksamma journalister och har delats upp i två grupper, fem i 
varje grupp. Första gruppen består av fem journalister som är av en yngre 

51 Peter Esaiasson, m.fl., Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad 
(Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007), s. 283.
52 Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, andra upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2009), s. 43.
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generation, som möjligtvis har haft tillgång till information genom Internet 
under större delen av sitt liv. Den yngre generationens ålder ligger mellan 
20-39 år. Den andra gruppen består av en äldre generation som inte har 
haft tillgång till snabbtillgänglig information genom Internet under hela sitt  
liv, då Internet inte blev tillgängligt för privatpersoner förrän under 1990-
talet.53 Denna grupp består av personer i åldern 40-60 år. Varför vi valt att 
just dessa åldrar är dels för att mellan 20-60 är stor del av befolkningen ute 
i arbetslivet. Sedan har vi delat upp dem för att enligt undersökningen av 
Stiftelsen  för  Internetinfrastruktur är  den  första  gruppen  mer  aktiv  på 
Internet, medan den andra gruppen är mindre aktiv.54 Det är intressant att 
belysa  om det  finns  likheter  och  skillnader  på  generationernas  syn  att 
använda  Internet  som  källa,  med  detta  som  bakgrund.  Nedan  har  vi 
sammanställt våra intervjupersoner.

Grupp yngre Grupp äldre

Kvinna, 24 år, lokaltidning Man, 45 år, lokaltidning
Kvinna, 25 år, lokaltidning Kvinna, 54 år, lokalradio

Man, 26 år, lokaltidning Man, 56 år, lokalradio
Kvinna, 27 år, kvällstidning Kvinna, 57 år, lokaltidning

Kvinna, 32 år, lokalradio Man, 59 år, lokaltidning

4.4 Genomförande

Vi började med att skriva en intervjuguide med någorlunda öppna frågor 
som vi kunde följa under varje intervju. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
För att sedan få tag på intervjupersoner ringde vi enskilda journalister. Om 
de inte svarade i telefon så skickade vi mail till dem istället. Responsen var 
till en början inte så positiv som vi tänkt oss, men när vi sedan besökte en 
lokalradio som var väldigt positiva till att bli intervjuade, fick vi ihop båda 
våra grupper. För att intervjuerna inte skulle bli lika förhörsmässiga som 
de skulle bli om vi båda var med, hade vi fem enskilda intervjuer var, totalt 
tio stycken. Intervjuerna tog mellan 20 och 70 minuter att utföra och vi 
befann oss i de flesta fall på intervjupersonens arbetsplats, med undantag 
från två telefonintervjuer. Dels för att journalisterna skulle känna sig så 
bekväma som möjligt på platsen55 och dels för att de inte skulle behöva gå 
ifrån sin arbetsplats  och det  skulle  bli  så  okomplicerat  som möjligt  för 
dem. Vi spelade båda in samtliga intervjuer och antecknande inte, för att 
kunna koncentrera oss på vad intervjupersonen sade. Även om intervjuerna 
tidsmässigt skiljer sig stort från varandra anser vi båda att vi fick ut det vi 
ville  av samtliga intervjuer.  Vissa  av dem tänkte ut  sina  svar  innan de 
pratade, vilket andra inte gjorde och då kunde det ske upprepningar och 
högt tänkande, vilket förlängde tiden. Efter intervjuerna transkriberade vi 
intervjuerna ordagrant i de delar vi själva ansåg vara relevant och givande 
för vår undersökning.

53http://www.ne.se/internet  , hämtad 2012-01-16.
54 Findahl, s. 54.
55Esaiasson, s. 302.
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4.5 Metodens giltighet

För att vi ska kunna förklara giltigheten i metoden behöver vi redogöra för 
två begrepp; validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man undersöker 
det man påstår sig undersöka och frånvaro av systematiska fel. Reliabilitet 
innebär frånvaro av osystematiska eller slumpmässiga fel. Med andra ord 
ska resultat ska vara tillförlitligt och undersökningen ska kunna utföras av 
olika personer, men resultatet ska vara densamma.56

Har vi mätt det vi avsåg att mäta? Vi ville undersöka journalisters syn på 
källkritik på Internet, privatpersoner som sprider information på Internet 
samt sedan se likheter och skillnader mellan olika generationer. För att vi 
skulle  kunna  undersöka  detta  ställde  vi  frågor  (se  bilaga  1)  som  rör 
källkritik och privatpersoner på Internet, på detta sätt mäter vi det vi avser 
att mäta. För att sedan belysa likheter och skillnader mellan generationerna 
delade  vi  upp intervjupersonerna  i  två  grupper  och jämförde  resultatet. 
Genom att vi  intervjuade yrkesverksamma journalister  som arbetar med 
källor varje dag anser vi att mätningen är reliabel.

Vi har valt att använda oss av metoden kvalitativ forskningsintervju, vilket 
vi anser vara optimal för att svara på våra frågeställningar. Men det finns 
även fallgropar  i  denna metod,  precis  som i  andra metoder.  Den första 
kritiken är att de utskrivna intervjuerna tolkas. Det är möjligt att tolkningen 
skulle bli annorlunda om någon annan skulle läsa vårt material.  Men vi 
anser  att  när  vi  är  två  personer  som kommer  överens  om en tolkning, 
diskuterar dem så blir  reliabiliteten högre än om undersökningen skulle 
utföras av en person. Ju fler gånger en tolkning har försökts falsifierats och 
överlevt, desto starkare blir tolkningen.57 Ett annat problem med kvalitativa 
forskningsintervjuer  är  att  intervjupersonerna  kan  fokusera  mer  eller 
mindre på vissa frågor. Detta kan bli problematiskt när vi sedan ska tolka 
den utskrivna intervjun. Exempelvis kan en intervjuperson bara kort nämnt 
någon av våra kategorier, medan en annan har lagt stort fokus och intresse 
på samma fenomen. Vi vill inte styra intervjupersonerna mer än att ha vissa 
följdfrågor och inte några ledande frågor.

4.6 Kategorisering

För att skapa systematik i vår undersökning skapade vi kategorier som är 
relevanta för att få svar på våra frågeställningar. Vi sammanfattade vad 
samtliga  intervjupersoner  hade  sagt  om  varje  kategori  och  lyfte  fram 
belysande  citat.58 För  att  tydliggöra  hur  vi  kommer  att  presentera  vårt 
resultat har vi nedan skapat en mall.

56Esaiasson, s. 63.
57Kvale, Brankmann, s. 270.
58Esaiasson, s. 305.
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    Fig. 2. Resultatmall

Vi  har  kategoriserat  upp  vårt  resultat  från  intervjuerna  i  tre  teman; 
källkritik,  arbetssätt samt  sociala  medier  och  bloggar.  Samtliga  teman 
består av underteman för att vi enkelt ska kunna kategorirasera det vi vill 
ha reda på och sedan analysera.

Källkritik har underrubrikerna egen källkritik och allmän syn på källkritik. 
Den egna synen syftar till hur källkritiska de själva anser att de är som 
journalist.  Den  allmänna  synen  på  källkritik  syftar  istället  till  hur 
källkritiska de anser att andra journalister idag är.

Det andra temat arbetssätt har två underteman; rutiner och vanor samt tid. 
Detta syftar till journalistens egna rutiner och vanor som de har när de gör 
en research och hur de går  tillväga.  Vi  tycker  även journalistens  tid är 
relevant att ta upp i undersökningen, då det förändrats markant genom åren 
i och med den digitala utvecklingen. Vi vill få reda på vad journalisterna 
anser om denna förändring.

Det tredje temat sociala medier och bloggar har även den två underteman; 
användning – privat och jobb samt attityd. Vid det första undertemat söker 
vi  efter  hur  de  använder  sig  av  sociala  medier  och  bloggar  både  som 
privatperson och på arbetsplatsen, under sin arbetsgång. Attityd syftar till 
hur  deras  attityd är  gentemot  att  privatpersoner  kan sprida nyheter  och 
information på Internet.
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5. Resultat

5.1 Yngre gruppen

5.1.1 Källkritik

5.1.1.1 Egen källkritik

Det som gruppen verkar enig om är att det är av största vikt att ha minst 
två  källor,  det  är  en  huvudregel.  De kollar  upp uppgifter  så  långt  som 
möjligt,  källor  ska  kunna  verifieras  -  helst  av  ursprungskällan.  Tre  av 
intervjupersonerna känner att de kan använda sig av grundinformation på 
Wikipedia, men det beror på vad det är. Om de ska kolla något som inte är 
så allvarligt litar de på att det är sant, men om de ska kolla upp exempelvis 
en likabehandlingsplan går de definitivt till någon annan källa som de vet 
är korrekt. De källor som intervjupersonerna litar mer på i sådana fall är 
exempelvis  myndigheter  och  företags  hemsidor,  då  det  görs  en  mycket 
större granskning hos dessa organisationer. Men de anser att dessa heller 
aldrig kan garantera till fullo.

En förstahandsberättelse  från någon som sätt  eller  hört  någonting,  mina 
egna iakttagelser och sen finns det också, om man ska se på det stora hela 
med research så finns det vissa institutioner som an litar på, men man kan 
ju  aldrig  garantera.  Men  litar  ju  mer  på  myndigheter  och  statistiska 
centralbyrån än Flashback och Wikipedia naturligtvis. Man vet ju att de gör 
en mycket större granskning än fria Internet.

– kvinna, 25 år, lokaltidning.

5.1.1.2 Allmän syn på källkritik

Generellt sett anser den yngre gruppen att källkritik i dagens klimat kan ha 
blivit sämre i och med det nya arbetsklimatet för journalister. Samtidigt 
tycker de att källkritiken borde ha blivit hårdare då det finns så mycket mer 
information att ta del av, sålla och granska. Mycket har lösts upp tack vare 
Internet. Intervjupersonerna känner att de inte har full kontroll över vad 
som  är  sant  eller  falskt  i  det  stora  informationsflödet.  En  av 
intervjupersonerna anser att journalister i vissa fall konkurrerar med andra 
sajter  utan några  vidare  genomtänkta publicistiska  upphovsmän bakom, 
samt sociala medier. Detta anser hon ökar trycket på ”exklusiva uppgifter”, 
det  vill  säga och gränsen för vem som är en trovärdig uppgiftslämnare 
flyttas fram.

Det finns journalister som gör ett jävligt dåligt jobb. Kvällstidningar får ofta 
skit för att de är för snabba med saker och folk säger att man inte kan lita på 
dem.

    – kvinna, 32 år, lokalradio.

Internet har ju underlättat informationsflödet enormt och det är nog lätt att 
dras med och inte kolla upp allt man kan läsa sig till där.

     – kvinna, 27 år, kvällstidning.

Internet är en jättestor tillgång, men det är också förrädiskt. Men jag tror att 
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det har gjort arbetet mycket lättare och mer komplicerat på samma gång, då 
man har  tillgång till  mycket  mer,  mycket snabbare.  Men man har  ingen 
kontroll på vad som är äkta, vad som är falskt, vad som är tredje-, första-, 
fjärde-, sjundehandskällor.

    – kvinna, 25 år, lokaltidning.

Den manliga intervjupersonen tar även upp att det säkert är lätt att hamna i 
fällan för snygg utformning av exempelvis snygga pressreleaser, på grund 
av att ett företag har råd att anlita en duktig PR-byrå. Han menar att man 
kan få en nyhet serverat väldigt enkelt, men att man måste sålla bland alla 
pressreleaser,  både  de  snyggt  utformade  och  de  ”pajiga”  som 
intervjupersonen uttrycker det. Detta är viktigt för att inte en nyhet ska bli 
utvald på grund av utseendet menar han.

5.1.2 Arbetssätt

5.1.2.1 Rutiner och vanor

De yngre personerna verkar vara överens om att de skriver artiklar efter 
tips utifrån, chef eller någon annan person i sin närhet, pressmeddelande 
eller  egna  idéer.  Sedan  går  samtliga  vidare  med  sitt  arbete  genom  att 
försöka få tag på någon person att prata  med, antingen som är expert  i 
ämnet de ska skriva om eller om det är en person som är källan så försöker 
de få kontakt med inblandade personer. Det beror helt på vad journalisten 
ska skriva om, det kan även börja på Google, för att få en överblick om 
vad som finns om ämnet redan. På en av lokaltidningarna verkar det egna 
arkivet vara rutin som de alltid kollar igenom, om det finns något skrivet 
tidigare. Majoriteten av intervjupersonerna ser Internet som det ultimata 
researchverktyget – enkelt och smidigt.

Om man jobbar på lokaltidning är det alltid standard att kolla i det egna 
arkivet, vad som skrivits tidigare, av den egna tidningen. Sen naturligtvis är 
Internet första verktyget man använder för att få grepp om vad som skrivits 
och sagts tidigare.

 – kvinna, 25 år, lokaltidning.

Ibland undrar jag hur folk klarade sig utan Internet. Internet är det ultimata 
researchverktyget. Enkelt, smidigt och bara ett par klick bort.

– kvinna, 24 år, lokaltidning.

Varje intervjuperson i den yngre generationen vill gärna ringa en person 
och för att skapa mervärde i nyheten eller artikeln. Att ringa ett samtal är 
det snabbaste och smidigaste sättet att få tag på någon. De flesta nämner 
att de gärna skulle vilja träffa personen på riktigt, men att det sällan finns 
tid för det, och då går ett telefonsamtal mycket snabbare.

Jag följer med fotografen så ofta jag kan på jobb. Det är en sådan grej man 
får väga mot varandra, tidseffektivt. Det är väldigt mycket mer tidseffektivt 
att ringa ett samtal, än att träffa någon.

– man, 25 år, lokaltidning.

5.1.2.2 Tid

Intervjupersonerna anser att eftersom de får allt mer nya arbetsuppgifter så 
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som att redigera, fotografera och uppdatera hemsidan, får de också mindre 
tid till research. Tid är något som samtliga intervjupersoner anser vara ett 
problem.  De  hinner  inte  träffa  en  person  de  skulle  vilja  intervjua  alla 
gånger eller så hinner de inte gå tillräckligt djupt inför en artikel, dels för 
tid  men  även på  grund  av  begränsat  utrymme.  Tid  kan  också  påverka 
kvaliteten då de flesta tidningar har egna webbsidor och gärna vill vara 
först med en nyhet. En av intervjupersonerna kritiserar kvällstidningarna 
och tror att de ser det som att de vill vara först med nyheten på webben och  
om den inte är sann, är det bara justera i efterhand.

I vanliga dagsproduktionen så känns det ofta som att  jag granskar lite på 
ytan och försöker, och försöker se till att jag inte säger något helt felaktigt 
men det känns sällan som att jag kan ge en helhetsbild. Dels för att det inte  
finns tid för mig att sätta mig in i det så pass mycket och framförallt finns 
det inte utrymme.

           – kvinna, 32 år, lokalradio. 

Jag kan tänka mig att det blir lättare att tänja på gränser i och med att allt 
ska gå så snabbt nu för tiden. Nästan alla tidningar har webbsidor och vill 
gärna leverera nyheter som gäller bevakningsområdet först av alla. Sedan 
om den inte är helt sann så kan man alltid gå in och justera i efterhand, så 
tycks i alla fall kvällstidningarna resonera ibland.

– kvinna, 24 år, lokaltidning.

5.1.3 Sociala medier och bloggar

5.1.3.1 Användning - privat och jobb

Samtliga intervjupersonerna i den yngre generationen använder Facebook. 
Men ingen av dem har Twitter eller någon egen blogg. Alla förutom en 
person  säger  dock  att  de  följer  olika  Twitters  och  bloggar.  Tre  av 
intervjupersonerna i den yngre gruppen anser att skillnaden på privat och 
arbete är flytande på Facebook. De anser att de kan hitta en nyhet genom 
sociala  medier.  Det  kan  vara  någon  privat  vän  som  skriver  en 
statusuppdatering på Facebook som de kan tänka sig att gå vidare med. I 
annat fall kan det vara någon offentlig persons blogg eller Twitter de följer 
som skriver något intressant. En av dessa tre intervjupersoner känner att 
hon är lite försiktig med att  dryfta personliga åsikter på Facebook eller 
säga vart hon befinner sig, det sistnämnda på grund av konkurrensskäl. De 
två  andra  personerna  vill  vara  privatpersoner  och  inte  journalister  på 
Facebook.

Jag  följer  nyhetsflödet,  makthavare  och  andra  offentliga  personer,  eller 
personer  på  plats  vid  en  nyhetshändelse,  på  Twitter  och  letar  nyheter  i 
bloggar.  Främst  politiska  bloggar.  Jag  skriver  dock  ingenting  själv  på 
Twitter  och  har  ingen  egen  blogg.  Jag  aktar  mig  noga  för  att  dryfta 
personliga åsikter  på Facebook och undviker  att  berätta  var  jag befinner 
mig  någonstans  under  stora  nyhetshändelser,  just  på  grund  av 
konkurrensskäl.

– kvinna, 27 år, kvällstidning.

Samtliga utom en i gruppen, kvinnan från kvällstidningen, är även med 
och  turas  om  med  sina  arbetskamrater  att  sköta  tidningens/radions 
Facebook-sida. De anser att det är viktigt för tidningen/radion att finnas på 
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Facebook för sina konsumenter. Där kan de lägga upp en nyhet och så kan 
privatpersoner  diskutera.  Intervjupersonerna  tycker  det  är  viktigt  för 
företag överlag att finnas på Facebook, då det blir en lättare interaktion 
med konsumenterna samt att man kan få nyhetstips på sidan. Det är en 
lättare väg att ta kontakt med tidningen/radion genom Facebook.

Just Facebook är intressant, hur det glider mellan privat och jobbet, hur man 
använder det. Där sker väl en förskjutning när vi pratar källkritik. Det är en 
jävligt  svår  gräns,  som jag tror  håller  på  och förflyttar  sig.  Jag tror  det 
kommer bli mer och mer accepterat. Det är ganska nytt också, det har gått 
från privat bruk till att företag är aktiva på Facebook på ett helt annat sätt, 
eller att olika organisationer får ut sina nyheter där. Så det blir ju ett forum 
som är väldigt viktigt.

– man, 26 år, lokaltidning.

Majoriteten av gruppen anser att man kan hitta ett nyhetstips var som helst. 
Det kan mycket väl komma från en blogg, men då måste man tänka efter 
två gånger innan man använder det. De anser att det är en berättande källa, 
precis som om någon skulle säga det – den existerar. Men de skulle vilja 
identifiera  källan  och  få  någonting  kompletterande,  vilket  de  anser  är 
viktigt. Samtidigt som de anser att det absolut är en möjlig källa.

Om Carl Bildt skriver på sin Twitter, då har han ju gjort det. Det finns där, 
så är det ju.

– kvinna, 25 år, lokaltidning.

5.1.3.2 Attityd

Alla anser att det är någorlunda positivt att privatpersoner kan komma till 
tals  mycket  enklare.  Dels  för  att  alla  får  säga  sin  åsikt,  dels  för  att 
journalister kan dra nytta av dem och hitta intressanta nyheter enklare, men 
ändå sålla bland allt privatpersonerna skriver. Samtidigt anser samtliga att 
det kan vara negativt i den mening att man inte vet vad som är sant, men 
de tror och hoppas på att folk fortfarande kan skilja på vad som är skrivet 
av en privatperson och en journalist. Nackdelen med det anser de även är 
att information förlorar kvalitet, då det inte finns någon granskning.

Att vem som helst  kan kalla sig journalist  och publicera  sig på nätet  är 
naturligtvis  ett  problem för  vår  trovärdighet.  Jag hoppas att  allmänheten 
ändå  förstår  att  det  finns  en  anledning  till  varför  det  finns 
journalistutbildningar.. Att vi har, och tar, ett betydligt större ansvar för vad 
vi skriver och publicerar.

– kvinna, 27 år, kvällstidning.

Nackdelen är ju att man förlorar en kvalitet, det finns ingen granskning, 
faktakontroll,  källkritik,  sådana  saker  kan  man  inte  begära  av  en 
privatperson. Däremot så har tidningar, tv och radio pressetik att förhålla 
sig till. Men jag kan inte tycka det är dåligt. Det finns nackdelar, självklart, 
men jag vore utvecklingsfientlig om jag skulle tycka det.

– kvinna, 25 år, lokaltidning.
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5.2 Äldre gruppen

5.2.1 Källkritik

5.2.1.1 Egen källkritik

Att göra egna intervjuer var något som alla intervjupersoner nämnde att de 
vanligtvis gör. De flesta sa att de tycker att det är viktigt att intervjua flera 
parter,  för  att  få  en  samlad bild  och kunna återge  den så  objektiv  och 
neutralt som möjligt. Det är ett sätt att se om det stämmer vad den första 
intervjupersonen har sagt. För att bilda sig en uppfattning om något som 
har hänt så räcker det ofta inte med att prata med en person och helst ska 
dessa personer vara direkt berörda av händelsen. Andra sätt att ta reda på 
vad  som  faktiskt  är  sant  är  att  kolla  andra  trovärdiga  källor  och  att 
återvända till  den första källan om de har sagt olika.  Finns det skriftlig 
dokumentation underlättar det allt, att efterlysa skriftlig dokumentation är 
viktigt.  

Oftast är sanningen inte så himla glasklar […] man måste komma ihåg att 
det är svårt, det finns hjälpmedel men det finns inte färdiga mallar, när man 
ska bedöma källor.
                                                                             – kvinna, 54 år, lokalradio.

Källor som de inte skulle tänka sig att använda var till exempel, rykten och 
skvaller  som inte  kan  bekräftas,  sådant  som är  för  gammalt  eller  inte 
intressant.  En  av  journalisterna  hade  kriterierna  för  att  använda  ett 
material, att det skall vara sant, relevant och begripligt. Pressmeddelanden 
är något som kan användas direkt enligt en av intervjupersonerna. Men om 
man ska ha med namn i en artikel så ska man läsa rapporten som gäller och 
inte  bara  ha  med  ett  pressmeddelande  tyckte  en  annan  av 
intervjupersonerna. Samma person berättade att han läser mycket i sitt jobb 
för att verifiera att han har förstått materialet korrekt och kan höra av sig 
till experter om det är något han är osäker på. Han sa också att det inte är 
många journalister eller kollegor som gör detta. En av intervjupersonerna 
nämnde det kan hända att han tittar på Flashback på skvaller som kan vara 
intressant, men tar det som står med en nypa salt. Företagshemsidor kan 
man lita på för faktauppgifter enligt en av journalisterna men denne tyckte 
inte att Wikipedia är lika säkert. Om det är information på Facebook eller 
en  blogg  kanske  det  är  mer  intressant  att  intervjua  personen  bakom 
informationen. Att använda andra tidningar som källa eller radio om det är 
en mindre grej, var okej tyckte en av intervjupersonerna. Samma person 
utgick från att det som står på kommuners hemsidor, är sant, samt polisen 
och domstolsavhandlingar. Om det är någon okänd person som har skrivit i 
en blogg eller sociala medier, så vill han helst få tag på personen men är 
det någon känd person är det mer okej att använda materialet.

Rykten och skvaller som inte kan bekräftas skulle jag aldrig använda till en 
nyhetsartikel.

– kvinna, 57 år, lokaltidning.
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Det tycker jag är jätteviktigt att man inte ska, nästan alltid i alla fall, ska 
man  inte  låtsats  att  man  fattar  saker  som  man  inte  fattar.  Det  är  ett 
privilegium att  vara journalist för då kan man till  vemsomhelst ställa de 
mest korkade frågor och kräva få svar, eller tillsynes korkade frågor.
                                                                              – man, 59 år, lokaltidning.

I gruppen tyckte man att som journalist har man ett ansvar av att skydda 
personer som kan råka illa,  om det handlar om känsliga saker eller  om 
personerna  är  medieovana.  Att  man  kollar  med  personerna  som  man 
intervjuar att de vet vad de ger sig in på inför en intervju är viktigt menade 
de. 

5.2.1.2 Allmän syn på källkritik

Den allmänna uppfattningen i gruppen är att journalister borde ha sträng 
syn  på  källkritik  men  att  det  inte  alltid  är  så.  Främsta  orsaken  trodde 
intervjupersonerna var på grund av tidsbristen. Några exempel som togs 
upp var att journalister kanske inte kollar med så många källor och litar på 
vad  andra  medier  skriver  utan  att  själva  kolla  upp  det.  En  av 
intervjupersonerna  tror  att  journalisters  syn  på  källkritik  har  urvattnas 
något och att det kanske är en följd av Internet. En annan tror att det finns 
en medvetenhet om att allt på nätet måste man kolla upp extra mycket, 
men det källkritiska tänkandet borde vara bättre. De menar att det finns 
mer information och att detta kan vara ett problem för journalister.

Det som har ändrats är att det finns så mycket fler källor som är svårare,  
klurigare att spåra och ta ställning till, på något sätt en rikedom men också 
en risk. Det kan jag tycka att varken journalister eller allmänheten riktigt 
alltid klarar av, men förr när det fanns färre och pålitliga källor så litade 
man för mycket på dem.
                                                                             – kvinna, 54 år, lokalradio.

Ibland är journalister slarviga och så, för att de går för lite på grundmaterial 
och mycket på annat, och litar på vad som tidigare skrivits och sådär.
                                                                              – man, 59 år, lokaltidning.

Kolla  alltid  med  två  oberoende  källor  fick  man  lära  sig  på 
journalistutbildningen, men det vet jag inte om man alltid följer.

                                                                             – man, 45 år, lokaltidning.

5.2.2 Arbetssätt

5.2.2.1 Rutin och vanor

Många börjar  med att  läsa tipsen som kommer in  från allmänheten till 
redaktionen  eller  kolla  vad  andra  medier  skriver  om.  Två  av 
intervjupersonerna kan ibland kolla på Facebook om nyheter eller annat 
intressant.  En  av  dem  använder  flitigt  redaktionens  Facebook-sida. 
Förutom intervjuer så brukar intervjupersonerna, beroende på vad de ska 
skriva om till exempel titta i gamla textarkiv, kommunala protokoll och 
myndigheters  inkommande  e-post.  Jobb-  och  privatrelaterade  kontakter 
kan ibland vara bra för att få tips och hjälp med en nyhet. Ibland kan det 
vara officiella personer som till exempel en politiker som tipsar om något 
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negativt om de andra politiska partierna. Men informationen måste vara 
sant och relevant enligt intervjupersonerna. Två personer i gruppen börjar 
med att söka runt lite på Google om de inte vet så mycket om ämnet för att 
där se vart och vad som har skrivits om ämnet. Två av intervjupersonerna 
sade att de är noga med att personerna som de intervjuar vet vad de ger sig 
in  på,  det  kan  vara  att  de  är  medieovana.  Att  låta  personen  få  läsa 
artikelkladdarna  innan  det  publiceras  var  ett  exempel  som  en  av 
intervjupersonerna tog upp.

XX har  till  exempel  en egen Facebook-  sida.  Otroligt  viktigt,  läser  upp 
saker  som  folk  säger,  kontaktar  folk  som  kan  tänka  sig  vara  med  i  
programmet, dels för att tala om för lyssnarna vad som händer, få feedback, 
dessutom lever det sitt eget liv utanför programmet.
                                                                             – kvinna, 54 år, lokalradio.

Men annars  går  jag igenom en del,  jag  får ju tips,  jag har  ju en massa 
kontakter. Mycket känner jag ju till är på gång, forskning som jag väntar på 
att bli klar.
                                                                              – man, 59 år, lokaltidning.

Sen handlar det mycket om egen research, att det är områden som vi känner 
att vi själva vill ta upp. Kan vara att det händer något i ett område att vi  
själva börjar fundera hur är det egentligen med det där? Hur funkar det? Så 
börjar vi ringa runt och kolla om det finns något där. Sen när vi börjar sätta  
oss in i en viss fråga så skaffar vi ju ofta fram de dokument som finns där,  
kan ju finnas någon skriftväxling mellan de olika parterna.

                                                                                – man, 56 år, lokalradio.

Andra  källor  som  nämndes  av  en  av  intervjupersonerna  var  Uppsala 
Universitet, SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) och läkemedelsverket. 
En annan nämnde Nationalencyklopedin, olika forum och hemsidor som 
han ibland använder till  sin research. Reportrar på hans jobb får för det 
mesta göra allt själva som till exempel intervjua, fota och redigera.

5.2.2.2 Tid

Enligt de flesta av intervjupersonerna så går den mesta av tiden till att hitta 
personer att intervjua och att utföra intervjuerna. En av intervjupersonerna 
ansåg att tidsbrist kan vara en möjlig orsak till varför journalister inte alltid 
har en sträng syn på källkritik. Eftersom mycket information och nyheter 
ska  ut  fort  och  alla  vill  vara  först  ut  med en  nyhet  på  nätet,  kan  det 
generellt sätt i branschen bli mer slarvfel, sade en annan intervjuperson.

Mycket av vår tid går åt till att hitta intervjupersoner.
– man, 54 år, lokalradio.

Generellt sätt i branschen mer slarvfel, ett annat sätt att jobba och tänka, 
mycket ska ut fort.

                                                                             – man, 45 år, lokaltidning.
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5.2.3 Sociala medier & bloggar

5.2.3.1 Användning – privat och jobb

På temat användning av sociala medier och bloggar var det blandade svar. 
En av intervjupersonerna använder det mest privat och inte så mycket på 
jobbet.  En annan använder  det inte alls privat och denne och en annan 
använder de bara om någon annan har rekommenderat en viss blogg eller 
annat intressant på sociala medier. En av intervjupersonerna nämnde att 
vissa  politiker  som  bloggar  brukar  skicka  in  den  varje  månad  till 
redaktionen och då brukar han läsa vad som har skrivits.

De som använder sociala medier och bloggar mer regelbundet, gör det för 
att se vad det pratas om och få nyhetstips, till exempel vad politiker skriver 
i sina bloggar om aktuella ämnen men också vad privatpersoner skriver om 
och  ibland  för  att  hitta  lämpliga  personer  till  en  intervju.  En  av 
intervjupersonerna  har  tidigare  bloggat  för  jobbet  och  använder  en 
Facebook-sida som tillhör radiostationen hon jobbar på. Den är till för att 
bland annat kontakta folk, få tips, frågor och feedback från lyssnarna.

Det är kul att hålla kontakt med folk. Men man får nyhetstips då och då, det  
är bra.
                                                                              – man, 45 år, lokaltidning.

..på det sättet kan bloggar vara intressanta, därför det kan finnas intressanta 
saker där som politiker och andra skriver, men det krävs nästan att någon 
tipsar mig om att där och där finns det nåt intressant att läsa för de flesta 
skulle jag inte hitta till själv.
                                                                                 – 56 år, man, lokalradio.

         5.2.3.2 Attityd 

Alla  intervjupersonerna  tycker  att  det  finns  något  positivt  med  att 
privatpersoner  kan  använda  sociala  medier  och  bloggar  för  att  sprida 
information och nyheter. Det som de anser vara bra är bland annat att fler 
nyheter  sprids,  fler  får  använda  sina  skrivkunskaper  och  att  det  är  en 
demokratisering av vårt samhälle när fler får möjlighet att skriva och få sin 
röst  hörd.  De  tycker  även  att  det  ställer  högre  krav  på  de  etablerade 
medierna att visa allmänheten att de är professionella och att lita på.

Det  gör  också  att  etablerade  medier  får  skärpa  sig  och  visa  sitt 
existensberättigande genom att ha högre kvalitet helt enkelt.
                                                                             – kvinna, 54 år, lokalradio.

En bra konkurrens för oss journalister inom etablerade medier, jag ser det 
enbart som något positivt. […]Det tvingar oss journalister att blir bättre tror 
jag, att inse att vi inte har monopol på vad som får berättas i ett samhälle.
                                                                                 – man, 56 år, lokalradio.

Det som kan vara negativt enligt intervjupersonerna är att den som sprider 
informationen kanske har andra motiv än vad en journalist har, att denne 
vill sprida det i eget syfte.
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Eftersom  det  finns  fler  källor  på  nätet  kan  det  påverka  att  man  som 
journalist måste kolla på fler ställen för att ta reda på fakta, men det ger 
också  fler  möjligheter  att  lättare  och  bättre  hitta  fram  till  en  sanning 
menade en av intervjupersonerna. En annan av intervjupersonerna tror att 
allmänheten  kommer  att  bli  bättre  på  källkritik  men  önskar  att  skolor 
skulle ta det mer på allvar och lära ut det, redan i grundskolan.

Att vara opartisk och måna om sanningen är något som en av intervjuernas 
arbetsplats är noga med och om de fortsätter med det så borde journalisters 
trovärdighet  bli  högre  trodde  hon.  Intervjupersonerna  poängterade  att 
mycket hänger på journalisterna att alltid göra ett bra jobb.

Så jag tror att behovet av kvalificerad journalistik snarare kommer att öka 
eftersom informationsmängden blir så enorm. Informationsmängden blir så 
enorm att det blir svåröverskådligt och då är det viktigt med journalister 
som kan sålla i det här, ta reda på vad som är sant och väsentligt och sålla  
bort sådant som inte stämmer och så vidare. Så journalistens roll i samhället 
tror jag kommer att vara minst lika viktig i framtiden. 

– man, 56 år, lokalradio.

5.3 Sammanfattning av resultat

5.3.1 Källkritik

Det  båda  grupperna  håller  med  om  är  att  journalister  borde  vara  mer 
källkritiska, men det antagligen har blivit sämre, i och med ökad tidsbrist 
och oerhört mycket information som man bör sålla bland, men kanske inte 
alltid hinner.  Den yngre gruppen tycker att  mer information borde vara 
något positivt, men det är just den ökade tidspressen som gör det negativt. 
Båda grupperna anser att det är grundregel att de alltid använder minst två 
källor som kan verifiera informationen. Helst ska det vara ursprungskällan 
och de direkt berörda personerna. Den äldre gruppen nämnde dock att de 
känner  ett  ansvar  för  de  berörda  personerna  och  bekräftar  gärna  med 
intervjupersonen att de vet vad de ger sig in på. De anser även att de inte 
kan använda sig av för gamla källor, som inte längre är aktuella.

Båda  grupperna  litar  mer  på  myndigheter  än  på  Wikipedia.  Samtidigt 
kunde den yngre gruppen tänka sig att använda Wikipedia när man letar 
efter enklare information, till exempel ålder, medan den äldre gruppen var 
mer skeptiska. De yngre anser att man ”vet” vad man kan kolla upp där.

5.3.2 Arbetssätt – rutin och vanor - tid

Båda grupperna får nyhetstips från liknande håll. Det mesta är tips från 
allmänheten, jobb- & privata kontakter, egna idéer och pressmeddelanden. 
I  den äldre gruppen nämnde flera  att  man kan få nyhetstips från andra 
medier och att det kan vara officiella personer som också hör av sig. Två 
personer i den äldre gruppen nämnde att de ibland använder Facebook för 
att få nyhetstips eller om de vill få tag på folk. Den yngre gruppen sade 
inget om Facebook förens man kom in på ämnet om sociala medier, då 

25



kom det fram att de använder sig av det dagligen. Om det är ett ämne som 
de inte riktigt har så mycket koll på så var Google ett bra sätt för båda 
grupperna att få en överblick. 

Beroende på vad de ska skriva om så går båda grupperna vidare med att 
hitta material, exempelvis att göra intervjuer med experter eller källan och 
leta  i  redaktionens  textarkiv.  Den  yngre  gruppen  föredrog  att  göra 
telefonintervjuer eftersom det är snabbare och smidigare och det finns inte 
alltid tid för personliga intervjuer. I den äldre gruppen vill de vara noga 
med att personerna som de intervjuar vet vad det är de ger sig in på och 
kan  därför  dubbelkolla  med  sina  intervjupersoner  innan  de  skriver  en 
artikel. 

I den yngre gruppen så ansåg man att tidsbrist är ett problem. Journalister 
har fått nya arbetsuppgifter, att redigera, fota, etc, som skall hinnas med på 
samma korta tid. Detta lämnar mindre tid för research. Tidsbrist och det 
begränsade utrymmet bidrar med att de inte får gå tillräckligt djupt med en 
nyhet.  Den  äldre  gruppen  sade  att  den  mesta  tiden  går  åt  till  att  hitta 
intervjupersoner och att intervjua. Men vissa i den äldre gruppen tog ändå 
upp tidsbrist som en möjlig orsak till bristande källkritik. Skillnaden var att 
den yngre gruppen betonade mer än den äldre gruppen att tidsbrist är ett 
problem.

5.3.3 Sociala medier & bloggar – privat och jobb - attityd

Det ser ganska olika ut mellan grupperna när det gäller sociala medier och 
bloggar. I den yngre gruppen har samtliga Facebook privat. Det är en av 
dem som vill vara helt privat på sin Facebook, medan en är försiktig med 
att  dryfta  egna åsikter.  För de andra tre  intervjupersonerna  i  den yngre 
gruppen har Facebook ingen tydlig gräns mellan privata livet och jobbet. 
De  har  både  privata  och  professionella  vänner.  I  den  äldre  gruppen 
däremot är det väldigt blandat vad de har för relation till sociala medier. En 
av dem har ingen Facebook, en annan är helt privat på sin Facebook, en 
annan  går  in  och  tittar  allmänt  på  sociala  medier  om  han  blir 
rekommenderad  om  något  intressant  som  händer.  Samtliga 
intervjupersoner i båda grupperna som använder Facebook tycker att de 
kan hitta  en  nyhet  på  Facebook.  Alla  förutom en i  den  yngre  gruppen 
hjälper till med tidningens Facebook-sida. Ingen av intervjupersonerna har 
någon  Twitter  eller  blogg,  men  alla  från  den  yngre  gruppen  och  en 
minoritet från den äldre gruppen kollar bloggar och Twitter då och då för 
att se om det finns något intressant att skriva om, gärna politiska bloggar.

Samtliga i båda grupperna är positiva till att privatpersoner kan uttala sig 
till nätet. Den yngre gruppen sade att det är bra att alla kan komma till tals 
och att de som journalister kan dra nytta av dem genom att hitta nyheter. I 
den  äldre  gruppen  nämnde  de  att  det  är  positivt  att  privatpersoner  får 
använda sina  skrivkunskaper  och att  det  är  en  demokratisering  av  vårt 
samhälle.  De  anser  även  att  det  ställer  högre  krav  på  de  etablerade 
medierna att visa allmänheten att de professionella är att lita på. Det som 
den yngre gruppen ansåg vara negativt med detta var att folk vet inte vad 
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som är sanning, men intervjupersonerna hoppas och tror att folk ska kunna 
skilja  på  privatperson  och  journalist.  De  äldre  sade  däremot  att 
privatpersoner kan ha andra motiv än en journalist och sprida information i 
eget  syfte.  Att  det  finns  mer  information  genom  Internet  ansåg  vara 
positivt  då  man möjligtvis  kan  komma  närmare  sanningen,  men också 
negativt i den mening att det är mer att sålla bland.
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6. Analys

I  detta  analyskapitel  kommer  vi  att  applicera  våra  teorier  på  det  vi 
sammanfattade  i  resultatet.  Genomgående  i  vår  analys  kommer  vi  att 
analysera  generationsaspekten  enligt  Dunkels  beskrivning  och  främst 
belysa skillnaderna, men också de största likheterna.

För att se hur källkritiska intervjupersonerna är, så kommer vi analysera 
vårt  resultat  med  hjälp  av  Torsten  Thuréns  fyra  källkritiska  kriterier; 
äkthet, tidsamband, oberoende samt tendensfrihet. 

Äkthet  för  våra  intervjupersoner  i  båda  grupperna  är  av  stor  vikt. 
Skillnaden mellan grupperna var att i den yngre gruppen kunde flera av 
intervjupersonerna  tänka  sig  att  använda  Wikipedia  än  vad 
intervjupersonerna i  den äldre gruppen.  Detta  anser  vi  beror  på att  den 
äldre  generationen  är  mer  restriktiva  och  försiktiga  i  sin 
Internetanvändning, samt att de har låg aktivitet  när det gäller  Internets 
informativa  innehåll,  som Findahl  beskriver.  Statistiskt  sett  är  detta  en 
skillnad om man jämför med en yngre generation. Den äldre gruppen av 
intervjupersoner är mer skeptiska, medan den yngre gruppen anser sig veta 
vilken typ av information på Wikipedia som de kan använda sig av. Den 
yngre gruppen visar att de är inne i det tredje stadiet, som Elza Dunkels 
menar innebär att, tekniken har integrerat och blivit ett vardagligt verktyg. 
I den äldre gruppen kan vi konstatera att majoriteten ligger fortfarande på 
andra stadiet, vilket innebär att de har tillgång till det och de har accepterat 
teknikens  för-  och  nackdelar.  Men  de  är  inte  helt  bekväma  med  till 
exempel  Wikipedia,  vilket  de  inte  litar  på  till  fullo.  Det  fanns  dock 
undantag i den äldre gruppen som i sitt arbete ligger i det tredje stadiet. 
Samma typ av skillnader kan vi se i användningen av sociala medier och 
bloggar.  Den  yngre  gruppen  av  intervjupersoner  använder  det  som 
vardagligt verktyg, både i sitt arbete och i sitt privatliv. I den äldre gruppen 
har samtliga olika relation till sociala medier och bloggar. Facebook var 
det sociala medium som diskuterades mest bland samtliga intervjupersoner 
och alla konstaterade att de kan hitta en nyhet på detta forum. Den yngre 
gruppen ser det mer som ett självklart vardagligt verktyg och kan starta sin 
research på Facebook. När vi frågade den yngre gruppen om hur deras 
vardagliga rutin ser ut nämnde de inte Facebook, men detta kom fram i 
senare frågan om sociala medier. Vi tror att de inte nämnde det vid rutin-
frågorna för att de anser att det är så självklart och vardagligt. Majoriteten i 
den äldre gruppen var mer skeptiska på olika sätt. De flesta kunde tänka 
sig att titta efter idéer till nyheter, men det var inte deras förstahandsval. 
Till exempel hade en av intervjupersonerna inte att kolla Facebook som 
rutin, utan gick in och läste om han fick något tips.  Detta visar på hur 
generationsaspekten har betydelse även för sociala medier. 

Kriteriet  tidsamband visade  sig bland samtliga  intervjupersoner  men på 
olika sätt.  I  den äldre gruppen sa vissa av intervjupersonerna  direkt att 
källorna bör vara aktuella. Ett annat sätt att se på tidsamband i den yngre 
gruppen var att de letar efter nyhetstips på sociala medier samt bloggar, där 
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nyheter och information ständigt uppdateras. Tidsamband var i och med 
det ett viktigt kriterium för båda grupperna men visade sig på olika sätt vid 
intervjuerna.

Det  tredje  källkritiska  kriterium  oberoende,  var  något  som  alla 
intervjupersonerna  ansåg  vara  viktigt.  Det  fanns  ingen  större  skillnad 
mellan grupperna, de tyckte att det är viktigt med minst två källor som kan 
verifiera  informationen.  Den skillnad  som vi  kunde se är  att  den  äldre 
gruppen nämnde att de känner ett ansvar för de berörda personerna som de 
intervjuar. 

Det  fjärde  källkritiska  kriteriet,  tendensfrihet,  följer  samtliga 
intervjupersoner.  De anser  att  de inte  bara kan återge en version av en 
nyhet om källorna är partiska, utan då måste de även ge den andra sidan en 
chans att uttala sig.

Som vi  har  konstaterat  finns  det  ett  samband mellan  ålder  och  sociala 
medier. Eftersom den yngre gruppen använder sociala medier mer än den 
äldre  gruppen privat,  påverkar  detta  deras  arbetssätt.  Detta  hör  till  den 
individuella nivån som Shoemaker och Reese presenterar i sin modell, som 
även överensstämmer med Dunkels tre stadier, där de yngre ligger på det 
tredje stadiet medan de äldre gruppen ligger för det mesta på det andra 
stadiet. Det blir det mer naturligt för den yngre gruppen att använda sociala  
medier  i  sitt  arbete  eftersom  de  även  använder  det  privat.  Den  äldre 
gruppen ser inte sociala medier som ett naturligt hjälpmedel i sitt arbete 
som journalist, då de inte är lika aktiva på sociala medier.

Den  andra  nivån  i  Shoemaker  och  Reeses  modell  är  medierutinnivån. 
Något som skiljer grupperna åt är vilka rutiner de har, där ålder kan vara en 
beroende faktor. Den yngre gruppen började arbeta som journalister när 
sociala medier redan var etablerade, och därav har redan från början skapat 
en  rutin  med  detta  inkluderat.  Men  den  äldre  gruppen  påbörjade  sin 
journalistkarriär redan innan sociala medier och bloggar var etablerat och 
har därför inte detta i sina rutiner från starten. Därför är det svårare för 
dem  att  ha  sociala  medier  som rutin  och  anpassa  sig  efter  denna  typ 
förändringar. Som Shoemaker och Reese tar upp så kan det vara svårt för 
journalister att bryta invanda mönster i sina rutiner. I samma nivå ingår 
även  tid  och  deadline  som  en  del  av  rutiner  på  en  redaktion.  Båda 
grupperna  ser  tidsbrist  som  ett  problem  och  ett  hinder  för  att  göra 
grundligare  research.  För  att  hantera  tidsbristen  tror  vi  att  den  yngre 
gruppen  är  mer  benägna  att  använda  sig  av  snabb  och  lättillgänglig 
information som finns på exempelvis Facebook och Wikipedia. Detta anser 
vi är skillnaden mellan generationerna i temat tid.

Extramedienivån är den tredje nivån i Shoemaker och Reeses modell som 
bland  annat  innebär  att  den  tekniska  utvecklingen  är  en  faktor  som 
påverkar det journalistiska arbetet. Sociala medier och bloggar är en del av 
denna utveckling och resultatet visar att det finns en generationsskillnad. I 
den  yngre gruppen har  sociala  medier  och  bloggar  större  betydelse för 
deras arbete än i den äldre gruppen. 
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Den  allmänna  synen  på  privatpersoner  som sprider  information  på  till 
exempel sociala medier och bloggar är positiv bland de båda grupperna. 
Intervjupersonerna menar att det är positivt att fler får göra sig hörda och 
att  det  kan  bidra  till  nyttig  information  som annars  inte  skulle  synas  i 
traditionell media. Skillnaden är att den yngre gruppen drar mer nytta av 
denna typ av information och nyhetsflöde än den äldre gruppen. Det har 
alltså  blivit  en del  av den yngre gruppens rutiner  och visar  vilken stor 
betydelse som medierutinnivån har på det journalistiska arbetet.   I båda 
grupperna  tror  man  att  denna  utveckling  bidrar  till  högre  krav  på 
etablerade medier  och journalister.  Intervjupersonerna menade också att 
det  finns  både  fördelar  och  nackdelar  med  denna  ökade  tillgång  till 
information. Fördelen är att med hjälp av ökad information så kan man 
komma fram till en sanning, men på grund av tidsbristen så finns det inte 
alltid tid för grundlig research. Detta kan få konsekvenser som mer slarvfel 
i journalistiken, då man inte har tid att källkritiskt granska alla källor. Även 
om alla källor skulle vara sanna riskerar den grävande journalistiken att dö 
ut,  då det  inte  alltid  finns  tid till  detta.  Om inte  journalister  får  tid till 
grundligare research kommer det  bara i framtiden produceras korta och 
snabba  nyheter  som  bara  hinner  skrapa  på  ytan.  Frågan  är  vad 
konsumenterna värderar, kvantitet eller kvalitet?
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7. Avslut

7.1 Sammanfattning

Syftet  med vår undersökning var att främst belysa skillnader,  men även 
vilka  likheter  som finns  mellan  två  generationer  journalisters  syn  på  i 
huvudsak källkritik. 

Frågeställningarna var; 

 Hur har främst sociala medier och bloggar påverkat journalistens 
arbetssätt? 

 Hur källkritiska är journalisterna i sitt arbete? 
 Vad är  journalisternas  syn på  utvecklingen som bidragit  till  att  

privatpersoner kan sprida egen information? 

Vi  använde  oss  av  metoden  samtalsintervjuer  med  tio  verksamma 
journalister. Vi delade upp dem i två grupper; den yngre gruppen som var 
mellan 20-39 år och den äldre gruppen som var mellan 40-60 år. Detta för 
att  kunna  jämföra  två  olika  generationer.  Intervjupersonerna  arbetar  på 
lokaltidning, lokalradio samt kvällstidning.

För att sedan kunna analysera våra intervjuer skapade vi tre olika teman 
utifrån vad vi ansåg att intervjupersonerna mest hade pratat om och dessa 
teman fick sedan underteman.  Det  första  temat  var  källkritik som hade 
undertemana egen källkritik samt allmän syn på källkritik. Det andra temat 
var arbetssätt med undertemana rutin och vanor samt tid. Slutligen var det 
tredje temat sociala medier och bloggar som hade underteman användning-
privat och jobb samt attityd. 

När vi sedan skulle analysera vårt resultat använde vi oss av tre teorier. 
Den första är Torsten Thuréns källkritiska principer som har fyra kriterier; 
äkthet,  tidssamband,  oberoende  samt  tendensfrihet.  Andra  teorin  är 
Shoemakeer och Reeses teori som beskriver olika nivåer av faktorer som 
påverkar journalistens innehåll. De fem nivåer som deras modell innehåller 
och  som  de  anser  har  mest  betydelse  är  den  individuella  nivån, 
medierutinnivån,  den  organisatoriska  nivån,  extramedienivån  samt  den 
ideologiska nivån. Vi valde tre av dessa som vi ansåg mest relevanta för 
vår undersökning. Dessa var den individuella nivån, medierutinnivån och 
den  extramedienivån.  För  att  sedan  belysa  skillnader  mellan  olika 
generationer och varför det ser ut som det gör har vi tagit hjälp av Elza 
Dunkels teorier om generationsskillnader vid Internetanvändning.

Det vi kunde konstatera efter vår analys var att det finns en skillnad mellan 
generationerna på hur de ser på bland annat sociala medier och bloggar 
som en del av sitt arbete och som möjlig källa.
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7.2 Slutsats

Vi  anser  att  sociala  medier  och  bloggar  har  påverkat  journalistens 
arbetssätt.  Resultatet  och  analysen  visar  att  det  är  främst  den  yngre 
gruppen som använder sig av sociala medier och bloggar i sitt arbete. De 
har det som rutin  och detta  anser vi  beror på att  de även använder det 
privat. Journalistikens arbetsklimat är i ständig förändring och den äldre 
generationen har accepterat  sociala medier och bloggar som ett verktyg 
men har ännu inte integrerat det i sitt dagliga arbete. Sociala medier och 
bloggar  används  i  huvudsak  för  att  få  nyhetstips  och  för  att  kontakta 
eventuellt intressanta intervjupersoner. 

Samtliga  intervjupersoner  uppfyller  de  källkritiska  principerna  i  sitt 
research- arbete. Båda grupperna uttryckte källkritik som en hörnsten i sitt 
journalistiska arbete. Att använda exempelvis sociala medier och bloggar 
som  källa  behöver  inte  vara  negativt  så  länge  journalisterna  är  lika 
källkritiska till den sortens information som annan, anser vi. Men risken är 
att  på  grund  av  tidsbrist  så  hinner  inte  journalisterna  med en  grundlig 
research och kvaliteten kan gå förlorad. Journalisters tidsbrist i arbetet är 
inget nytt fenomen men det ökade informationsflödet på Internet skapar ett 
större  tryck  på  redaktioner,  som också  kan  leda  till  bristande  kvalitet. 
Skillnaden mellan grupperna är att detta hanteras på olika sätt. Den yngre 
gruppen ser möjligtvis till exempel sociala medier som en tidsvinst.

Skillnaderna  mellan  de  två  grupperna  anser  vi  beror  till  stor  del  på 
generationsskillnader.  Den  privata  användningen  av  Internet,  sociala 
medier och bloggar har en påverkan på journalisternas arbete. Den yngre 
generationen har mer erfarenhet av dessa verktyg och har integrerat det i 
sitt privatliv. För dem så blir det därmed även en självklarhet i sitt dagliga 
arbete. Till skillnad från den äldre generationen som inte använder det lika 
mycket privat så används det inte lika naturligt för de i sitt arbete.

Den  allmänna  synen  på  utvecklingen  av  privatpersoners  spridning  av 
information på nätet var någorlunda lika i de båda grupperna. De såg det 
som något positivt i den bemärkelsen att privatpersoner får synas och höras 
mer  och  allmänheten  får  ta  del  av  mer  information.  För  journalisterna 
betyder det också ökat informationsflöde och det kan vara svårt för de att 
sålla bland mycket innehåll.

7.3 Diskussion 

Efter vår undersökning anser vi att generationsaspekten inte bör förkastas. 
Det finns alltid undantag, precis som i våra två generationsgrupper, men 
majoriteten i varje enskild grupp hade samma syn på källkritik, Internet 
och privatpersoner.

Det  vi  kan  konstatera  utifrån  vår  undersökning  är  att  källkritik  alltid 
kommer  att  vara  en  viktig  del  i  journalisters  arbete  oavsett  ålder. 
Arbetsrutinerna ser däremot annorlunda ut beroende på vilken generation 
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man  tillhör.  Statistiken  som  vi  har  presenterat  visar  att  Internet-
användningen går ner till allt yngre åldrar, redan från 12 års ålder. Detta 
betyder  att  kommande generationer  av journalister  troligtvis  har  använt 
Internet som ett dagligt verktyg sedan barnsben, vilket kommer att bli en 
väsentlig  del  av deras  arbetsrutiner.  Det  kan vara så  att  det  källkritiska 
tänkandet omedvetet skapas bland unga eftersom de är vana vid mycket 
information och att sålla bland allt. Det är möjligt att ju mer tillgång till 
information man är van vid desto mer ifrågasätter man källorna. Vi hoppas 
på  att  den  generation  som kommer  förstår  vikten  av  källkritik  och  att 
journalistutbildningar anpassar sig till  nya tekniker. Om det visar sig att 
användningen  av  sociala  medier  och  bloggar  ökar  i  journalisters 
arbetsrutiner så borde detta tas hänsyn till i utbildningar om källkritik. Som 
vi har tagit upp så är tidsbristen för journalister fortfarande ett problem och 
något  som ofrivilligt  påverkar  just  källkritik.  Det  kan  vara  så  att  man 
vinner  tid  på  att  använda  sociala  medier  och  bloggar  men  då  måste 
journalister  visa  samma  källkritiska  anda  som  till  annan  information. 
Journalister har alltid spelat en stor och viktig roll i samhället och detta tror  
vi  inte  kommer  att  förändras  på  länge.  När  vi  som privatpersoner  har 
tillgång  till  allt  mer  information  så  vill  man  kunna  förlita  sig  på  att 
journalister  är  objektiva.  För  att  journalister  ska  behålla  allmänhetens 
förtroende så måste de visa sig vara källkritiska och objektiva i sitt arbete.

För vidare forskning vore det intressant att se hur olika tidningsredaktioner 
använder sig av sociala medier och vilka på redaktionen det är som skapar 
och använder dessa. Kan det vara så att den yngre generationen har mer 
kontroll  och  ansvar  över  redaktionens  sociala  medier  än  de  äldre?  Just 
forskning  om  källkritik  kan  det  vara  intressant  att  undersöka  från 
allmänhetens synvinkel. Vad de anser om media och journalister, hur deras 
förtroende för dem ser ut. Här skulle man även kunna undersöka hur olika 
generationer har för syn på detta. Det kan vara till hjälp för medier som har 
lågt förtroende från allmänheten.
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Bilaga 1.
Intervjuguide

Tema 1, Journalistens arbete
• Hur länge har du arbetat som journalist och vad fick dig att välja detta yrke?
• Kan du berätta om hur det går till när du ska skriva en nyhet?

◦ Finns det svårigheter?
◦ Vad gör du för att underlätta en research?

Tema 2, Källkritik
• Varifrån hämtar du ditt material till en artikel eller ett reportage?

◦ Var går gränsen mellan det material du använder och inte skulle kunna 
använda dig av?

• Hur tror du att journalisters syn på källkritisk har förändrats senaste åren?
◦ Vad tror du det beror på?

Tema 3, Privat användning
• Använder du dig av sociala medier och bloggar?
• Om ja, i vilket syfte?

Tema 4, Privatpersoner vs journalister
• Vad anser du om att privatpersoner numera kan skapa och sprida en nyhet?

◦ Vilka fördelar och nackdelar har detta medfört för dig som journalist?
◦ Hur tror du detta påverkar journalistens trovärdighet?

Tema 5, Framtiden
• På vilket sätt tror du journalisters arbetssätt kommer att förändras?

• Hur tror du trovärdigheten gentemot journalister kommer se ut i 
framtiden?
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