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Abstract  
Titel: ”Passa pucken eller inte?”: En kvalitativ studie om maktrelationen mellan 
hockeyjournalister och citizen journalists. ”Are they going to pass the puck?”: A qualitative 
study on the power relationships between hockey journalists and citizen journalists.  
Nivå: Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vårtermin 2016 
Författare: Frej Alengård 
Handledare: Stina Bengtsson  
Datum: 2016-05-26 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur makt konstrueras inom 

hockeyinformationsflödet på Twitter. Genom att ta utgångspunkt i hockeyjournalisters utsagor 

är målet med uppsatsen att belysa rådande maktstrukturer mellan journalister och citizen 

journalists på Twitter. Jag vill även undersöka hur nya informationsteknologier har förändrat 

journalisternas yrkesroll och yrkespraktik, med ett stort fokus på den förändrade interaktionen 

med de olika typerna av användare (journalister, citizen journalists och ”vanliga” 

medieanvändare). För att ta reda på detta har uppsatsen analyserat relationen mellan citizen 

journalists och journalister ur ett maktperspektiv. För att undersöka hur makt konstrueras inom 

Twitter har jag utgått ifrån Manuel Castells diskussion kring makt och värdeskapande i 

nätverkssamhället. Jag har även valt att använda journalistikens ideologi och praktik i 

förändring samt citizen journalists och dess förhållande med journalister som teoretiska 

utgångspunkter för att undersöka hur nya informationsteknologier och den förändrade 

interaktionen med användarna har påverkat journalisternas yrkesroll och yrkespraktik. Genom 

kvalitativa forskningsintervjuer med fem hockeyjournalister på rikstäckande mediebolag visar 

de resultat jag fått fram att det har skett en maktförskjutning mellan citizen journalists och 

hockeyjournalisterna. Relationen verkar utåt sätt präglas av en demokratisk dialog och större 

informationsutväxling de två emellan, men hockeyjournalisterna verkar fortfarande befästa 

makt kring nyhetsprocessen genom att referera till den journalistiska ideologin. Detta gör att 

det fortfarande finns en tydlig hierarkisk ställning inom hockeyinformationsflödet. Resultatet 

visade även att hockeyjournalisternas yrkespraktik präglas av en mycket högre hastighet än 

tidigare vilket har förändrat journalisternas sociala praktik, där det stora informationsflödet har 

omvandlat deras tillvägagångssätt att hämta och distribuera nyheter och information. Till 

skillnad från vad andra studier visat så pekar min studie på att hockeyjournalisternas yrkesroll 

blivit mer individualiserad, med högre krav på tekniskt kunnande och kunskaper inom flera 

olika medieområden till följd av en mer krävande och kunnig publik.  

Nyckelord: Citizen journalists, hockeyjournalistik, maktförhållande, yrkesroll, yrkespraktik, 
Twitter. 
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1  Inledning 

1.1   Introduktion 

Digitaliseringen har bidragit med stora förändringar i samhället. Med ny 

informationsteknologi, fler kommunikationsverktyg och en ökad chans att få sin röst hörd för 

medborgare ser vi ett förändrat medielandskap. En yrkesgrupp som verkligen har fått bekänna 

färg i dagens förändrade medielandskap är journalisterna. Journalistiken har genomgått stora 

förändringar de senaste två decennierna, där en av de största förändringar handlar om 

publiken. Med helt andra möjligheter för medieanvändare att få sin röst hörd - exempelvis fler 

kommunikationsverktyg och flertalet plattformar - så har de fått en helt annan roll. 

Journalistiken har inte längre ”monopol” på nyhetsproduktion distribuerad till en större 

publik, utan vi ser en allt vanligare trend över medieanvändare som producerar och sprider 

nyheter och information till en stor publik.  

 

Vi kan se hur traditionella maktförhållanden håller på att försvagas, där etablerade medier inte 

längre har kontroll över informationsflödet i samhället (Lewis 2010:164). Ett centralt begrepp 

inom diskussionen kring de otydliga gränsdragningarna är citizen journalists som refereras till 

medieanvändare som skapar och sprider egenproducerad information och nyheter. Citizen 

journalists har tagit en mer aktiv roll genom att utnyttja de nya kommunikationsverktygen för 

att sprida eget material till publiken. Vissa studier menar att citizen journalists nu utmanar de 

traditionella nyhetsmedierna vilket leder till att journalister måste ändra sättet man utför sitt 

jobb på (Schulz 2010:228). Citizen journalists kan ses som en mer aktiv nyhetsanvändare som 

skapar och förmedlar egna nyheter och information – till skillnad från medieanvändare som 

jag refererar till dem som ”bara” gillar, retweetar och kommenterar nyheter och information. 

Mitt samlingsnamn för dessa två grupper är användare.  

 

Ett sätt för journalisterna att hänga med i förändringarna är att vara verksamma inom sociala 

medier.  Microbloggen Twitter är ett starkt exempel där journalister är verksamma och 

interagerar till en högre grad med sin publik. Twitter har utvecklats från en nischservice till ett 

massfenomen – som med sin policy på max 140 tecken per meddelande lyckats attrahera både 

citizen journalists och journalister. Inom Twitter kan man säga att det finns olika 
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informationsflöden som utgör stor information om ett visst ämne eller område- exempelvis ett 

svenskt-politiskt informationsflöde eller ett svenskt hockeyinformationsflöde. Denna uppsats 

kommer att baseras på det senare exemplet med inriktning på svenska hockeyjournalister som 

producerar hockeyinformation på Twitter.  

 

Varför undersöka sportjournalister och varför rikta in sig på hockey? Med egna iakttagelser 

har jag sett hur Twitter är en viktig plattform för förmedling av information gällande den 

medierade hockeyn i Sverige. Nästan varenda hockeyjournalist är verksam inom Twitter och 

det finns ett flertal exempel på hur citizen journalists har lyckats inom 

hockeyinformationsflödet på Twitter och skaffat sig en stark ställning. Min tes är att 

journalisterna inte har en lika central ställning gällande information och nyheter som man haft 

tidigare. Detta ställer en hel del frågor kring förändringen av den journalistiska rollen inom 

dagens samhälle.  

 

Det finns en stor mängd forskning kring journalister och deras publik, men när det kommer 

till sportjournalister och den medierade sporten verkar detta område förbisett. Negligerandet 

av sport och medier beror på att sport har lågt kulturellt värde när det kommer till akademiska 

studier (Dahlén 2008:16-7). Men sportens utveckling i medierna har varit explosionsartad, där 

en exempelvis kan se hur sportintresserade människor söker information på flera olika 

medieplattformar jämförelsevis med politikintresserade mediekonsumenter (Dutta-Bergman 

2004:56). Twitter är just en sådan plattform där sportintresserade hämtar information från 

såväl sportjournalister som citizen journalists. Med tanke på det engagemang medborgare har 

till sport i medierna så är det naturligt att medborgare börjar producera egna nyheter för att 

skapa sitt perspektiv på det man upplever. Samtidigt ser vi hur sportjournalister är måna om 

sin roll inom informationsflödet. Detta skapar en viss kamp mellan sportjournalister och 

citizen journalists om ställningen inom informationsflödet, där man kan anta att det är i 

relationen mellan dessa två som makten utspelas. Tidigare forskning har haft svårt att belysa 

maktförhållanden mellan de två grupperna där man pekar på ett behov av kvalitativ forskning 

på mer specifika grupper av sportjournalister på Twitter (Schulz 2010:237).  

 

Ur ett maktperspektiv, med fokus på citizen journalists, ska jag genom kvalitativa 

forskningsintervjuer undersöka vad sportjournalisterna anser om förändringen av den 

journalistiska yrkesrollen samt yrkespraktiken och hur ny informationsteknologi som Twitter 

har förändrat traditionella maktförhållanden mellan ”publiken” och journalisten. Jag ska även 
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gå emot strömmen när det gäller forskning om journalistik och citizen journalists, där jag 

kommer undersöka den vardagliga journalistiska ”lunken” på Twitter och inte citizen 

journalists bidrag kring de specifika händelserna – exempelvis ”breaking news” - som 

dominerar forskningen.  

2   Twitter, journalistik och det samtida medielandskapet 

Denna del av uppsatsen ämnar att ge grundläggande information om de aspekter som 

uppsatsen kommer undersöka. Jag kommer först gå in på Manuel Castells diskussion kring 

det nya informationsteknologiska paradigmet för att belysa de förändringar som har skett i 

samhället i och med de nya informationsteknologierna. Vidare kommer uppsatsen kort 

sammanfatta grundläggande information om Twitter och vad det är som bildar ett 

”hockeyinformationsflöde”. Till sist kommer jag gå igenom några grundläggande aspekter 

och diskussioner gällande journalistik.  

2.1   Informationsåldern 

Den spanska sociologen Manuel Castells tar i sin bok Informationsåldern upp den 

förändringar som har skett i samhället med den nya informationsteknologin. Den stora 

förändringen i samhället beskriver Castells som; ”en teknisk revolution, med centrum i 

informationsteknologin, har i allt snabbare takt börjat omforma samhällets sociala bas” (1999: 

25). Boken tar utgångspunkt i den informationsteknologiska revolutionen, där han ser 

revolutionen som en genomsyrande kraft i all mänsklig aktivitet. Castells värderar teknikens 

makt till en hög grad, där den genomsyrande kraften över all mänsklig aktivitet beror på att 

teknik och samhället är ett, där samhället inte kan förstås utan sina tekniska verktyg (1999:28-

9). Han ser den nya informationsteknologin som ett nytt paradigm, det ”nya 

informationsteknologiska paradigmet” som han kallar det. Castells tar upp de särdrag som har 

förändrat samhället genom det informationsteknologiska paradigmet, eller som han själv 

uttrycker det; ”peka ut de drag som utgör det informationsteknologiska paradigmets hjärta” 

(1999:92). Det första särdraget betonar information, där information har blivit som en råvara 

som kan omvandlas till produkter i dagens informationsteknologiska paradigm.  

 

Det andra särdraget handlar om ”teknikens genomsyrande effekter”, där alla processer i vår 

kollektiva och individuella existens formas av det nya teknologiska mediet. Här pekar 

Castells på det faktum att information är så pass integrerad i all mänskliga aktivitet som 
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omfattar oss där nya tekniska medier har förmågan att forma processer av människans 

existens.  

 

Det tredje särdraget är nätverkslogiken inom det informationsteknologiska paradigmet. 

Nätverkslogiken hos varje system och uppsättning av det nya informationsteknologin formas 

och byggs upp för att anpassa en allt mer komplex interaktion och oförutsägbara 

utvecklingsmönster. Nätverkslogiken jobbar på ett annat sätt än tidigare, där man hjälper till att 

strukturera det ostrukturerade i nätverken, men flexibiliteten finns kvar på grund av människans 

driv till förnyelsekraft. När dessa nätverk börjas sprida så börjar de växa exponentiellt vilket 

medför att det blir mer ofördelaktigt att befinna sig utanför dessa nätverk då möjligheterna att 

nå andra element utanför nätverket minskar.  

 

Det fjärde särdraget inom detta paradigm är dess nya form av flexibilitet. Organisationer och 

institutioner kan förändras i grunden, men det kommer samtidigt inte påverka dessa 

organisationer och institutioner till en lika hög grad som tidigare (Castells 1999:92-3). Företag 

och samhällen byggs upp på denna flexibilitet för att kunna hantera de stora 

informationsflödena som präglar dagens informationssamhälle (Nygren 2008:28). 

 

Avslutningsvis så påpekar Castells att det nya informationsteknologiska paradigmet är; 

”kraftfullt och imponerande i sin materiella karaktär men anpassningsbart och öppet i sin 

historiska utveckling” där paradigmet strävar mot öppenhet i ett mångfasetterat nätverk 

(1999:98). Paradigmets sociala relation spelar på relationen mellan teknik och samhälle och har 

en kraft som genomsyrar ”livets och intellektets kärnområden” (Ibid). Castells lite abstrakta 

diskussion kring paradigmet visar på den förändring som har skett i samhället de senaste två 

decennierna. Genom att beskriva Castells syn på informationsåldern så vill jag beskriva de 

rådande förhållandena inom nätverkssamhället som ligger till grund för denna uppsats. Den kan 

ses som en grundläggande kunskap kring vad det är som har påverkat förändringen av den 

journalistiska yrkesrollen. Castells beskrivning av det nya paradigmet är mer inriktat på ett 

samhälleligt perspektiv, där de aktörer och förhållanden uppsatsen ämnar att undersöka 

orienterar sig inom. Senare i uppsatsen kommer jag även manifestera hur makten kan utövas i 

informationsåldern. 
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2.2   Twitter och dess nätverk 

Idag finns det en stor mängd olika sociala medier. Varför jag valde att studera journalister på 

Twitter är för att plattformen används av många journalister runt om i världen. Men vad är då 

Twitter? Från lanseringen 2006 har Twitter utvecklats från en nischad webservice till ett 

massfenomen inom sociala medier. Twitter har specialiserat in sig på att bara låta användarna 

använda sig av max 140 tecken, därav definieras Twitter som en microblogg. Informationen 

och meddelanden användare kan skriva och publicerar ut till alla Twitter-användare kallas 

”tweets” och att just skicka ut själva meddelandena beskrivs nu med ett verb – att twittra. En 

”tweet” kan bestå av ett meddelande, en bild eller en video.  

Andersson-Schwarz (2015) menar att man kan se Twitter på två olika sätt - dels som ett 

medborgligt konversationsmedium där det vardagliga person-till-person samtalet understryks 

och dels som ett PR-medium där huvudfunktionerna är opinionsbildning, reaktion och 

realtidsinformation (ibid:9). Jag kommer se Twitter som en hybrid av de två sätten. Dels som 

ett medborgligt medium för att det som kommer undersökas ligger på en mer vardaglig nivå, 

där relationer och förhållningsätt mellan två eller fler aktörer kommer studeras. Samtidigt 

kommer jag se Twitter som ett PR-medium där jag ska undersöka hur aktörerna konstruerar 

makt, vidmakthåller den och hur makten har förändrats.  

 

Vidare till den grundläggande informationen om Twitter, om man gillar andras meddelanden 

kan man retweeta den omtyckta informationen vilket kan förklaras som en vidareförmedling 

av andra personers meddelande till sina egna följare. Det framgår i texten att man har 

vidareförmedlat personens meddelandet ut till sitt nätverk. Oftast är det med hjälp av denna 

funktion som meddelanden blir virala då informationen sprids till fler nätverk och direkt en 

större publik. Man kan även sammankoppla sina tweets till större kategorier, exempelvis 

specifika ämnen, grupper, individer, genom att använda sig av hashtag (#) och sedan det 

ämnet man vill sammankoppla tweeten med. Med hashtaggar är det möjligt med både 

omedelbar nyhetsförmedling och massmobilisering där informationen kan delas i realtid 

(ibid). Ett exempel på hashtagg är ”#twittpuck” som handlar om svensk hockey, vilket gör att 

alla som har taggat sina meddelanden på Twitter med den hashtaggen ramar in sitt 

meddelande inom den svenska hockeyinformationen, samt alla som är intresserade av 

information om svensk hockey kan söka på den hashtaggen.  
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Till skillnad från andra sociala medier så har Twitter dels en kronologisk ordning på de tweets 

som förekommer på ens tidslinje, samt en sektion med utvalda tweets som Twitter tror 

kommer ”passa dig”. Man kan välja att följa andra användare, vilket gör att man kan se den 

personens meddelande och information som hen väljer att sprida. Det gör att användare kan 

hålla sig uppdaterad på personer man känner eller som man tycker är intressanta. Detta 

medför att man kan skapa sig sitt egna nätverk ute på Twitter, där man väljer vilka man vill 

ska ingå i nätverket och vilka man inte vill ska ingå. När det kommer till informationsflöde så 

pratar man inte om ett enskilt forum där all information om exempelvis hockey kommer upp 

på. All information som produceras och sprids om svensk hockey kommer upp på 

medieanvändaranas flöde tillsammans med annan information, beroende på vilka användare 

man följer. Man kan söka upp detta flöde aktivt, om man söker på exempelvis hashtaggen 

”twittpuck” eller om man väljer att skapa sig ett nätverk där man följer många av de aktörer 

som skriver om hockey.  

 

2.3   Journalistik  

Twitter är en plattform som har attraherat många olika slags journalister. Journalistik baseras 

på insamling, framställning, urval och bearbetning av verkliga nyheter eller händelser. Det är 

sedan journalisternas roll att sammanställa materialet och sprida det på olika medieplattformar 

till sin publik. Den journalistiska praktiken består till mångt och mycket om att välja och välja 

bort stora antal händelser som sker dagligen, samtidigt som människor är beroende av den 

information som medierna ger, vilket oftast ligger bortom människans egna vardag.  

Forskning visar att detta är en avsevärt stor faktor till den makt medier innehar, då man bland 

annat kan styra över människors uppfattning om verkligheten. Vad och hur medierna 

uppmärksammar olika händelser, aktörer, institutioner och processer kan vara av stor 

betydelse för människors verklighetsuppfattning och opinionsbildning (Strömbäck 2015:151).  

 

Journalistiken har haft en ständig kamp med att kalla yrket för en profession. Begreppet 

professionell har två olika betydelser; dels att arbetet håller hög kvalité och blir bra gjort samt 

att den som gör jobbet ska tillhöra en sammanhållen yrkesgrupp, alltså en profession (Nygren 

2015:63). Tidigare forskning visar dock att yrket gradvis har stärkt sin position som ett slags 

”semiprofession” genom att exempelvis etablera professionell utbildning och professionella 

normer. Den gradvisa ökningen av profession i yrket har lett till att journalister har distanserat 

sig från tidigare förekommande kopplingar - exempelvis med politik och makthavare. Det 
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journalistiska yrket står i en ständig balansgång mellan dess samhällsuppdrag där man jobbar 

för sin publik och dess ekonomiska mål där medieföretag oftast består av kommersiella 

företag där man livnär sig på intäkter från sin publik och annonsörer (Nygren 2015:65-6).  

 

3   Tidigare forskning 

Vi ska i detta avsnitt introducera en bred översikt på vad forskningsfältet har kommit fram till, 

kopplat till det jag ska undersöka. Jag kommer gå in på medie- och journalistikforskningens 

övergripande teoretiska utgångspunkter, de teknologiska förändringarna i yrket samt 

forskning gällande relation- och maktförhållanden mellan journalistik och citizen journalism. 

Avsnittet kommer börja med att redovisa vad forskning om sportjournalistiken i stort har 

kommit fram till för att sedan fokusera mer på forskning kring den allmänna journalistiken. 

Avslutningsvis ska jag dyka ner i en artikel som ligger nära vårt undersökningsområde och ta 

upp de förslag som anses vara nödvändiga för att förstå undersökningsområdet bättre.  

 

3.1   Forskning om sportjournalistik  

Journalistiken består av olika genrer, exempelvis kulturjournalistik, sportjournalistik, politisk 

nyhetsjournalistik. I detta avsnitt kommer jag rikta in oss specifikt mot sportjournalistiken och 

vad forskning om den handlat om.  I boken Handbok i Journalistikforskning under kapitlet 

sportjournalistik tar Jesper Enbom och Eric Carlsson övergripande upp de inritningar 

forskning om sportjournalistiken riktat sig mot. Författarna menar att forskning om 

sportjournalistiken har följt tre breda teoretiska inriktningar. Den första handlar om 

medieinnehåll, där man undersöker aspekter som identitet och representation genom sportens 

medialisering. Den andra handlar om hur sportjournalistik kan förstås som ett viktigt del i 

digitaliseringen av medierna. Den tredje inriktningen handlar om de teoretiska perspektiv på 

sportjournalistikens institutionella och politisk-ekonomiska faktorer med fokus på aspekten av 

sportens kommersialisering (Enbom & Carlsson 2015:209). Här ska jag rikta uppmärksamhet 

åt den andra teoretiska inriktningen, sportjournalistik som inslag i digitaliseringen vilket 

ligger inom ramen för denna uppsats undersökningsområde. Författarna sätter digitaliseringen 

i relation med de förändrade villkoren för idrottens medialisering;  
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”Nya medietekniker såväl som nya sätt att använda medier på har också påverkat den 

teoretisering som sker inom journalistik- och medieforskningen. Ett exempel är de tidiga 

vetenskapliga modellerna som ser kommunikation som enkelriktad och beskriver publiker som 

mer eller mindre passiva mediekonsumenter inte längre är lika relevanta. Sedan mitten av 1990-

talet när internet slog igenom på allvar har det däremot blivit mer vanligt med begrepp som till 

exempel interaktivitet, konvergens och delaktighet för att förklara den komplexitet som råder 

mellan nya kommunikationstekniker och olika former av sociala praktiker” (Ibid).  

 

Samma sak gäller sportforskningen, där begrepp som deltagarkultur har kommit att användas 

när det gäller sociala medier, bloggar och utvecklingen mot transmediala plattformar som har 

förändrat villkoren för den medierade sporten (Enbom & Carlsson 2015:210). Forskning kring 

detta område har inte varit det mest framträdande under de senaste decennierna, men mycket 

tyder på att den kommer växa i och med att journalistiken rent generellt står i en brytpunkt på 

grund av den ökade betydelsen och rollen sociala medier har i dagens sportjournalistiska yrke 

(Enbom & Carlsson 2015:215). Här tolkar jag denna brytpunkt som en stor förändring inom 

det sportjournalistiska yrket, där vidare forskning om brytpunkten är av betydelse för att 

kunna förstå det samtida medielandskapet för både sportjournalisterna och de producerande 

medieanvändarna. Enbom & Carlsson hävdar även att; ”forskning om sociala medier kan ses 

som ett växande delområde, framförallt hur plattformar som exempelvis Twitter blir verktyg i 

det journalistiska arbetet” (ibid). Med verktyg menas exempelvis hur sociala medier kan 

användas som kanaler för kommentarer, spridning, interaktion och promotion inom 

idrottsvärlden (ibid). Här sätter författarna fingret på en av dimensionerna uppsatsen kommer 

att undersöka, där jag ska undersöka närmare hur användandet av nya informationsteknologier 

som Twitter har förändrat den sportjournalistiska yrkespraktiken och yrkesrollen. Denna 

tematik är mer undersökt kring den generella journalistiken och inte sportjournalistiken i sig, 

där jag nu ska gå närmare inpå forskningen kring dessa förändringar.  

 

3.2   Forskning om Twitter och journalistikens förändringar  

Vi ska nu gå över till en bred diskussion där en bild över forskningsfältet gällande journalistik, 

Twitter och citizen journalists kommer redovisas. Till att börja med kan en konstatera det 

faktum att forskning om journalister, medieorganisationer och publikmedlemmar på 

plattformen Twitter dominerar, trots att Facebook är betydligt mer populär bland medborgare. 

Den största anledningen tros vara den simpelhet Twitter erbjuder forskare att hämta data från 
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plattformen till skillnad från Facebooks komplicerade forskningsetiska och metodologiska 

tillvägagångssätt för att hämta och behandla data (Larsson 2015:491). Samma tendens kan man 

se inom nyhetsrapporteringen, där utrymmet Twitter får samt användandet av plattformen som 

källa är kraftigt överrepresenterat i nyhetsmedier i jämförelse med den popularitet tjänsten har 

i samhället (Andersson-Schwarz 2015:5; Larsson 2015:484).  

 

Twitter är överrepresenterat både inom forskningen och nyhetsrapporteringen, men varför 

använder sig journalister av Twitter? Studier visar att Twitter erbjuder ett konstant flöde av 

information från journalisternas ”utvalda källor”, alltså de personer journalisterna följer på 

Twitter. Detta ger i sin tur en annan direkthet i förmedlingen av information, som journalisterna 

kan använda som källor (Larsson 2015:484). Uppföljd forskning till det senare visar att de 

journalister som använder sig av Twitter använder sig till en högre grad av personliga åsikter 

än vad som brukas förknippas med den journalistiska verksamheten, samt att det sker en 

variation av normförändringar inom yrket på grund av journalisters användande av Twitter som 

plattform (Lasorsa 2012:19). Detta skifte från objektivitet till mer subjektivitet samt de 

normförändringar som sker ställer även frågor gällande hur den journalistiska yrkesrollen har 

ändrats i och med Twitter som användande av plattform. Dock verkar det inte finnas någon mer 

konkret forskning över hur sociala medier har förändrat journalisters yrkesroll.  

 

Nygren (2008) skriver att en stor del av de normförändringarna som skett inom det 

journalistiska yrket har att göra med den teknologiska utvecklingen och användning av de 

tjänster som uppkommit till följd av den. Han fortsätter att berätta hur användandet av sociala 

medier förändrar det dagliga arbetet för en journalist, men ger inga konkreta svar på hur dessa 

normförändringar mer specifikt kan definieras eller kommer i uttryck (ibid:102 & 118).  

 

Jesper Strömbeck och Michael Karlsson (2011) beskriver i artikeln Who´s got the power de två 

huvudsakliga förändringarna som har skett inom journalistiken med de nya digitala 

kommunikationsteknologierna. Den första förändringen är att de nya digitala 

kommunikationsteknologierna ger upphov till en högre grad av interaktivitet där publiken får 

komma till tals och den andra handlar om de möjligheter mediaföretagen har att spåra vilka 

nyheter och annat innehåll som klickas mest på av publiken (ibid:647). Återigen visar 

forskningen att det har skett förändring i interaktionen mellan journalister och publiken, men 

inte hur dess maktförhållanden har förändrats. Strömbeck och Karlsson visar hur publikens 

påverkan har förändrats i den journalistiska praktiken där författarna, likt Castells argument om 
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att information blir som en råvara, argumenterar att de ovannämnda förändringarna blir som en 

produkt; ”Both features suggest a tangible impact on the control of communication both as a 

process and a product, and suggest that user participation and influence can be direct as well as 

indirect” (ibid:647). För det första visar senare forskning hur användare mer och mer tar del i 

nyhetsprocessen, exempelvis kommentarer under nyhetsartiklar, användares tips och 

förmedling av nyheter till nyhetsorganisationerna och större deltagande i 

nyhetsundersökningar. För det andra får nyhetsorganisationer en större kontroll över vad det är 

publiken gillar då man kan se vilka nyheter eller annat innehåll som det klickas mest på. Det 

gör att medieanvändare dels påverkar nyhetsprocessen mer direkt, genom att man tar del av 

nyhetsprocessen och mer indirekt då de nyheter och innehåll man klickar på styr vad 

nyhetsorganisationernas producerar (Strömbeck & Karlsson 2011:647-48). Detta bevisar att det 

har skett en förändring i och med de nya kommunikationsteknologierna i det journalistiska 

arbetet, men det visar inte hur de upplever denna kontroll i praktiken. Jag ska bygga vidare på 

denna kunskap i analysen och diskussionen för att se hur dessa förändringar ser ut i praktiken, 

alltså hur man som sportjournalist förhåller sig till den information man har tillgång till idag, 

där man vet vad publiken gillar och klickar in på.   

 

3.3   Forskning om relationen mellan citizen journalists & journalister 

Till och börja med finns det många termer för medieanvändare som producerar och sprider eget 

material – exempelvis medborgarjournalistik, participatory journalism, citizen journalism och 

street journalism (källa). Jag har valt att använda mig av citizen journalism eftersom det är den 

termen som riktar sig mer mot producerande medieanvändare. En problematik i att använda 

begreppet citizen journalists är att man särskiljer dem från medieanvändare. Medan citizen 

journalists kan ses som mer aktiva nyhetsanvändare som skapar egna nyheter och information 

så kan medieanvändare beskrivas som mer passiva medborgare som ”bara” kommenterar, re-

tweetar och gilla markerar under nyheter och annan information. Mycket av den forskning som 

handlar om just citizen journalism använder sig av andra begrepp – exempelvis participatory 

journalism som innefattar både citizen journalists och medieanvändare – vilket har gjort att 

dessa undersökningar inte särskiljer de två begreppen. För att kringgå denna problematik har 

jag valt att använda mig av ordet användare när jag refererar till både citizen journalists och 

medieanvändare. Varför jag inte bara valde ett mer omfattande begrepp är på grund av att jag 

är mer intresserad av de mer aktiva medieanvändarna och hur de har mottagits av 

hockeyjournalisterna.  
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En stor del av den forskning som handlar om journalistik, citizen journalism och Twitter handlar 

om den nytta både nyhetsorganisationer kan dra av citizen journalism och den nytta citizen 

journalism kan dra av plattformen Twitter.  Medan journalister kan dra nytta av den information 

som produceras av citizen journalism, så kan den senare dra nytta av en global publik som 

Twitter faktiskt erbjuder. Självklart kan både journalister och citizen journalists dra nytta av en 

global publik, men det nya ligger i möjligheten för ”vanliga” medborgare att förmedla 

information till en globala  publik (Murthy 2011:786). 

 

Med ett större inflytande i nyhetsprocessen och mer demokratiska kommunikationsverktyg  har 

fenomenet citizen journalism uppkommit, vilket har lett till en större osäkerhet kring 

definitionen av det journalistiska yrket. Henrik Örnebring undersöker i sin artikel Anything you 

do I can do better? den skiftande gränsdragningen mellan ”amatör” och ”professionell” inom 

journalistiken. Med utgångspunkt i professionella journalisters perspektiv frågar Örnebring vad 

skillnaden är mellan det journalister gör och det citizen journalists gör. Resultatet visade att de 

professionella journalisterna främst belyste den ”kollektiva naturen” inom journalistiken, alltså 

det kollektiva arbetet. Detta står i kontrast med vad den tidigare konstruktionen av journalistisk 

professionalism står för, då det individuella arbetet betonades (Örnebring 2013:35). Fler 

undersökningar som behandlar relationen mellan journalister och citizen journalists har visat 

att journalisterna ofta betonar värden som  autonomi, ansvar och validitet i det man gör som 

oftast särskiljer dem från citizen journalists (Singer & Ashman 2009:3).  

 

När det kommer till journalisternas användande av citizen journalism som källa visar 

undersökningar att nyhetsorganisationer och journalister är mer öppna till att hämta källor från 

citizen journalists idag än förr. I artikeln Twitter: Microphone for the masses? undersöker 

författaren Dhiraj Murthy förhållandet mellan citizen journalists och traditionella nyhetsmedier. 

Med fokus på ”breaking news” konstaterar Murthy det faktum att medan traditionella medier 

är hårt pressade av att ha människor ute på fält för att söka till sig händelser, så har Twitter en 

hel arme av citizen journalism som är beredda att skriva om en händelse i verklig nutid 

(2011:784). Det har gjort att journalister mer och mer förlitar sig på den information som hämtas 

på sociala medier. Murthys resultat visade att professionella nyhetsorganisationer har blivit mer 

öppna med att hämta information från citizen journalism, speciellt vid ”breaking news” 

händelser.  
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Fortsättningsvis handlar en stor del av forskningen kring journalistik, citizen journalists och 

Twitter om de stora specifika händelserna – exempelvis ”breaking news”. Dessa studier har 

undersökt den direkthet som Twitter och citizen journalist ger nyhetsorganisationerna under de 

mer specifika händelserna (Allan & Thorsen 2009; Murthy 2011). Anders Olof Larsson skriver 

i kapitlet Gamla medier möter nya det faktum att det har riktats mycket fokus på just ”breaking 

news” (senaste nytt), där han uttrycker; ”det tycks stå klart att Twitter kan fungera utmärkt som 

en källa för ”senaste nytt” - exempelvis vid olyckor, livehändelser eller andra, liknande 

nyhetsvärdiga evenemang och oförutsedda händelser” (Larsson, 2015:485). Dessa 

undersökningar gäller då främst i kontext till stora nyhetshändelser och journalisters 

förhållningsätt till citizen journalism under just den perioden. Forskning som behandlar den 

vardagliga journalistiska ”lunken” på Twitter är dock allt mer sällsynt. Stor del av forskningen 

kring Twitter och journalister handlar om de oförutsedda händelserna, där den centrala 

forskningen handlar om citizen journalists bidrag till nyhetsflödet på Twitter under dessa 

händelser.  

3.4   Twitters inverkan på sportjournalistiken  

I Brad Schulz artikel An Exploratory Study of How Twitter Is Affecting Sport Journalism 

studerar författaren hur Twitter används av sportjournalister och hur det påverkar deras arbete. 

Genom att belysa hur dagens nyhetskonsumenter tar tillvara på dagens teknologiska 

möjligheter, där de har klivit in i en mer aktiv roll genom  att skapa egna nyheter för 

offentligheten, så introducerar man begreppet citizen journalism. Schulz tar upp hur den aktiva 

rollen från nyhetskonsumenter har gjort att citizen journalism konkurrerar med traditionella 

nyhetsmedier och vissa forskare påpekar att detta gör att professionella kommunikatörer är 

tvungna att ändra sitt tillvägagångssätt i yrket. Det visar sig inte minst i de nya teknologierna 

som nyhetsmedierna har inkorporerat på sina sidor, med podcasts, bloggar och nu Twitter.  

Schulz tar upp forskning som visat att de nya förändringarna har motvilligt tagits emot av 

journalister, där ett negativt synsätt präglar förändringar inom de nya inkorporerade 

teknologierna (2010:227-28). Artikeln tar utgångspunkt i Twitter, där fyra möjligheter Twitter 

kan erbjuda nyhetsjournalistiken belyses: 

 

1.   Twitters erbjuder en annan form av direkthet, där publikens behov av information i 

realtid kan tillfredsställas genom Twitter. Nyhetsorganisationer som vill förmedla 

”breaking news” kan använda sig av Twitter för att öka trafiken in på deras nyheter.  



 16 

2.   Journalister kan använda sig av Twitter för att förmedla sina artiklar eller arbeten på 

andra plattformar. Är man framgångsrik med detta och folk uppskattar det, så kan man 

stärka hela den kollektiva organisationens varumärke.  

3.   Styrkan att få andra Twitter-användare att sprida journalisternas artiklar för att få större 

uppmärksamhet på det publicerade materialet.  

4.   Twitter kan erbjuda journalisterna en unik möjlighet till direktkontakt med sin publiken, 

där man kan kommunicera om artiklar och få feedback från sina läsare (Schulz 

2010:229). 

Med ett teknik-deterministiskt perspektiv söker författaren förståelse genom en enkät på 146 

sportjournalister inom olika medieplattformar, exempelvis radio, webbtidningar och TV. Den 

huvudsakliga frågan han ställde till journalisterna var; ”till vilken grad har Twitter påverkat 

förändring i nyhetsarbetet inom sportjournalistik?” (Schulz 2010:231). Resultaten visade att de 

yngre sportjournalisterna använde sig av Twitter på ett annat sätt än de äldre och såg ingen 

skillnad i sitt arbete mellan Twitter och journalistik. Äldre sportjournalister hade ett mer 

negativt synsätt på Twitter, där man inte riktigt tog tillvara på de positiva fördelarna Twitter 

kan erbjuda (Schulz 2010:235-36). Resultatet visade även att beroende på vilka 

medieplattformar journalisterna arbetade på såg man skillnad på inställning till Twitter. Andra 

studier har även visat samma resultat, där journalister inom radio och TV ser på nya medier 

som Twitter på ett mer positivt sätt än print och webbjournalistiken (Nygren 2008:89). 

 

Sammanfattningsvis förklarar Schulz att det definitivt sker en förändring, men att den är svår 

att mäta sig fram till. Han pekar på att det verkar vara en;”emerging sport-journalism hybrid of 

which Twitter is part- an instantaneous, interactive, intermedia conglomeration that seems to 

be continually redefining itself. Among other things, it is part traditional reporting, part blog, 

part Twitter, part Facebook, part Youtube, and part text messaging.” (2010:236). Denna hybrid 

av medier som Twitter erbjuder verkar ha tagits emot på olika sätt av sportjournalisterna. Å ena 

sidan verkar de äldre sportjournalisterna samt de sportjournalister verksamma inom printmedia 

mer bundna till det förflutna, med metoder av det äldre slaget där Twitter är mer av en ny 

ovälkommen teknik. Å andra sidan verkar de yngre och de sportjournalister verksamma inom 

television mer accepterande och assimilerande till Twitter som en naturlig utveckling av 

journalistyrket (Schulz 2010:237).  



 17 

3.5   Sammanfattning tidigare forskning 

Denna presentation av tidigare forskning gör att vi vet att det finns betydande kunskap om 

exempelvis sportjournalistiken som ett inslag i digitaliseringen, journalister och 

publikmedlemmar på Twitter, förändringar av journalistyrket i och med den teknologiska 

utvecklingen. Forskning har visat att journalistiken rent generellt står inför en brytpunkt i och 

med den ökade betydelsen och rollen sociala medier har. Här talar det mycket för att denna 

brytpunkt även förändrar de traditionella maktförhållanden, då sociala medier ger upphov till 

mer demokratiska förutsättningar gällande kommunikation och nyhetsförmedling.  

Vi vet även att professionella journalister betonar den ”kollektiva naturen” när det handlar om 

särskiljande mellan dem och citizen journalists. Det vi inte vet är vad sportjournalisterna 

betonar för kriterier, där man har andra förhållanden i yrket– exempelvis en mer engagerad 

publik än ”vanliga” nyhetskonsumenter.  

En majoritet av forskningen kring journalister och citizen journalists handlar som tidigare 

nämnt om citizen journalists bidrag kring de oförutsedda händelserna, men är det verkligen det 

enda området som citizen journalists är till hjälp för journalister? Här ser jag behovet av att 

undersöka förhållandet mellan journalister och citizen journalists på ett mer vardagligt plan, där 

jag nu ska rikta in uppsatsen på den dagliga interaktionen mellan journalister och citizen 

journalists. Det intressanta att studera förhållandet mellan journalister och citizen journalists på 

ett mer vardagligt plan är att man ”skalar bort” de stora oförutsedda händelserna och mer fokus 

läggs på den vardagliga relationen mellan dem två. Här finns anledning att tro att förhållandet 

ser annorlunda ut, då behovet av snabba källor från journalisternas sida inte är lika akut som i 

de oförutsedda händelserna vilket även gör att relationen kommer ner till en mer grundläggande 

nivå.  

Det vi vet är att journalistiken står inför en brytpunkt, man särskiljer sig från citizen journalist 

genom att betona den kollektiva naturen samt att betydande forskning gällande förhållandet 

mellan journalister och citizen journalist handlar om de oförutsedda händelserna. Luckan 

hittar vi i förhållandet mellan de två på det mer vardagliga planet, där lite fokus har lagts på 

detta perspektiv inom forskningen. De mest relevanta förslagen på vidare forskning kring vårt 

området är journalisters användning av sociala medier i det dagliga arbetet och mer 

kvalitativa undersökningar av mer specifika grupper av sportjournalister gällande 

förändringen. Denna uppsats kommer knyta an till Schulz studie då författaren uttrycker 

behovet av att undersöka specifika grupper av sportjournalister och deras inställning till nya 

teknologier (Schulz 2010:237). Med inriktning på hockeyjournalisters egna utsagor och hur 
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de använder sig av Twitter som verktyg ämnar denna uppsats bidra med djupare kunskap 

gällande forskningsområdet. Med ett maktperspektiv på den vardagliga journalistiska lunken 

ämnar uppsatsen att öppna upp ett nytt perspektiv på forskning kring journalistiken.  

 

 

 

4   Teorianknytning 

Vi ska i detta avsnitt introducera de teoretiska utgångspunkterna som ska användas i 

analysdelen och den avslutande diskussionen.  

 

4.1   Makt i nätverkssamhället 

Som en uppföljare till Informationsåldern har Manuel Castells skrivit boken Communication 

Power. I den nya boken fokuserar Castells mer på maktutövning i de kommunikativa 

nätverken där han diskuterar mer övergripande hur maktstrukturer konstrueras i 

nätverkssamhället. Till att börja med definierar författaren makt som; 

 

”Power is the relational capacity that enables a social actor to influence asymmetrically the 

decisions of other social actor(s) in ways that favor the empowered actor´s will, interests, and 

values. […] Assymmetrically means that while influence in a relationship is always reiprocal, in 

power relationships there is always a greater degree of influence of one actor over the other” 

(Castells 2013:10-11). 

 

Makten finner man i relationen mellan subjekt, och är till stor del resultatet av aktörers 

förmåga att påverka andras tankesätt. I en maktrelation är det alltid en aktör som har större 

inflytande över en/den andre aktören. Castells påpekar att formandet av andra människors 

tankesätt är en betydligt mer avgörande och varaktig form av dominerande i 

nätverkssamhället för att; ”it is mediated communication that constitutes the symbolic 

enviornment in which people recieve, process, and send the signals that produce meaning in 

their lives” (2013:x). Författaren pekar på att det är den medierade kommunikationen som 

producerar mening för människan. Men förvandlingen av den medierade kommunikationen 

har ändrat sättet maktrelationer fungerar i dagens nätverkssamhälle (Castells, 2013:x). 
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Maktrelationer inom varje nätverk är specifikt. Den fundamentala formen av maktutövning, 

vilket gäller alla nätverk, är exkluderande från nätverket.  

 

När det gäller den förändrade medierade kommunikationen nämnd här ovan menar Castells 

att det har skett en transformation i sättet vi kommunicerar i dagens digitala kommunikation. 

Han påpekar att masskommunikation har skiftat till mass-själv-kommunikation till följd av de 

olika aspekter av digitaliseringen som har möjliggjorts – exempelvis trådlöst internet, 

utvecklingen av Web 2.0 & 3.0, och de utvecklade bredbanden. Dessa aspekter har gjort att 

interaktiva kommunikationsnätverk har utvecklats på en horisontell nivå som ger människor 

förmågan att koppla samman det lokala med det globala när man vill (Castells 2013:65). 

Författaren pekar på den hybrid av kommunikation som är tillgänglig idag, där mass-själv-

kommunikation dels består av masskommunikation för att den har förmågan att nå en global 

publik. Samtidigt är den självkommunikativ för att meddelanden är självkonstruerade där de 

potentiella mottagarna är självvalda, samtidigt som mottagande av specifika meddelanden 

eller innehåll är självvalt (Castells 2013:55). Det har gjort att människor av det digitala 

samhället mer gått ifrån det definierade begreppet publik, till begreppet användare i dagens 

medielandskap där även den hierarkiska strukturen ändras. Mass-själv-kommunikation ändrar 

statusen på mediernas ensidiga masskommunikation, där den förre erbjuder möjligheter för 

vanliga medborgare att nå ut till en stor publik till en högre grad idag än förr. Castells sätter 

här fingret på den nya sortens kommunikation i dagens nätverkssamhälle, vilket är en stor 

bidragande orsak till uppkomsten av citizen journalism och deras kommunikationsverktyg.  

 

Den omfattande kommunikationen i det nätverkssamhälle vi lever i idag gör att den mest 

betydande källan för influerande är att transformera andra människors tankesätt. Här går jag 

över från Castells diskussion kring makt till diskussionen kring värdeskapande i ett 

nätverkssamhälle, där dessa diskussioner sammankopplas med varandra. Värde inom 

nätverkssamhället är ett uttryck av makt, den som har makten inom ett visst nätverk är den som 

bestämmer vad det är som är värdefullt. Nätverkssamhället består av en multidimensionell 

social struktur där olika nätverk producerar värde enligt sin egna logik. I relation till andra 

historiskt sociala strukturer så har det inte skett någon förändring – för värde är det som den 

dominanta institutionen av samhället bestämmer sig för är värdefullt, alltså den som har makten 

i sina händer bestämmer vad som är värdefullt. Det som är nytt i dagens nätverkssamhälle är 

dess globala räckvidd och den nya nätverksarkitekturen (Castells 2013:28).  Avslutningsvis 

pekar författaren på att värde; ”is processed in every dominant network at every time in every 
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space according to the hierarchy programmed in the network by the actors acting upon the 

network” (2013:29). Värdeskapande i ett nätverk är alltså något som sker kontinuerligt och 

skapas av aktörerna som är inkluderande i ett nätverk. Värdeskapande sker kontinuerligt och är 

beroende av den hierarkin som nätverket består av.  

 

Först och främst verkar det som att den fundamentala aspekten inom ett nätverk är att vara 

inkluderad i det. Uppsatsen betraktar det svenska hockeyinformationsflödet som ett eget 

nätverk, där makt utövas mellan aktörer (subjekt) inom nätverket. Målet med att sammankoppla 

värdeskapande och maktstrukturer i denna uppsats är att utläsa vad som är av värde i 

produktionen av information på Twitter samt hur de nya möjligheterna till kommunikation har 

ändrat maktstrukturerna på Twitter och mer specifikt för sportjournalisterna. Medan Castells 

diskuterar de två aspekterna på ett övergripande plan inom nätverkssamhället, så kommer jag 

att applicera in dem mer specifikt på ett nätverk och på två aktörer inom nätverket.  

 

 

4.2   Journalistikens ideologi och praktik i förändring 

En viktig del i den journalistiska självförståelse handlar om dess normer och ideal. När det 

kommer till diskussioner om journalisters normer och ideal så är det en stor mängd litteratur 

som rapporterar om den journalistiska ideologin. Ideologin  är ett sätt att förstå hur 

journalister skapar mening med sin nyhetsproduktion och kan ses som ett system för 

journalisternas trosuppfattningar, normer och ideal. Dueze (2005) delar in journalisters 

typiska ideal och normer i 5 olika kategorier; (I) man står i tjänst till offentligheten (public 

service), (II) objektivitet, (III) autonomi (fria och självständiga), (IIII), journalister ska ha en 

känsla av direkthet till nyheter och (IIIII) man har en känsla av etik, validitet och legitimitet. 

Dessa normer är en del av journalisternas ideologiska perspektiv, där dessa perspektiv oftast 

lyfts fram av journalister för att befästa makt över vad som anses vara ”riktig” journalistik 

(446:47). Deuze påpekar att denna ideologi används som ett instrument för journalister att 

neutralisera hierarkiska strukturer på en nyhetsorganisation när man är utsatta för kritik. 

Användning av det ideologiska perspektivet från journalister har även blivit kritiserat av 

anhängare till citizen journalism då man skyller journalisters ideologiska tänkande på 

nyhetsmediers oförmåga att involvera medborgare i nyhetsprocessen (Dueze 2005:446).  

Vidare ska det även påpekas att dessa ideal varierar mellan platser, åsikter och tider men i 

Duezes fall utgick man från globala studier av vad journalister anses vara deras ideologi.  
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Dessa normförskjutningar är intimt förknippade med förändringar av den journalistiska 

praktiken. Gunnar Nygrens bok- Yrke på glid (2008) tar upp förändringen av journalistyrket 

under de senaste 10 åren. Nygren går in på hur den nya informationsteknologin har förändrat 

samhället. Han beskriver hur information har blivit som en råvara som omvandlas till produkter, 

där; ”informationsteknologin genomsyrar alla led i produktionen och tekniken konvergerar till 

ett integrerat system. För att hantera informationsflödena byggs samhällen och dess företag på 

en nätverkslogik som skapar flexibilitet och en förmåga till ständig förändring” (Nygren 

2008:28). Denna nätverkslogik ses som ett sätt för journalisterna och dess organisationer att 

hänga med i den teknologiska utvecklingen för att just hantera de stora informationsflödena på 

olika digitala plattformar.  

 

Enligt Nygren handlar den nya teknikutvecklingen inte enbart om just en ny teknik, den största 

förändringen handlar om förvandlingen av den sociala praktiken. Det omvandlar hela 

produktionssättet, där medierna är  en central del av utveckling.  Medieföretagen ger sig in i 

nya områden för att bredda sin ”medieportfölj”, där utbudet produceras för olika plattformar 

som gör att nya nischmarknader växer fram som producerar material för mindre och avgränsade 

publiker (Nygren 2008:29-30). Här ser jag Twitter som en sådan ”nischmarknad” där material 

produceras till mindre och avgränsade Twitteranvändare. Den journalistiska yrkesrollen har 

gått ifrån starka rutiner och hierarkier i de redaktionella processerna till idag, då de nya 

medieföretagen växer fram utan tradition och där de gamla strukturerna bryts upp med 

förändrade yrkesidentiteter. Ett led i den förändrade redaktionella processerna och den nya 

informationsteknologin visar hur journalisters arbete har förändrats. Nygren belyser olika 

förändringar genom åren till följd av det nya medielandskapet som har ritats upp: 

 

•   Journalisterna har större krav på multikompetens där arbete i flera olika medieformer 

och i fler delar av arbetsprocessen ökar.  

•   Journalisternas arbete blir mindre individuellt där arbete i kollektiv och arbete med 

nätverk blir mer förekommande (2008:32). 

•   De ökade informationsströmmarna på nätet och de högre produktionskraven gör att 

journalisterna blir mer bundna till redaktionen (2008: 98).  

•   Webben används idag som ett nytt sätt för journalisterna att distribuera innehåll från 

medieföretagens ”huvudkanaler”. 
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•   Journalistik på webben är mer beroende av snabba och lättillgängliga källor där 

exempelvis bidrag från läsare som delar med sig tips och bilder används till en högre 

grad (2008:111-12). 

 

Nygren går inte in på sociala medier specifikt, men i diskussionen kring webbens utveckling av 

journalisters arbete så pekar han ut två särdrag inom webben som förändrat den journalistiska 

praktiken mest - den ständiga publiceringen och interaktiviteten (2008:114). I diskussionen 

kring interaktivitet punktar Nygren upp tre olika dimensioner av interaktivitet som ett led i den 

förändringen journalismen haft på webben. Här är den tredje dimensionen av betydelse för 

denna uppsats, där han går in på läsargenererat innehåll som främst var på tapeten under 2006-

2007 inom journalistiken. Den handlade då dels om att förmå läsare att skicka bilder från olika 

händelser eller skriva egna texter som kan publiceras, och dels om läsares kommentarer i 

kommentarsfält under artiklar. Den viktiga aspekten av detta var att läsaren bjöds in för att dela 

med sig och ge uttryck för sina åsikter (Nygren 2008:119-20). Jag ska vidare i uppsatsen mer 

rikta in den på hur sociala medier har förändrat denna interaktivitet mellan journalister och 

”läsargenererat” innehåll som Nygren beskriver det. I denna uppsats går läsargenererat innehåll 

under begreppet citizen journalism som jag kommer diskutera under kommande rubrik.  

 

 

4.3   Citizen journalism & dess förhållanden med journalister 

Vi ska i detta avsnitt gå in på grundläggande fakta om vad citizen journalism faktiskt är, för 

att sedan diskutera hur relationen kan se ut och har sett ut mellan journalister och citizen 

journalism.  

 

Den utvecklade teknologin och expanderandet av Internet har gjort att fenomenet ”Citizen 

journalism” vuxit upp de två senaste decennierna. Man kan dock säga att citizen journalism 

har existerat längre än två decennier – exempelvis när medborgare ringde in med tips och 

information till radio och television, skickade brev och notiser in till nyhetsorganisationer 

eller intervjuer med vittnen till olika nyhetshändelser. Men med webbens uppkomst har 

fenomenet citizen journalism fått en annan status och betydelse (Allan & Thorsen 2009:30). 

Med Internets uppkomst karaktäriserades citizen journalism av bloggar och egenproducerade 

hemsidor. Uppkomsten av Web 2.0 har gjort att citizen journalism även består av användar-

genererat innehåll på sociala medier, såsom Twitter och Facebook. Idag består citizen 
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journalism exempelvis av bloggar, inlägg, kommentarer, bilder, videos och information- där 

nyheter och information läggs upp på digitala websidor och sociala medier eller skickas in till 

nyhetsorganisationer. Citizen journalism baserar sig på medborgares deltagande i 

nyhetsprocessen, där man spelar en aktiv roll i insamling, rapportering, analysering och 

spridning av nyheter och information (Brownman & Willis 2003:9). Citizen journalism har 

skiftat synen på publiken av nyhetskonsumtion, likt diskussionen med Castells kring skiftet 

från begreppet publik till användare, så är ett känt uttryck gällande nyhetskonsumenter; ”the 

people formerly known as the audience” (Singer 2011:2).  

 

I och med citizen journalists mer och mer tar upp en större roll inom nätverket för aktörer som 

bidrar med information till offentligheten, så visar forskning att den traditionella hierarkin 

inom nätverket skiftat. Med vetskap om detta, ska jag vidare undersöka hur denna 

maktförskjutning kommer i uttryck från sportjournalisternas perspektiv. Den amerikanska 

medieforskaren Henry Jenkins (2006) påpekar just det faktum  att vi idag ser skiftande roller 

bland journalister och mediekonsumenter; ”Rather than talking about media producers and 

consumers occupying seperate roles, we might now see them as participants who interact with 

each other according to a new set of rules that none of us fully understands” (ibid:3). Han 

pekar på det faktum att vi idag inte ska se på journalister och mediekonsumenter som upptar 

två olika roller utan mer som deltagare som integrerar med varandra. Dock är han är mindre 

tydlig med hur förhållandet mellan dessa två aktörer kommer i uttryck. I analysen ska jag 

närmare undersöka hur förhållandet kan se ut mellan sportjournalister och citizen journalists 

från sportjournalisternas perspektiv.  

 

Boken Participatory journalism tar upp de möjligheter användarna har i den journalistiska 

processen och synen på citizen journalism från webbjournalisternas perspektiv (Singer 2011). 

Denna bok utgår ifrån begreppet participatory journalism vilket innefattar både de aktiva 

citizen journalists och de mindre aktiva medieanvändarna. Jag kommer dock redovisa hans 

resultat enligt de begrepp jag utgår ifrån och särskilja citizen journalists och 

medieanvändarna, men där ordet användarna kommer refereras till de båda. När det kom till 

journalisternas syn på användarna visade det sig att det fanns tre breda perspektiv på 

användarna av nyheter på nätet.  

 

Det första perspektivet journalisterna har är att man ser användarna som aktiva i nyheterna. 

Man ser inte användarna som aktiva i själva processen som konstruerar nyheterna, utan mer 
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som kritiker av nyheterna där användarna förväntas bidra med åsikter och information. 

Journalisterna verkade ge användarna få möjligheter till att bidra i nyhetsproduktionen vilket 

gör att användarnas roll mer placeras i den gamla traditionen som nyhetskonsumenter (Singer 

2011:27-8). Journalister i undersökningen hade alltså lite av ett underordnat perspektiv på 

både medieanvändarna och citizen journalists då de blir mer av en kritiker än en bidragande 

faktor till själva nyheten eller informationen.  

 

Det andra perspektivet handlar om journalisternas syn på citizen journalists som en källa till 

information. Här såg journalisterna citizen journalism som en värdefull aspekt av 

nyhetsprocessen, där man föga oväntat värderade ögonvittnen till nyhetshändelser samt 

audiovisuella material citizen journalism bidrog med högst. Andra studier har även visat att 

journalister ser citizen journalists bidragande material som en källa till journalisternas 

produktion av material och som en förbättring av deras nyheter.  

 

Det tredje perspektivet är att journalisterna ser användarna som medborgare av ett online-

kollektiv som är mer orienterat mot ett hyperlokalt område, alltså ett avgränsat område där 

informationen är mer inriktad på populationen inom detta område. Likt det senare 

perspektivet drar journalisterna fördel av denna kunskap som källa för nyhetsproduktion. 

Skillnaden är att journalisterna mer ser detta perspektiv på en lokal nivå, där 

informationshämtningen sker på en kollektiv nivå. I detta perspektiv, likt det förra, ser de 

användarna från en positiv synvinkel. Nyhetsorganisationer har experimenterat med olika 

slags systematiska och kollektiva teknologiska projekt för att uppmuntra fler medborgare att 

bidra med information och nyheter till journalisterna (Singer 2011:28-9).  

 

Genom att använda denna undersökning som en teoretiskt utgångspunkt när det kommer till 

synen på användarna och hur journalister kan agera och uttrycka sig när det gäller skillnaden 

mellan de två, så ska jag undersöka om sportjournalisterna har samma tillvägagångssätt och 

syn på citizen journalists eller om en kan se några skillnader. Valet av att använda just denna 

undersökning som teoretisk utgångpunkt berodde på bokens omfattning när det kommer till 

kvalitativa intervjuer med journalister om förhållanden mellan den senare och citizen 

journalists, men det problematiska är att man har ett annorlunda begrepp som innefattar både 

citizen journalists och medieanvändarna.  
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4.4   Sammanfattning teori 

Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter samt bakgrundsdiskussionen avser uppsatsen att 

analysera maktutövningen inom informationsflödet på Twitter. Uppsatsens teoretiska ram 

kommer bestå av de tre ovanstående avsnitten; makt i nätverkssamhället, journalistikens 

ideologi och praktik i förändring samt citizen journalism och dess förhållande med journalister. 

Castells diskussion kring informationsåldern målar upp de grundläggande förutsättningar 

gällande nätverkssamhället och hur makt utövas inom det. Den visar på hur en ny makt har 

vuxit fram, vilket påverkar direkt den traditionella journalistiken. För att använda mig av 

journalistikens ideologi och praktik i förändring avser uppsatsen att undersöka hur ny 

informationsteknologi har förändrat hockeyjournalisternas yrkespraktik och yrkesroll och om 

den journalistiska ideologin fortfarande ligger till grund för att befästa makt gentemot citizen 

journalists. Den första och andra teorin har en stark koppling till varandra, då både teorierna tar 

avstamp i diskussionen presenterad i bakgrundsavsnittet kring Castells diskussion om 

informationsåldern.  

Att använda mig av diskussionen kring citizen journalists och journalister är för att undersöka 

om hockeyjournalisterna har liknande eller annorlunda perspektiv och argument gentemot 

citizen journalists och vad som särskiljer dessemellan. De anledningar att tro att 

sportjournalister har liknande perspektiv på citizen journalism är att undersökningen i boken 

Participatory journalism innefattar journalister från olika delar av den ”demokratiska världen” 

och i en betydande mängd. Men samtidigt finns det anledning att tro på olika perspektiv från 

hockeyjournalisterna då betydande forskning kring journalister och citizen journalist handlar 

om ”breaking news” och inte inom den vardagliga dimensionen samt att hockeyjournalisternas 

har en mer engagerad publik att förhålla sig till. Att stor del av forskningen kring journalister 

och citizen journalists har fokuserat på ”breaking news” gör att det finns lite kunskap om 

förhållandet på den ”avskalade” vardagliga nivån, där relationen mellan journalister och 

användare troligenvis ser annorlunda ut.   

 

 

5   Syfte & frågeställningar  

Uppsatsen avser att undersöka hur makt konstrueras inom ”hockeyinformationsflödet” på 

Twitter genom att utgå ifrån sportjournalisternas perspektiv på citizen journalists. Genom ett 



 26 

maktperspektiv kommer uppsatsen dels undersöka vad sportjournalisterna anser är av värde 

inom det innehåll som produceras på Twitter. Uppsatsens mål är att belysa maktförhållanden 

mellan professionella journalister och citizen journalists.  

Uppsatsen ska även behandla sportjournalisternas syn på hur nya informationsteknologier och 

den förändrade interaktionen med användarna har påverkat sportjournalisternas yrkespraktik 

och yrkesroll. Genom förändringen av de två senare är målet att belysa hur förändringen har 

tagits emot av de professionella journalisterna, men även hur de professionella journalisterna 

uttrycker makt gentemot citizen journalists. Med hjälp av tre olika teoretiska utgångspunkter 

avser uppsatsen att besvara följande frågeställningar; 

 

•   Hur värderar sportjournalisterna citizen journalists på Twitter? 

•   Hur värderar sportjournalister användandet av citizen journalists som källa?  

 

•   Hur ser sportjournalister på Twitters inverkan i deras yrkespraktik?  

•   Hur ser sportjournalister på användarnas inflytande i nyhetsprocessen?  

•   Hur anser sportjournalister att dagens medielandskap har förändrat deras yrkesroll?  

•   Vad anser sportjournalisterna särskiljer deras yrkespraktik från citizen journalists 

yrkespraktik? 

 

5.1   Avgränsningar 

Den första och största avgränsningen handlar om att jag bara har riktat in mig på den 

etablerade journalistiken, för att förstå maktförskjutning och värdeskapande inom den digitala 

journalistiken. För att få en mer helhetlig bild över maktförskjutningen och värdeskapandet 

skulle man även behöva intervjua citizen journalists verksamma på Twitter. Men på grund av 

tidsbrist och de olika geografiska aspekterna så har detta inte varit möjligt. En annan stor 

aspekt gällande förändringen av journalistyrket som jag har förbisett är den kapitalistiska 

påverkan. Jag har enbart valt att rikta in mig på de sociala aspekterna då jag riktar in mig på 

den förändrade journalistiska yrkespraktiken och yrkesrollen samt den förändrande publiken. 

Hade jag valt att ta hänsyn till den kapitalistiska aspekten hade uppsatsen antingen blivit för 

omfattande eller för ytlig då mitt undersökningsområde hade behövt ta hänsyn till för många 

aspekter. Jag har även valt att lägga största fokus på citizen journalists och inte ett lika stort 

fokus på ”vanliga” medieanvändare. Det har dock visat sig vara svårt att särskilja dessa två i 

undersökningen, så när jag diskuterar de två tillsammans kommer jag använda mig av ordet 
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användare. Jag vet att det finns andra begrepp som omfattar både medieanvändare och citizen 

journalists och som är mer undersökta och komplexa – exempelvis produsers, men jag har 

valt att använda mig av mina begrepp då jag vill understryka mitt fokus på citizen journalists 

(Burns & Schmidt 2011:4).  

Jag har valt att rikta in sig på enbart hockeyjournalister för att nischa in undersökningen på en 

viss grupp av sportjournalister, vilket även är efterfrågat hos forskare insatta i området, 

exempelvis Schulz (2010). Vidare kommer uppsatsen utgå ifrån sportjournalister som har 

varit verksamma inom yrket en längre tid. Anledningen till detta är att de har upplevt hur nya 

informationsteknologier har ändrat arbetets rutiner och metoder. Jag har även valt att enbart 

inkludera hockeyjournalister inom printmedia och television, för att få ett relativt begränsat 

område gällande hockeyjournalisternas huvudsakliga medium.  
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6   Material och metod.  

6.1   Kvalitativ intervju 

Denna uppsats kommer att använda sig en kvalitativ metod då jag anser att en djupare 

kunskap inom det jag ämnar undersöka är av behov. Som vi kan se i Brad Schulz artikel sker 

det en förändring inom sportjournalistiken, men det var svårt att mäta sig fram till genom 

kvantitativa metoder. Det kvantitativa tillvägagångssättet är mer övergripande och baserad på 

större mängd data där man är intresserad av samband och mönster i samhället. När det 

kommer till kvalitativa forskarmetoder är inte målet att generalisera. Användandet av 

kvalitativa metoder utgår från forskarens vilja att tolka människors livsvärld beroende på 

vilken situation det handlar om. När det kommer till den kvalitativa forskarintervjun utgår 

forskaren ifrån människors vardagserfarenheter, där forskaren ska strävar efter att förstå den 

värld som intervjupersonerna själva upplever (Esaiasson 2012:253). Som exempelvis i denna 

undersökning där uppsatsen ämnar att söka förståelse i hockeyjournalisternas livsvärld och 

vardagserfarenheter. För att gå tillväga med detta kommer jag att använda mig av en 

semistrukturerad intervju som karaktäriseras av bestämda ämnen som intervjun kommer 

handla om.  

 

Man kan dela in frågemetoder i två olika läger- informantintervju och respondentintervju. 

Informantintervjuer används oftast när intervjuobjekten står utanför det som undersöks, men 

som kan bidra med mycket information. Det denna uppsats kommer använda sig av är 

respondentintervju, där det är själva intervjupersonerna som står i centrum och där deras 

tankar är studieobjektet. Forskaren vill då veta vad varje person tycker och tänker om det som 

undersöks, där frågorna som ställs till respondenterna är likartade (Esaiasson 2012:227-28).   

 

Att använda sig av intervju handlar om att samtalet har en struktur och ett syfte. Inom 

forskningsintervjuer är det forskaren som definierar och kontrollerar situationen därav är det 

inte ett samtal mellan likställda parter (Kvale & Brinkmann 2009:19). Det gör att forskarens 

roll blir det mest betydande verktyget i undersökningen – där forskarens färdigheter, kunskap 

och känslighet blir avgörande gällande den kunskap som produceras (Kvale & Brinkmann 

2009:100).  
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6.2   Studera eliter 

Litteratur angående kvalitativa intervjuer tar ofta upp problematiken med skiftande 

maktrelationer och ojämn maktposition till de människor vi studerar eller vise versa. Den 

handlar då om att undersöka ”uppåt” eller undersöka ”neråt”- att intervjua eliter eller att 

intervjua ”underordnade” personer (Plesner 2011:471).  Denna undersökningen bygger på att 

studera upp, då intervjupersonerna i fråga har en stor social makt i samhället där de har 

möjligheten att sätta dagordningen i det nischade området undersökningen riktar sig mot.  

 

Robert Mikecz (2012) har forskat kring hur man bäst går tillväga med att intervjua eliter, där 

han betonar forskarens vetskap om intervjurespondentens livshistoria och bakgrund som en 

nyckelkomponent. Då är det viktigt att forskaren är insatt i personens livshistoria och bakgrund 

för att få intervjurespondenten att öppna upp sig och använda sig av en strategi, där frågorna 

riktas mot ett mer personligt plan för att visa att man bryr sig av vad de tycker personligen 

(Mikecz 2012:484). Många eliter har förmågan och makten att kunna skydda sig från kritik där 

eliter oftast pratar runt själva problemområdet istället för att ta tag i de hårda frågorna. 

Journalisterna i denna undersökning är en typ av eliter, då de har en stor makt att kunna influera 

personers tankesätt. Det faktum att man har ett tankesätt om att arbeta för offentligheten gör att 

man ofta får bemöta kritik kring sitt arbete. Då finns det stor anledning att tro att journalisterna 

har förmågan att diskutera runt själva problemområdet istället för att möta de tuffa frågorna 

direkt. Mikecz diskussion att man ska ha vetskap om deras livshistoria anser jag inte är 

nödvändigt, men jag tror att det är viktigt att ha andra bakgrundskunskaper- exempelvis om det 

område som de jobbar inom för att lyckas få fram så bra empiri som möjligt.   

 

 

För Mikecz betonar att utförande av elitintervjuer frambringar specifika problem och 

förhållanden mot respondenterna till skillnad från när man intervjuar ”nedåt” där andra 

förhållningssätt gäller. Vikten av förkunskaper om respondenten och undersökningsområdet är 

betydande för att samtalet ska karaktäriseras av trovärdighet parterna emellan (Mikecz 

2012:491). För att lyckas nå upp till dessa ”krav” så har jag försökt skaffa mig så god kunskap 

som möjligt gällande journalisternas yrke och de nyheter och information de producerar samt 

läst in mig på vilka plattformar och perspektiv de har i sitt arbete. Jag har även följt 

intervjupersonerna under en längre tid och sett deras arbete på Twitter vilket gör att jag har viss 

erfarenhet kring hur de interagerar med användarna. Jag har varit med och sett hur aktörer som 
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citizen journalists har vuxit inom informationsflödet och vet vilken information det är som 

oftast värderas högt på Twitter. Då jag vill undersöka detta fenomen från sportjournalisternas 

perspektiv är det viktigt att tänka på hur man ska förhålla sig till intervjupersonerna, för att 

skapa ett trovärdigt samtal och därigenom bra kvalité på empirin. För att lyckas med detta har 

jag utfört en väl genomförd planering, där jag ansåg att frågorna var det viktigaste momentet 

kring hela intervjun samt att ha goda förkunskaper om både intervjupersonen och ämnen som 

diskuteras under intervjun.  

 

6.3   Tillvägagångssätt  

En intervjuundersökning består av flera olika stadier, men det finns inga standardiserade 

procedurer eller regler för hur man ska genomföra undersökningen. Kvale och Brinkmann tar 

upp sju stadier för hur man lägger en god grund till sin undersökning som denna 

undersökning har följt (2009:115). Jag ska här redovisa hur jag har förhållit mig till dessa 

stadium samt hur jag själv har gått tillväga.  

 

Det första stadiet handlar om formulera undersökningens syfte och föreställningen om ämnet, 

vilket är gjort i de ovanstående avsnitten. Det andra stadiet gäller planeringen för 

undersökning. Planeringen ska utformas efter den kunskap som eftersträvas (Kvale & 

Brinkmann 2009:118). Innan jag gick tillväga med mina intervjuer har jag gjort en 

intervjuguide för att lyckas få fram så mycket empiri som möjligt om de teman kopplat till 

mitt undersökningsområde. I en intervjuguide strukturerar man upp de frågor man vill ställa 

till intervjupersonen för att få en så bra intervju som möjligt. När jag konstruerade min 

intervjuguide tänkte jag både på formen och innehåll. Formen är av betydande då den följd 

jag ställer frågor i kommer prägla intervjusamtalet. Formen strukturerade jag upp genom att 

kategorisera in frågor gällande citizen journalists och förändring av journalistyrket i två olika 

kategorier, där två lite enklare frågor inledde intervjun för att sedan gå in på de ”tyngre” 

frågorna och sedan avslutningsvis några sammanfattade frågor.  Innehållet är även av 

betydelse då det ska hjälpa mig att besvara mina frågeställningar, där jag ställde frågorna på 

ett simpelt sätt för att respondenten skulle uppfatta vad det var jag frågade om och för att få ut 

spontana utsagor. Intervjuguiden är en viktig förberedelse för att skapa ett så livligt och 

dynamiskt samtal som möjligt, där målet med intervjun är att framkalla spontana 

beskrivningar baserade på intervjupersonens verklighet (Esaiasson 2012:264-65).  
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Tredje stadiet handlar om intervjun, där man genomför intervjun enligt intervjuguiden och 

med ett reflekterade förhållningssätt. Mitt reflekterande förhållningssätt utgick ifrån Mikecz 

strategier gällande elitintervjuer diskuterat ovanför, där jag utgick ifrån öppna frågor som 

riktades mot vad personen själv tyckte om de ämnen vi diskuterade och inte vad exempelvis 

sportjournalistiken anser generellt.  

 

I fjärde stadiet gäller det att förbereda intervjumaterialet för analys vilket innebär att man 

överför respondenternas muntliga berättelser till skriftspråk där jag transkriberade 

hockeyjournalisternas utsagor. Jag valde att transkribera hela intervjun, förutom vid vissa 

tillfällen då samtalet kom för långt ifrån uppsatsens undersökningsämne. I femte stadiet gäller 

det att analysera materialet utifrån undersökningens syfte och ämnen, där jag har utgått ifrån 

mina teoretiska utgångspunkter med makt i nätverkssamhället, journalistikens ideologi och 

praktik i förändring samt citizen journalism och dess förhållande med journalister som har 

använts som ramar för analysen (Kvale & Brinkmann, 2009:118). I det sjätte stadiet gäller det 

att fastställa intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det mest relevanta 

begreppet för denna undersökning är validitet, vilket menas om man verkligen har undersökt 

det som är tänkt att undersöka. I mitt fall handlar det om maktstrukturer mellan journalister 

och citizen journalists på Twitter, men en klar begränsning är att jag bara intervjuar 

journalister och inte citizen journalists. På grund av geografiska aspekter och tidsbegränsning 

så har detta inte varit möjligt, men om undersökningen hade innefattat citizen journalists hade 

en fått större kunskap om området.  

Det sista och sjunde stadiet gäller rapportering av resultatet och de använda metoderna, vilket 

ska ske enligt vetenskapliga kriterier med hänsyn till de etiska aspekterna. Detta kommer 

presenteras i de nästkommande avsnitten.  

 

6.4   Etik 

Att forska om mänskliga utsagor för att sedan presentera redogörelserna ut till en offentlighet 

kan göra att det uppstår etiska problem. Några exempel på vad man ska ta hänsyn till är bland 

annat; överväga de konsekvenser som studien kan medföra de undersökta personerna, att 

transkriberingen ska vara lojal mot de muntliga uttalanden personerna gör, hur 

intervjupersonernas uttalanden ska tolkas i analysen samt överväga de personliga 

konsekvenserna under intervjusituationen - till exempel om intervjupersonerna upplever stress 

eller andra obekväma känslor (Kvale & Brinkmann 2009:78-9).  
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För att undgå dessa etiska problem i uppsatsen har jag gått igenom vad det är som kan orsaka 

problem. Först och främst så presenterade jag vad uppsatsen handlade om i mina försök att få 

till en intervju, för att journalisterna skulle veta vad de tacka ja till. Sedan ställde jag relativt 

öppna frågor, där jag tog tillvara på deras spontana utsagor istället för att låta dem göra 

analysen åt mig. Man kan tänka sig att forskning om maktförhållanden i arbetet kan vara 

känsligt, men det är viktigt att påpeka att jag inte ställde frågor som direkt handlade om makt 

då jag anser att sådana frågor skulle kunna försämra kvalitén på empirin. Istället för direkta 

maktfrågor så ställde jag mer indirekta frågor – exempelvis om vad hockeyjournalisterna 

anser om de förändringar som skett och vad man tycker om publikens mer aktiva roll. Att jag 

använde mig av mer öppna frågorna handlade även om att få journalisterna att känna sig 

bekväma i intervjusituationen.  

 

Jag frågade även om det var okej att publicera deras namn i uppsatsen, vilket alla godkände. 

Jag valde dock att presentera hockeyjournalisterna som anonyma personer, då de ämnen vi 

går in på kan uppfattas som känsliga för hockeyjournalisternas arbete. Då de personer jag 

intervjuade främst var offentliga personer med stort antal följare, kände jag att ämnen som 

makt och förhållanden kan medföra konsekvenser för de undersökta personerna. Till sist såg 

jag till att överföra journalisternas utsagor korrekt i det skriftliga språket samt att göra lojala 

tolkningar av journalisternas utsagor i analysen. Att tolka journalisternas utsagor lojalt ansåg 

jag inte vara några problem då de var väldigt tydliga i sina svar vilket ledde till att det inte 

blev några missförstånd.  

 

 

6.5   Val av personer 

När det kommer till val av respondenter har jag dels utgått ifrån sportjournalisternas 

erfarenhet inom yrket samt antal följare man har på Twitter, då ett högre antal följare 

indikerar på något högre inflytande inom Twittersfären, men inte nödvändigtvis. När det 

gäller val av intervjupersoner angående respondentundersökningar tar Grant McCracken 

(1988) upp tre allmänna råd i tillvägagångsättet: Välj främlingar, ett litet antal 

intervjupersoner och inga ”subjektiva experter”- exempelvis företrädare för vissa politiska 

partier (Esaiasson 2012: 259). Till och börja med har jag valt hockeyjournalister som jag själv 

vet är verksamma inom hockeyinformationsflödet på Twitter, men som fortfarande är 
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”främlingar” för mig. Journalisterna arbetar för olika medieorganisationer - där dessa 

organisationer tillslut blev SVT, Aftonbladet och Expressen samt en frilansjournalist. Visst 

går det att diskutera partitillhörighet kring de sportjournalister som jobbar på Expressen och 

Aftonbladet, men jag vill påstå att det inte har inverkat på denna undersökning. De 

journalister jag intervjuade hade mer än 10 års arbetserfarenhet inom yrket, vilket gjorde att 

de passade kriteriet för att ha upplevt digitaliseringen. Det blev totalt fem antal intervjuer, där 

tre skedde på plats och två över telefon. Två av intervjuerna skedde på en lugn 

lunchrestaurang, vilket var positivt då omgivningen inte kunde störa samtalet. Den tredje 

intervjun skedde i en klubblokal i ett tyst rum. Det positiva med dessa platser var att de inte 

var allt för förknippade med intervjupersonernas jobb eller fritid vilket jag anser är viktigt då 

samtalet inte präglas av själva omgivningen. Intervjupersonerna består av fyra män och en 

kvinna. Jag nämner inte hockeyjournalisternas riktiga namn utan de kommer gå under 

synonymer genom hela analys och diskussionskapitlet.  

 

Hermann – 45 årig manlig hockeyjournalist på Aftonbladet med 13 års erfarenhet inom 

yrket.  

 

Sebastian: 43 årig manlig hockeyjournalist och reporter på SVT som har arbetat som 

journalist i 20 år. Har tidigare erfarenheter inom radio och television.  

 

Marcus: 45 årig hockeyjournalist på Expressen. Tidigare jobbat som nyhetsjournalist och 

resejournalist. Verksam inom yrket i snart 20 år.  

 

Lena: 53 årig kvinnlig frilansjournalist med inriktning på hockey. Har tidigare jobbat på 

Aftonbladet, DN, SVT, Viasat, Expressen, Radio-sporten och Aktuellt. Nuvarande 

arbetsgivare är TT och Kanal 75 (TV4 och TV12).  

 

Mats:  46 årig manlig hockeyjournalist och krönikör på Expressen. Verksam i yrket i över 10 

år.   
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7   Analys- och resultatredovisning 

Vi ska i följande kapitel gå igenom de resultat jag fått fram, samtidigt som detta kommer 

analyseras. Resultat och analysdelen kommer följa två av de tre teoretiska utgångspunkterna 

var för sig, för att sedan applicera Castells diskussion om makt i nätverkssamhället där makt 

och maktstrukturer går att utläsa. För att förtydliga hur frågeställningarna har besvarats kommer 

jag i min slutsats presentera de resultat och tendenser som de gett upphov till.  

 

7.1   Journalistikens ideologi och praktik i förändring 

Vi ska i detta avsnitt diskutera hur det sportjournalistiska yrket har förändrats i och med 

digitaliseringen och de nya kommunikationsteknologierna. Avsnittet kommer präglas av den 

teoretiska utgångspunkten journalistikens ideologi och praktik i förändring. Denna del 

kommer vara tämligen deskriptiv då jag huvudsakligen ska behandla förändringen av 

hockeyjournalisternas yrkespraktik och yrkesroll.  

 

7.1.1 Hastigheten 

När det kommer till den största förändringen inom yrket de senaste åren verkar alla 

hockeyjournalisterna jag intervjuat påpeka en huvudfaktor; hastigheten. På frågan hur yrket 

har förändrats på senare år var de första svaren oftast att det är tempot som har skruvats upp.   

  

”Allting går så mycket fortare. Idag kommer nästan alla nyheter på Twitter, nästan alla 

journalister jobbar ju med Twitter som redskap. Från det att jag började som 

sportjournalist från ungefär 20 år sedan fram till idag har internets explosion och de 

sociala mediernas kraft varit enorm.” 

-Sebastian   

 

Hockeyjournalisternas tillgång till information verkar vara obegränsad, där den obegränsade 

tillgången till information har förändrat hockeyjournalisternas sätt att arbeta.  



 35 

 

”Förut var det mer att man jobbade med något i nästan ett dygn för att få upp det på 

papperstidningen. Nu är det ett ständigt flöde och det blir ingen begränsning längre vad 

man kan lägga ut. Förut fanns det ju ett format till en tidning. Nu är det ett universum, 

att det nästan är gränslöst på något sätt. Titta på sajten en dag, den förändras hela tiden. 

Enormt med artiklar som susar förbi, och det man lägger ut är ju väldigt intensivt, sen 

sjunker det ganska snabbt. Det är ett helt annat sätt att arbeta.” 

-Hermann 

 

Sebastian påpekar samma faktor, men då angående tweets vad han kan lägga upp. 

 

”Om jag skriver en tweet efter en match, så är det under de första 30 minuterna som det 

är ett väldigt stort engagemang. Efter dessa 30 minuter så ebbar nyheten ut ganska 

snabbt, för att nyhetskonsumtionen är så enorm. Nyheter som kom i morse är på kvällen 

inte lika het för att det kommer så många nyheter under dagen.” 

 

I och med att artiklar och tweets är så intensiva de första 30 minuterna har Sebastian utvecklat 

en viss strategi för när han ska publicera en tweet eller nyhet på Twitter.  

 

”Många gånger är det vissa tidpunkter det är hetare att skriva nyheter. Om Sverige ska 

spela mot Irland i en öppningsmatch i EM och jag skriver en tweet där, då vet jag att det 

blir genomslag. Skriver jag en tweet på en måndagseftermiddag, när alla är på väg till 

jobbet eller när alla är på sina första möten vid 9-10 på morgonen, då får det inte lika 

stor penetration.” 

 

Nygren pekade på att den nya teknikutvecklingen inte enbart handlar om teknik, utan även om 

förändring av den sociala praktiken vilket har omvandlat hela produktionssättet, där medierna 

har en central del. Hockeyjournalisternas yrkespraktiken har förändrats i och med hastigheten. 

Detta speglar sig både i innehållet där artiklarnas ”livslängd” blir betydligt kortare, men 

framförallt hur själva produktionssättet förändras. Istället för att arbeta inom ramen för vad 

som ska skrivas i tidningen, är tillgången till information mycket större vilket leder till att 

produktionen av nyheterna har ökat till en mycket högre grad. Marcus påvisar skiftet av 

prioriteringar inom yrket.  
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”För 10 år sedan var det full koll på att lägga ut papperstidningens version på nätet, det 

var ganska viktigt då. Idag kan det vara så att nyhetsflödet tar ju aldrig slut, det kan vara 

så att det digitala flödet är så stort på morgonen att papperstidningen får vänta, då det 

materialet kanske är för gammalt.” 

 

7.1.2 Twitters inverkan i förändringen 

Det snabba nyhetsflödet har alltså gett upphov till ett skifte i prioriteringar inom 

nyhetsproduktionen. Som Nygren diskuterar så har den ständiga publiceringen inom webben 

ett stort särdrag gällande förändringen av journalisternas yrkespraktik. Twitter verkar vara 

som en spegling över hur det journalistiska yrket har förändrats. Flertalet intervjupersoner 

påpekade det faktum hur Twitter med sin gräns på 140 tecken förmedlar snabba och koncisa 

meddelanden.  

 

”Jag gillar det där lite korta, Twitter är ju begränsat på det sättet. Då är det ju ett bra 

komplement till det övriga jag skriver.”  

-Hermann 

 

Men huruvida det är Twitter som har förändrat hockeyjournalisternas yrkespraktik fanns det 

delade meningar om. Trots det faktum att Twitter är starkt förankrat i journalisternas 

yrkespraktik är det svårt att konstatera om journalisterna tycker yrkespraktiken har förändrats 

i och med Twitter eller andra faktorer. På frågan om det är Twitter som har förändrat arbetet 

så svarar Marcus; 

 

”Det kan det ju ha gjort. Men det vet jag inte riktigt om det är Twitter, det är nog mer 

folks användande av mobiltelefoner.”  

 

Jag har dock svårt att se att Twitter inte har ändrat den sportjournalistiska yrkespraktiken. 

Alla de intervjuade hockeyjournalisterna påpekar att man lägger ner stor tid på Twitter och att 

Twitter hjälper dem att spåra upp olika nyhetsspår. På frågan hur de använder sig av Twitter 

svarar många just att användandet är som en uppdatering över vad som händer i 

hockeyvärlden.  
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”Det [Twitter] är ju ett bra sätt att scanna av vad som händer om man inte hinner läsa 

mejlen till exempel. Allt möjligt som händer, det rasslar ju förbi där, och om man inte 

orkar sitta och läsa varenda mejl så kan man ju scanna av vad som händer.” 

-Lena  

 

”Det är ju lite under ytan som saker börjar vibrera, det är ju fortfarande ett väldigt litet 

medium, vet inte 7 procent av svenskarna som använder det eller något sånt. Men i 

journalistsvängen är det ju ganska vanligt så. Det var väl för att först och främst hämta 

mer information, men också nu då att det är kul att förmedla nyheter och lite åsikter och 

tankar.” 

-Marcus 

 

”Det är väl dels för att få ut sina egna artiklar som man skrivit. Sen kommentera sånt 

som händer, framförallt i hockeyvärlden. Jag är väldigt sällan privat, det är väldigt 

arbetsrelaterat. Det kan hända allt ifrån att länka ut en artikel, till att kommentera några 

händelser som har skett eller sprida vidare annan information. Ah eller hålla kontakten 

där, det är också en viktig del i det. Det som tidigare skedde på mejl sker ju mer oftare 

på Twitter, i alla fall är det så för mig iallafall.” 

-Hermann 

  

Som vi kan se så verkar den snabbhet Twitter erbjuder locka väldigt många journalister och i 

vissa fall till och med ersätta andra kommunikationsteknologier. Som Nygren tar upp är de 

två särdrag som har ändrat den journalistiska praktiken; dels den ständiga publiceringen och 

interaktiviteten. Twitter erbjuder nya sätt att nå ut till användarna, där  hockeyjournalisternas 

använder sig av Twitter för att distribuera nyheter och innehåll samt för att ha kontakt med sin 

publik. Twitter är väldigt arbetsrelaterat för hockeyjournalisterna, där de bygger upp sitt 

nätverk med nästan enbart personer inom hockeyvärlden. På så sätt verkar det vara som att de 

enda sociala plattformen journalisterna är i behov av att använda i arbetet är Twitter. Det 

Nygren beskriver som webbens särdrag verkar gå att appliceras på enbart Twitter, där det 

Twitter  erbjuder hockeyjournalisterna är; informationsdistribution, göra sin röst hörd inom 

hockeyinformationsflödet, olika former av informationshämtning samt en mer rapp och 

koncis interaktion med läsarna och användarna. Det är förmodligen en av de stora anledningar 

till att så många journalister har sökt sig till Twitter. Visst verkar Twitter vara en stor del till 

den förändrade yrkespraktiken, men det verkar vara så att denna förändringen sker lite i det 
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omedvetna hos hockeyjournalisterna. Att Twitter är en sådan stor del av arbete kan göra att 

man som hockeyjournalist inte tänker på de mer grundläggande teknologiska 

förutsättningarna man har och fokuserar mer på det som produceras och i vilken takt det sker.  

 

7.1.3 De individuella hockeyjournalisterna 

Vi ska nu se hur hockeyjournalisterna tycker samarbetet mellan dem har ändrats i och med 

dagens förändrade medielandskap. Som Nygren påpekar i boken Yrke på glid så har det 

journalistiska samarbetet blivit mindre individuellt och mer präglat av kollektivt samarbete 

där yrket blir mer nätverksbaserat. Att yrket har blivit mer nätverksbaserat råder det inga 

tvivel om. Här ser alla journalister att webben, och framförallt Twitter, har fått en mycket stor 

betydelse i yrkespraktiken. Hockeyjournalisterna verka tycka att arbetet har blivit mer 

individuellt genom förändringen av medielandskapet, då snabbheten i yrket inte ger utrymme 

till det kollektiva samarbete som de kände att man hade förr. Det ska dock tilläggas att arbete 

som sportjournalist ser väldigt annorlunda ut mellan de stora evenemangsbaserade 

händelserna och den vardagliga praktiken. Runt de evenemangsbaserade händelserna är 

samarbetet större mellan journalisterna då de oftast är samlade på en och samma plats för att 

rapportera om samma evenemang. På frågan hur samarbetet ser ut idag med andra kollegor 

svarar Sebastian; 

 

”Ah men till exempel på ett mästerskap, junior- VM i hockey är ju en turnering som 

berör och engagerar verkligen i idrottssverige. Då är det så att jag har ett jättenära 

samarbete med allt från agenter, scouter, spelare, tränare, kollegor på andra redaktioner 

och inte minst kollegor på min egna redaktion. Så vi rollfördelar lite vad alla kollegor 

gör.” 

 

Men utvecklar sedan argumentet mot det vardagliga arbetet;   

 

”Men det är på mästerskap. Sen är det så att jag ibland är ute på enskild roll från SVT, 

då blir det en annan sak. Då blir det ju jag som tar hela greppet så att säga. Det kan vara 

så att jag; Frölunda mot Färjestad i SHL. Då har ju jag hela greppet, för då är det allt 

från nyhetsbevakning till matchbevakning till hjälten som avgjorde eller tyvärr så som 

spelaren som gjorde några misstag som gjorde att det andra laget vann. Då har man en 

helhetsbedömning och ett helhetsbegrepp.” 



 39 

 

Hermann är inne på samma spår som Sebastian när det gäller samarbetet med andra 

journalister;  

 

”Förut var det väl mer kollektivt där man hade tid att diskutera saker och ting där vi 

gick på möte efter matcher där man kunde fokusera på vad det var man skulle skriva 

om. På så sätt är det ju mycket mer individuellt idag. Det handlar om att gå mer på 

ryggmärgskänsla, för man kan ju inte sitta och bolla idéer på samma sätt som man 

gjorde förr.” 

 

Liknande berättelser har de andra hockeyjournalisterna bidragit med, där det framförallt är 

snabbheten som gör att man inte har tid att sätta sig på ett möte och exempelvis diskutera vad 

man ska fokusera på i nyhetsrapporteringen eller att bolla idéer med varandra. Här ser vi att 

det skiljer sig från de resultat som Nygren fick fram i sin omfattande undersökning angående 

det journalistiska yrket. Hockeyjournalisterna anser att snabbheten i yrket har bidragit med ett 

mer individuellt yrke, där flera hockeyjournalister även uttryckte behovet att samarbetet måste 

ökas. Att yrket har blivit mer individualiserat verkar bero på den snabbhet yrket präglas av 

och det faktum att sociala medier har fått en större betydelse. För att kunna bidra med snabba 

nyheter verkar hockeyjournalisterna mer och mer söker sig utanför redaktionen och bygger ett 

närmare kontaktnätverk med mer betydande aktörer inom det man rapporterar om – 

exempelvis hockeyspelare, tränare, hängivna supportrar eller agenter.  

 

”Många andra som oftast är renodlade reportrar, de får ju oftast nyheterna så att säga. 

Och jag vet att fler av dem jobbar med agenter, scouter, spelare, klubbrepresentanter 

och med tränare, så det är väldigt brett spann. […] Du skaffar dig ju ett kontaktnät, men 

det hålls ju naturligtvis lite under luppen, så det är något som är mellan dem 

personerna.” 

-Sebastian 

 

 

Här verkar Twitter vara en mycket passande plattform för att just skapa sig ett kontaktnätverk, 

där flera hockeyjournalister förklarar att kontakten med olika aktörer och supportrar sker 

mestadels via Twitter och inte via mejl som fallet var förr. Det verkar även påverka det 

journalistiska samspelet. Man blir inte lika beroende av varandra längre för att skapa och 
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hämta information, för nu har man lyckats bygga upp ett annat kontaktnätverk som gör att 

man vid vissa tillfällen inte ens behöver leta sig till nyheter, för de kan komma direkt till 

journalisterna istället. Men man kan fortfarande se behovet av ett ökat samspel när det gäller 

vad den övergripande redaktionen ska skriva om och fokusera på. Lena påpekar det faktum att 

arbetet har blivit mer individuellt;  

 

”Är det något man har prioriterat bort så är det att man får klara sig själv helt enkelt.” 

 

Att Gunnar Nygren kommit fram till andra resultat kan ha och göra med att undersökningen 

skedde 2008, då sociala medier inte riktigt hade etablerat sig i det journalistiska yrket. Men de 

resultat jag fått fram i denna undersökning pekar mot det motsatta. Att resultaten skiljer sig åt 

kan bero på att jag riktar mig mer på den mer vardagliga journalistiska praktiken eller att 

hockeyjournalisterna helt enkelt har en annan sorts yrkespraktik än andra genrer av 

journalistik. Dock skulle jag vilja argumentera emot detta och påstå att den ökade 

individualismen i yrket beror på webben och de sociala mediernas snabbhet, där tidsbrist i 

journalisternas yrkespraktik gör att samarbetet minskar och ett större fokus på samarbete 

utanför redaktionen prioriteras.  

 

7.1.4 Från renodlad anfallsspelare till innermittfältare  

Snabbheten har även medfört att kraven på hockeyjournalisternas har förändrats. Alla 

hockeyjournalister som intervjuades menade att kraven på att vara mer multikompetent inom 

yrkespraktiken har ökat. Det vanligaste förkommande svaret på vilka krav som har ökat på 

hockeyjournalisterna är de teknologiska. På frågan om man anser att man måste ha en mer 

multikompetent roll idag svarar Marcus; 

 

”Ja rent tekniskt är det så. I en text ska man också länka till tidigare skrivna texter, så att 

införa sådana moment har ju fallit på min lott och man taggar texter för att kunna möta 

det mer digitalt sen. Det tar ju tid, och i slutändan så är det en intervju eller en del i en 

text som man måste stryka tillslut för att man inte hinner med alla dessa moment hela 

tiden.”  
 



 41 

Utöver de tekniska kraven, så verkar hockeyjournalisterna även förväntas kunna flera olika 

områden i nyhetsprocessen. Sebastian uttrycker de ökade kraven på multikompetens inom 

yrket i sporttermer;  
 

”Förut kunde du vara en renodlad försvarsspelare eller en renodlad anfallsspelare. Idag 

när du skickas ut måste du vara en innermittfältare, en sådan som täcker hela planen. Du 

förväntas vara multikompetent, vilket menas att du ska kunna de flesta områden.” 

 

På frågan om dessa krav gjorde att nyhetskvalitén får lida fanns det delade meningar. Men 

klart står det att krav på att vara mer tekniskt kompetent och att vara mer kunnig inom 

områden som fotografering, arbete inom television och större flexibilitet i arbetet har ökat hos 

hockeyjournalisterna. Kravet på att vara mer kunnig verkar till stor del ha att göra med 

medieplattformar har konvergerat in i varandra på senare tid. Tar man hockeyjournalisterna 

på de ledande tidningarna som exempel gäller det inte bara att vara duktig på att skriva, man 

ska ha betydande kompetens inom podd-radio, fotografering och television - både live och 

inspelade TV-klipp. Detta är en förändring som Nygren tar upp angående förändringen av 

journalistyrket, vilket även verkar gälla hockeyjournalisterna. Nygren bevisar dock inte hur de 

ökande kraven på journalister påverkar själva nyhetskvalitén. Lena menar på att man ska vara 

mer teknisk kunnig som sportjournalist, men att acceptansen för sämre teknisk kvalité har 

ökat. 

 

”Nu känns det som att det är viktigare att få ut något snabbt. Acceptansen för hur det 

förs ut har ju sjunkit i takt med att man ska få ut det snabbare. Om man gör fina 

reportage tar det ju flera timmar eller dagar. Men nuförtiden när det gäller 

sportevenemang så är det bara fram med Iphonen och tryck på play.” 

 

På frågan om den ökade acceptansen för sämre kvalité på presentationen av det tekniska 

innehållet även stämmer in på nyhetsinnehållet svarar Lena; 

 

”Det vet jag inte nödvändigtvis. Men hur det presenteras har blivit mycket ”trashigare”.  

Inte alltid men på vissa saker har det blivit det. Men på vissa så är det så att det blir mer 

accepterat att det inte gör så mycket om det blir skakigt. Jag kan känna visst, om 
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Eiffeltornet rasar då bryr jag mig inte, men man kan ju ställa lite högre krav när det är 

något man vet ska hända.” 

 

Så enligt de journalister jag intervjuat verkar snabbheten att få ut materialet mer prioriterat än 

kvalitén på hur materialet presenteras.  Om snabbheten har påverkat själva nyhetskvalitén är 

dock svårare att spå i. Vad vi kan läsa ut i det senaste citatet är att sämre kvalité på material 

som rapporterar ”breaking news” är mer accepterat inom journalistiken än vad det är inom de 

planerade händelserna. Snabbheten att få in material, oavsett kvalité, under de mer specifika 

händelserna är mer prioriterat inom journalistiken. Detta kan man även kritisera den 

omfattande forskningen om förhållandet mellan citizen journalists och journalister, då man 

kan se att journalisterna är mycket mer beroende av information kring dessa händelser än vid 

de mer vardagliga händelser. Det forskning om det senare inte tar i åtanke är att man bara 

undersöker detta förhållande inom en viss specifik kontext och inte på ett mer grundläggande 

(vardagligt) plan där behovet av varandra kan se annorlunda ut.  

 

Resultaten visar att nyhetskvalitén hos de journalister som uppfattar de tekniska aspekterna 

som en belastning blir påverkad. Angående den ökade kravbilden på hockeyjournalisterna 

påpekar Sebastian det faktum hur kraven kan påverka olika journalister; 

 

”Det är positivt och negativt på ett sätt. Det positiva är att du utvecklar dig som individ, 

du kommer in på områden som du kanske inte är så himla kompetent på. Å andra sidan 

kan det vara en stressfaktor att du måste göra just det, att du måste leverera något du 

inte är bekväm med. En del personer tror jag tycker det är jobbigt med den biten, andra 

kan tycka det är underbart.”  

 

Överlag tyckte alla de intervjuade hockeyjournalister att de två mest förändrade kraven på sig 

var att vara mer teknisk kunnig och mer kunnig inom olika medieformer. Att kraven påverkar 

nyhetskvalitén hade hockeyjournalisterna inga definitiva svar på, men de som inte var lika 

positivt inställda till den nya kravbilden ansåg att kvalitén förmodligen försämras. Om vi ska 

se på vad det är som har orsakat de högre ställda kraven på hockeyjournalisterna verkar 

medieanvändarnas ökade behov av information som är en orsakande faktor. Som jag 

påpekade i inledningen är sportpubliken mer engagerad i det som skrivs om just sin sport eller 

klubb och söker sig därmed till olika plattformar för mer information. Sportjournalisterna 

måste vara mer kunniga inom flera olika medieplattformar och flera olika områden inom 
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samma plattform, vilket även verkar leda till att man måste vara mer tekniskt kunnig. Nygren 

påvisade att detta gäller även för journalisterna i hans undersökning men jag skulle vilja 

argumentera att hockeyjournalisterna måste vara än mer kompetenta inom olika 

medieplattformar samt olika områden inom samma plattform, då hockeypubliken kräver detta. 

Faktum är att de flesta hockeyjournalister jag intervjuat har ett väldigt brett arbetsområde som 

innefattar flera olika medieplattformar och områden -  där exempelvis en och samma 

hockeyjournalist kan arbeta som nyhetsförmedlare, krönikörer, bloggare, intervjua och jobba 

inom print-media, television och podd-radio. Dessa krav verkar speglar sig i de 

sportintresserade användarnas krav, där behovet av information om just det de är intresserade 

av är så pass stort. De ökade kraven på att vara mer teknisk kunnig och kunnig inom flera 

olika medieplattformar verkar inte bara ha uppkommit genom de nya teknologierna, utan även 

medieanvändarnas behov av information verkar ha ökat kraven på hockeyjournalisterna.  

 

7.1.5 Breda hockeyjournalister till följd av kunniga användare 

Vi ska nu gå in på vad hockeyjournalisterna anser om sin yrkesroll på Twitter och hur den har 

förändrats. Yrkesrollen och de förändrade kraven på hockeyjournalisterna går hand i hand, 

men den stora skillnaden är att jag nu ska rikta oss mer mot yrkesrollen inom den information 

som produceras på Twitter. I dagens nätverkssamhälle är det stora informationsflöde ett 

särdrag som präglar hur hockeyjournalisternas yrkespraktik har förändrats genom åren. Då 

uppstår även frågan om hockeyjournalisterna anser att deras yrkesroll har ändrats i och med 

de förändrade arbetssätten. Castell beskriver i sin redovisning över det nya 

informationsteknologiska paradigmet hur tekniken har en genomsyrande kraft i den mänskliga 

aktiviteten. Vi kan se liknande drag hos hockeyjournalisterna, om en inte lika drastisk, men 

hur de tekniska verktygen Twitter erbjuder på ett sätt genomsyrar hockeyjournalisternas 

aktivitet. På frågan vad det var som karaktäriserade hockeyjournalisterna på Twitter, kom 

några respondenter in på svårigheten att skärma av från arbetet i och med att Twitter är en 

sådan stor del i deras arbete.  

 

”Min roll som jag ser den är ju att komma med nyheter, leverera intervjuer, åsikter, 

kröniker, rankingar. På alla sätt visa att jag älskar hockey och deltar i det som händer 

och tycker till om det så att säga. Så på så sätt har man funnit en roll, sen utvecklas den, 

jag har inte riktigt en klar skiljelinje mellan jobb och fritid. Det är inte lätt att skärma av, 

det är skitsvårt. Man måste åka utomlands eller befinna sig i en miljö där man inte har 
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Wi-Fi eller inte får tillgång till det. Då kan man skärma av. Men inte annars, jag lever 

med jobbet på ett sådant sätt, så jag tillåter inte mig att skärma av, jag är så pass 

nyfiken.” 

-Marcus 

  

Trots att Twitter inte uttrycks specifikt, verkar just användandet av Twitter på fritiden sudda 

ut gränserna mellan jobb och fritid för hockeyjournalisterna. I och med att journalisterna 

använder Twitter som ett verktyg för att ”scanna” av vad det är som händer i hockeyvärlden, 

verkar nyfikenheten alltid finnas där - oberoende om det gäller jobb eller inte. Den förändrade 

yrkesrollen verkar bidra med att skiljelinjen mellan privat och jobb har blivit otydligare, dock 

är det inget jag kan slå fast i då det verkar ha varit liknande förhållanden innan 

digitaliseringen, där några hockeyjournalister påpeka att det även var svårt att skärma av 

jobbet förr i tiden också. Att Twitter dock har blivit så pass etablerat i journalisternas sätt att 

arbeta har förmodligen påverkat utsuddningen mellan privat och jobb. 

 

I och med det stora informationsflödet på Twitter verkar hockeyjournalisternas yrkesroll mer 

vara av en övergripande karaktär. Det är i sig inte något vidare märkvärdigt då de flesta 

hockeyjournalister jag intervjuat jobbar åt rikstäckande mediebolag. Det intressanta är att de 

ökande kraven på multikompetens har gjort att sportjournalisterna har en bredare roll inom 

informationsflödet på Twitter.  

 

”Jag har en ganska fri roll där jag gör allt från att skriva av pressmeddelande till att göra 

intervju till att skriva analyser och tycka om matcher. Jag kanske kan tycka det är lite 

svårt att karaktärisera vad det är som är jag. Det handlar nog om att jag är ganska så 

bred. Inte har någon speciell nisch på det sättet.” 

-Hermann  

 

Citatet visar hur Hermann beskriver sig som en mittfältare som jag diskuterade i föregående 

avsnitt. Hockeyjournalisterna refererarde sin roll som mer övergripande gällande 

informationen som sprids och distribueras om hockey på Twitter. När det kommer till andra 

svar på vad det är som karaktäriserar dem inom informationsflödet på Twitter vänder sig 

respondenterna mot den journalistiska ideologin när det gäller deras roll inom 

informationsflödet.  
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”Är jag osäker på något – då skiter jag i det, då väntar jag hellre och kollar på det och 

blir hellre tvåa, trea femma på den nyheten istället för att chansa och blir först. Är det 

något jag vill att mitt varumärke ska förknippas med så är det trovärdighet.” 

-Lena 

 

”Jag tror att trovärdigheten är det viktigaste när det gäller de faktiska händelserna eller 

faktiska skeenden som ska ut. Sen kan jag ju krydda det lite med personliga tankar, men 

samtidigt tycker jag inte man ska sticka ut för mycket. Det finns ju en retorisk påverkan 

också, som jag har i den rollen. Och det innebär följande, om jag uttrycker mig ganska 

hårt mot en domare, då kan det skapa en slags hysteri att man går åt domaren. Då 

kanske Aftonbladet eller Expressen hänger på så då får man ett ansvar också i en roll 

också som skribent.” 

-Sebastian 

 

Att man vänder sig mot den journalistiska ideologin är inte speciellt förvånande, då det är ett 

sätt för hockeyjournalister att befästa makt och påvisa att det de gör är ”riktig” journalistik. 

Man vill alltså visa att det man arbetar med går under specifika normer och ideal. Autonomi, 

validitet och legitimitet är något som eftersträvas hos hockeyjournalisternas yrkesroll och som 

oftast uttrycktes i beskrivningarna om vad det var som karaktäriserade dem inom Twitters 

informationsflöde 

 

Vi kan se tendenser till att de flesta hockeyjournalister ser sin yrkesroll ha ett relativt stort 

inflytande på vad som skrivs på Twitter. De bidrag man förmedlar på Twitter ansågs påverka 

hur samtalsdynamiken utvecklas i det stora informationsflödet. På frågan om yrkesrollen har 

förändrats i och med det nya medielandskapet, hade hockeyjournalisterna svårt att svara på. 

Dock har man högre krav på sig att vara påläst kring det man arbetar om, då publikens 

kunnighet har ökat. Mats påpekar det faktum att hans roll som hockeyjournalist har ändrats i 

och med det stora informationsflödet idag; 

 

”Ja det är ju att vara påläst. Det har jag ju alltid lagt stolthet på mig att vara, men man 

kan se på andra att du blir jävligt påkommen och bevisat om du inte har koll. Väldigt 

många läsare har sån bra koll. Nu kan ju till exempel en kille i Surahammar ha döds-

koll på allt som rör ett NHL lag, det hade man ju inte förr. På så sätt är det jäkla 

skillnad.” 
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Det resultatet tyder på gällande förändringen av hockeyjournalisternas yrkesroll är att 

snabbheten i yrket och de ökade kraven på hockeyjournalisterna har gjort att man har en allt 

bredare roll inom informationsflödet på Twitter. Man är medveten om att man har en stor 

påverkan på samtalsdynamiken inom hockeyinformationen på Twitter. Dessutom är de 

medvetna om att medieanvändarna har ett större kunnande idag än tidigare, vilket ökar kraven 

på hockeyjournalisterna att vara mer pålästa. Dueze (2005) skriver att journalister ofta 

använder sig av den journalistiska ideologin som ett instrument för att neutralisera hierarkiska 

strukturer när man är utsatta för kritik (ibid:446). Trots hockeyjournalisterna vid det här 

tillfället inte var utsatta för kritik, verkade de använda sig av den journalistiska ideologin i 

motsatt håll, för att påvisa att det finns en hierarkisk struktur på Twitter. Genom att vända sig 

till den journalistiska ideologin så vill man påvisa att deras yrkesroll ska stämma överens med 

vad riktig journalistik står för. På ett indirekt sätt distanserar man sig från citizen journalists 

när man hänvisar till den journalistiska ideologin, då man vill understryka att deras roll är mer 

kopplat till vissa specifika normer och ideal medan citizen journalists roll inte går under 

liknande normer och ideal. På så vis påvisar man att det finns en hierarkisk struktur kring 

olika aktörers roller inom informationsflödet, där citizen journalists och journalisters roller 

inte grundar sig i samma förutsättningar. Detta visar även att den journalistiska ideologin inte 

verkat förändrats i och med digitaliseringen. Den står stadigt fast och har möjligen stärkts 

genom åren just för att särskilja sig själv mot citizen journalists och andra aktörer som ses 

som ett hot mot professionaliseringen av yrket. 

  

7.2   Citizen journalism och dess förhållande med journalister 

Vi ska nu föra över analysen till den andra teoretiska utgångspunkten. Till stor del kommer 

jag fokusera på förhållandet mellan citizen journalists och hockeyjournalisterna, men då det 

blir svårt att bortse från de ”vanliga” medieanvändarnas påverkan på förhållandet kommer jag 

inkludera dem i analysen. Jag kommer använda oss av både begreppen citizen journalists och 

medieanvändare, och när jag refererar till både två kommer ordet användare användas. 

Avsnittet kommer också att präglas av Castells diskussion kring makten i nätverkssamhället, 

som kommer appliceras på de resultat som visar makt-och värderingstendenser.  
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7.2.1 Användarna värderas högre än tidigare 

Hockeyjournalisternas värdering av användarna på Twitter verkar överlag vara väldigt 

positiv. På frågan vad man tyckte om medieanvändarna var svaret oftast att det är roligt att se 

en mer engagerad publik och att det även är bra för sporten. Samma sak gällde värderingen av 

citizen journalists, där deras medverkan i informationsflödet på Twitter används som ett sätt 

för hockeyjournalisterna att hålla sig uppdaterad om vad som sker i hockeysverige. Många 

hockeyjournalister pekade på det faktum att det i princip är samma procedur idag som förr, 

när medborgare ringde in eller skicka brev in till nyhetsredaktionen och tipsa. Den stora 

skillnaden är hur tipsen kommer in, selekteringen av den stora kvantiteten samt hastigheten de 

kommer in till redaktionen. Några hockeyjournalister förklarar att dagens 

kommunikationsteknologier gör att förhållandet mellan användarna och hockeyjournalisterna 

har närmat sig varandra.  

 

”Men just närheten att folk som har en mobil rätt snabbt kan tycka till och ge moteld är 

ganska häftigt.” 

-Marcus 

 

De nya kommunikationsteknologierna, eller den nya medierade kommunikationen som 

Castell beskriver det med mass-själv-kommunikation, användarna har till förfogande idag 

verkar uppskattas av hockeyjournalisterna. 

 

”De är ju mer involverade i vad som händer nuförtiden. Det är häftigt, man har ju en 

annan dialog och en annan närhet som man tycker är kul.” 

-Mats 

 

Överlag verkar det som att medieanvändarnas medverkan på Twitter har förändrat relationen 

mellan dem och hockeyjournalisterna, där medieanvändarnas snabba respons på det 

hockeyjournalisterna rapporterar om verkar ha en stor bidragande faktor till förändringen. På 

frågan vad man anser om citizen journalists medverkan i informationsflödet var det mer 

blandade svar. 

 

”Skriver de om något då är det ju inte så att jag kastar över mig den informationen och 

skriver att det är ju såhär det är.” 
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-Hermann 

 

”Ja men de är ju jätteduktiga. Och de har ju gjort sitt namn tack vare att de har varit så 

nyfikna och ihärdiga. Så att det är ju bara att gratulera dem till det fina arbetet de har 

gjort. Så det går att göra sig ett namn så att säga, utan att vara en storspelare eller från 

början en skribent som jobbar på de största tidningarna eller redaktionerna. Och det är 

skithäftigt tycker jag, det är roligt att de lyckas.” 

-Sebastian 

 

På frågan om man tycker det är positivt att medieanvändare nu kan producera egna nyheter 

och material (citizen journalists) svarar Lena; 

 

”Ja rent principiellt är det ju så, det är ju jättekul. Det är ju ganska knöligt att ta sig in i 

branschen. […] Jag önskar att jag hade haft möjligheten rent tekniskt att ha det så som 

det är nu. Så det är jättebra. Det enda jag kan tycka är lite jobbigt är att många skiter i 

det ansvar man har när man lägger ut saker. Oavsett om man har en journalistexamen 

eller är självlärd så finns det ju fortfarande något som heter källkritik. Man måste visa 

någon sorts respekt och hänsyn och inte skriva ut vad som helst.” 

 

 

Likt resultatet i Brad Schulz artikel tyder de resultat jag fått fram att det citizen journalists 

erbjuder har tagits emot på olika sätt av hockeyjournalisterna. Medan medieanvändarna 

överlag ses som en mer positiv förändring i yrket så verkar citizen journalists medverkan vara 

mer tudelad. Det verkar som att värderingen av citizen journalists skiljer sig beroende på 

vilken medieplattform man som sportjournalist arbetar på. De hockeyjournalister som är 

verksamma inom printmedia verkar värdera citizen journalists lägre än vad de 

hockeyjournalister som jobbar på television gör. Överlag tyckte de flesta hockeyjournalister 

att det var positivt för sporten att citizen journalists bidrar med mer information om just 

hockey, men de verkar ha en mer försiktig inställning till dem. En anledning kan vara att de 

flesta hockeyjournalister hade hämtat information från citizen journalists och där det senare 

visade sig att källan var felaktig. Detta kan göra att man har en lite mer tudelad och försiktig 

inställning till citizen journalists.  
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Samtidigt kan vi koppla ett annat resultat till Brad Schulz artikel, där jag hittade tendenser till 

att de hockeyjournalister som jobbar inom television ser Twitter mer som en utveckling av 

journalistyrket, medan hockeyjournalisterna på printmedia har en tendens att se den nya 

tekniken som lite av ett hinder i arbetet. Inom diskussionen kring teknikens utveckling i 

journalisternas yrkespraktik resonerar de hockeyjournalister inom television på följande sätt; 

 

” Det positiva är ju att du utvecklar dig som individ, du kommer in på områden du 

kanske inte är så himla kompentent på. Å andra sidan kan det vara en stressfaktor att du 

måste göra just det, att du måste leverera något du inte är bekväm med. En del personer 

tror jag att de tycker det är jobbigt med den biten, andra kan tycka det är underbart.” 

-Sebastian  

 

”Jag har alltid haft lätt för teknik, jag tycker det är roligt att lära sig andra saker. Men 

däremot märker jag hur en del människor, det ställer ju krav på att man gillar det, för en 

del människor är inte så teknisk bevandrade.” 

-Lena 

 

Medan hockeyjournalister verksamma inom kvällstidningarna kan resonera på följande sätt; 

 

”Det tar ju tid, och i slutändan så är det en intervju eller en del i en text som man måste 

stryka tillslut för att man inte hinner med alla dessa moment hela tiden. Plus att man blir 

trött, det är många bollar i luften samtidigt.” 

-Marcus 

 

Om denna skillnad har med att hockeyjournalisterna på printmedia och inom television har 

andra förhållanden att förhålla sig till när det gäller att inkorporera den nya tekniken kan jag 

inte svara på. Den nya tekniken verkar tagits emot annorlunda bland journalisterna, men hur 

det har kommit i uttryck verkar svårare att svara på. Vi kan se tendenser att relationen mellan 

journalisterna och medieanvändarna har förändrats, där en högre grad av dialog och ett mer 

närmande varandra präglar relationen. Liknande tendenser kan man se i relationen mellan 

citizen journalists och hockeyjournalisterna, men där denna relation verkar vara mer 

”försiktig”. Något vi kan påpeka är att dagens nätverkssamhälle präglas av ett större utrymme 

för citizen journalism, vilket till viss del verkar ha suddat ut den traditionella hierarkin. Att 

hockeyjournalisterna värderar citizen journalists på ett positivt sätt samt ser att relationen till 
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medieanvändarna har närmat sig visar tendenser till att det har skett en sorts maktförskjutning 

mellan hockeyjournalisterna och användarna. Det faktum att man som hockeyjournalist även 

ser citizen journalists bidrag som kompletterande i deras arbete samt som en utmanare som 

gör att hockeyjournalisterna alltid måste förbättras, visar att citizen journalists är ett positivt 

inslag i hockeyjournalisternas arbete.  

 

Detta stämmer även överens med den amerikanska medieforskaren Henry Jenkins (2006) citat 

om att journalister och användare inte längre upptar två olika roller, utan mer som deltagare 

som integrerar med varandra utifrån en ny uppsättning av regler. Förhållandet mellan de två 

präglas av en mer demokratisk dialog, där alla hockeyjournalister påpekade det faktum att 

man alltid försöker svara på de frågor man får från användarna och lyssna på deras åsikter. 

Hockeyjournalisterna var även villiga att kontakta vissa citizen journalists för att få deras 

perspektiv på det man som hockeyjournalist var på väg att rapportera. Att 

hockeyjournalisterna och användarna inte längre tar upp två separata roller, utan istället som 

deltagare som interagerar med varandra verkar stämma. Detta svarar fortfarande inte på hur 

den nya uppsättningen av regler kan se ut inom förhållandet mellan enbart citizen journalists 

och hockeyjournalisterna och hur hockeyjournalisterna i praktiken förhåller sig till citizen 

journalists. Detta ska vi kolla på i nästkommande avsnitt.  

 

7.2.2 Användarnas vara eller icke vara i nyhetsprocessen 

Likt andra aktörer i samhället så består citizen journalists av både skickliga rapportörer och 

mindre skickliga. De citizen journalists som värderades högst var de som skrev mer 

specialiserat innehåll , oftast en supporter till en specifik hockeyklubb. Den höga värderingen 

av de mer specialiserade citizen journalists är för att det ger hockeyjournalisterna en mer 

nyanserad helhetsbild kring det man rapporterar och själv inte kunnat vittna på plats.  

 

För att undersöka de perspektiv hockeyjournalisterna har på användarnas möjligheter i den 

journalistiska processen ska vi ställa deras perspektiv mot de tre perspektiv beskrivna i boken 

Participatory journalism av Singer (2011). 

 

Det första perspektivet boken tar upp är hur journalisterna ser användarna som aktiva i 

nyheterna. Här pekar resultatet på att medieanvändarnas mer indirekta bidrag verkar ses som 

mest aktiv i nyheterna. Citizen journalists bidrag verkar inte ha något större inflytande i 
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hockeyjournalisternas nyhetsprocess utan det var mer själva kontrollen hockeyjournalisterna 

har idag - där de vet vad medieanvändarna klickar in på och gillar mest, som har påverkat 

nyheterna till viss grad. Hockeyjournalisternas syn på medieanvändarna verkar inte vara 

speciellt aktiva, då flera hockeyjournalister påpekade att de inte togs mycket hänsyn till det 

faktum att de vet vad användarna klickar in på och det som gillas mest.  

 

”Du kan ju se hur många det är som har varit inne och läst artiklarna och hur populärt 

och vad folk vill läsa och så. Så det är klart att de påverkar också till viss del det du 

skriver om. Men jag skulle inte säga att det påverkar alls på något sätt. För man vill ju 

ändå göra saker som man kan känna stolt över sig själv än de här värsta klickbomben på 

det sättet.” 

-Hermann 

 

”Det finns ju de som sitter och tittar siffror varje gång. Jag gör inte det, någon enstaka 

gång kan man väl kolla det. Men jag vill inte att det ska styra mig. Det kanske ändras 

om någon chef kommer och säga, nu får du sluta, det är ingen som läser ditt material 

längre.” 

-Mats 

 

På frågan om man brukar hämta information från citizen journalists så svarar Marcus 

följande;  

 

”Visar det sig stämma, då kan man ju länka till en blogg eller vad det är för något. Då är 

det ju en källa bevisligen och man själv har samma bevisning, det kanske är så att våra 

vägar korsas, det vet man ju inte.” 

 

 

Hockeyjournalisterna såg inte användarna som direkt aktiva i nyhetsprocessen, utan tog bara 

till viss del tillvara på medieanvändarnas indirekta bidrag genom att kolla på vad som klickas 

och gillas mest. Citizen journalists verkar inte ha en aktiv roll i själva nyhetsprocessen, det är 

medieanvändarna överlag som har påverkat nyhetsprocessen på ett indirekt sätt, dock visade 

det sig att flera hockeyjournalister inte alls tog hänsyn till detta. Det som citizen journalists 

bidrag hjälpte till med i hockeyjournalisternas arbete är att de leder in hockeyjournalister på 

olika nyhetsspår. Många hockeyjournalister menade att man var tvungen att hitta en balans 
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mellan det man vet vad publiken gillar och det man själv som hockeyjournalist anser är av 

betydelse att skriva om. Hockeyjournalisternas perspektiv på användarna och dess möjligheter 

att vara delaktiga i processen som konstruerar nyheterna som aktiva verkar alltså delvis 

stämma. Andra utsagor från hockeyjournalisterna menade att man ibland tog hänsyn till 

användarnas åsikter efter en artikel eller tweet är publicerad. Man ser inte användarna som 

aktiva i själva nyhetsprocessen utan mer som kritiker när nyheterna väl är färdiga och 

publicerade. Användarnas deltagande kan då förklaras som icke-aktiva i nyhetsprocessen, 

men mer aktiva efter konstruktionen av nyheterna. Mats påpekar medieanvändarnas mer 

aktiva roll som verkar vara till följd av snabbheten som präglar yrket idag;  

 

” I en krönika efter slutsignal är det egentligen läsarna som korr-läser den. Får du inget 

mejl de första 10-15 minuterna, då är det lugnt. Å andra sidan, förr så hann ju folk läsa i 

tid. Då hade vi ju en korr-läsare som kollade allt.” 

 

Det andra perspektivet Singer tar upp angående journalisters perspektiv på citizen journalists 

är att man såg dem som en värdefull aspekt av nyhetsprocessen, som en källa. På ett mer 

vardagligt perspektiv verkar detta inte stämma in på de hockeyjournalister intervjuade i denna 

undersökning. På frågan om man anser sig använda citizen journalists som källa så svarar alla 

hockeyjournalister att det händer sällan eller aldrig. Som mycket av den tidigare forskningen 

handlat om gällande relationen mellan journalister och citizen journalists så uppgav några 

hockeyjournalister att man skulle kunna tänka sig använda citizen journalists som källa vid 

”breaking news”;  

 

”Ah jag tror väl kanske fortfarande att det är mer så att man kan få, exempelvis om 

någon skriver nu rasar taket ner i arenan på Twitter då är ju det naturligtvis något vi 

måste ta vidare, men samtidigt kollar vi ju upp.” 

-Hermann 

 

 

”Jag hade ju en situation för något år sedan där en Röglespelare slashade en annan 

spelare, jag tror det var en Västeråsspelare, i en hockeymatch på uppvärmningen och det 

fick ju väldigt stort genomslag naturligtvis och dom bilderna publicerades ju ut tack 

vare att någon i publiken hade sett dem där bilderna så fanns det ju bevis för vad som 

hade hänt.” 
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-Sebastian 

  

På ett mer vardagligt plan så verkar hockeyjournalisterna inte använda sig av citizen 

journalists bidrag som källa, utan mer om extraordinära händelser äger rum där 

hockeyjournalisterna inte är på plats. Men samtidigt påpekar hockeyjournalisterna att de inte 

skulle använda citizen journalists bidrag vid de specifika händelserna som en ”fullständig” 

källa, utan skulle då kontakta andra för att få informationen bekräftat. Som det andra 

perspektivet beskriver i det teoretiska ramverket är journalisterna värdering av ögonvittnen till 

nyhetshändelser samt audiovisuella material som citizen journalists bidrog med högt, men på 

det mer vardagliga planet var hockeyjournalisternas värdering av citizen journalists som källa 

inte specifikt högt. Trots det faktum att många citizen journalists har fått en stark ställning 

inom hockeyinformationen på Twitter där man har många följare, ansåg hockeyjournalisterna 

att det var för stor risk att använda citizen journalists som källa. Här verkade 

hockeyjournalisterna värdera trovärdigheten kring sitt arbete och person högre än att få ut 

snabb information och nyheter som de beskriver är en av de viktigaste aspekterna i dagens 

journalistiska arbete. Trots att hockeyjournalisterna överlag är väldigt positiva till citizen 

journalists bidrag på Twitter, verkar dessa bidrag vara mer opålitliga då de kommer från 

”vanliga” medborgare och inte från andra hockeyjournalister eller andra officiella källor. Det 

sätter även den vardagliga relationen mellan de två i perspektiv. Hockeyjournalisternas 

värdering av källhämtning placerar in citizen journalists i det traditionella perspektivet på sin 

publik, där få möjligheter till att bidra med nyheter på större mediaorganisationer, förutom till 

viss del vid extraordinära händelser, ges till citizen journalists. Lena beskriver det perspektiv 

hon har på de bidrag citizen journalists bidrar med på Twitter;  

  

”Jag tycker man ska vara sunt skeptisk. Man ska ju inte tro blint på allt som står.” 

 

Det tredje perspektivet, beskrivet i det teoretiska ramverket, är att journalisterna ser 

användarna som medborgare av ett online-kollektiv som är mer orienterat mot ett hyperlokalt 

område, alltså ett avgränsat område där informationen är mer inriktad på populationen inom 

det området. Här sker informationshämtningen på en mer kollektiv nivå där synen på 

användarna är positiv. Den information som produceras om hockey på Twitter är oftast 

väldigt föreningsbaserad, där det oftast är supportrar som skriver om sin klubb och sedan 

förmedlar det på Twitter. Detta är något hockeyjournalisterna värderar väldigt högt, då 

information och nyheter produceras på de platser som de professionella journalisterna inte kan 
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medverka på. Mats påstår den största nyckeln att lyckas inom informationsflödet på Twitter är 

att informationen ska vara lokalt förankrad där man som citizen journalists ska vara på plats 

för att kunna rapportera trovärdig och pålitlig information. På frågan hur han ser på citizen 

journalists bidrag på Twitter svarar han; 

 

”Det är ju otroligt värdefullt, när de gör det bra. Men den absoluta nyckeln för att bli bra 

där, är att ha en jävla närvaro i det du skildrar. Jag är lite förvånad att fler inte låter sig 

förvånas över dem som lyckats. Istället sitter de på avstånd och tycker till en massa om 

NHL och KHL och det kan man ju göra ibland, men det blir aldrig samma som när du är 

där. Närvaro är extremt viktigt om du ska lyckas. Skildra det du har på din bakgård, 

börja där i alla fall” 

 

Ur denna synpunkt ser hockeyjournalisterna användarna som ett online-kollektiv där 

informationen från de föreningsbaserade citizen journalists värderas högt. Även fast inte 

insamlingen av informationen kommer genom ett kollektivt insamlande, så drar man fördel av 

de föreningsbaserade citizen journalists genom att söka sig till mer lokala citizen journalists 

som producerar information och nyheter kring en viss klubb.  

 

”Man kan ju ha en dialog med vissa supportrar där det kan hända att jag skickar iväg en 

fråga eller mejl då jag känner att här är det en som ser varenda match med exempelvis 

Brynäs. Det kan hända att jag frågar och kollar vad supportrarna tycker och tänker om 

just det då. Men man får lite ta det för vad den personen säger, den personen får aldrig 

vara en sorts ensam sanningssägare, men det är en bra input.” 

-Mats 

 

Här kan en se att hockeyjournalisterna har en mer positiv synvinkel på citizen journalists, men 

citizen journalists bidrag blir ändå inte kvalificerade som källor i hockeyjournalisternas 

nyheter. Det paradoxala med det senaste citatet är att hockeyjournalisterna uttrycker att en 

person aldrig får vara en ensam sanningssägare, när det är exakt det man är som 

hockeyjournalist när de inte bjuder in citizen journalists i nyhetsprocessen. På detta sätt ser vi 

att det finns en tydlig hierarkisk struktur, där man som journalist får vara ensam 

sanningssägare men inte som ”vanlig” medborgare.  
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Överlag tar hockeyjournalisterna inte hänsyn till det som skrivs och klickas mest på, vilket 

gör att användarna inte får en aktiv roll i nyhetsprocessen. De kan dock vända sig till citizen 

journalists för att få mer kunskap om det de ska skriv om, där citizen journalists blir som 

tipsare till hockeyjournalisterna och därmed delvis aktiva i nyhetsprocessen. När nyheterna 

väl är publicerade kan vi se en delvis aktiv roll som användarna har på nyheterna, vilket dock 

placerar in dem i den gamla traditionen på hur hockeyjournalister ser sin publik. Vi kan även 

se att hockeyjournalisterna tar tillvara på den informationen som produceras på mer lokala 

områden, där föreningsbaserade citizen journalists värderas högt. Men att man som journalist 

ser citizen journalists som en betydelsefull källa verkar inte stämma överens med 

hockeyjournalisterna, i alla fall inte på det mer vardagliga planet. Som vi såg i föregående 

avsnitt verkar det ha skett en maktförskjutning i förhållandet mellan citizen journalists och 

hockeyjournalisterna, där dialogen de två emellan verkar präglas av mer demokratiska 

förhållanden. Men i själva praktiken verkar journalisterna och citizen journalists fortfarande ta 

upp två olika roller gällande informationsdistributionen om hockey på Twitter. Den nya 

uppsättningen av regler, som Jenkins beskriver det,  i förhållandet mellan citizen journalists 

och journalister verkar mer gälla på det ytliga planet, och inte i praktiken.  

 

Användarna kan idag skapa och förmedla egen information, dialogen mellan användarna och 

journalisterna är mer demokratiska och förhållandet präglas av ett ”närmande” varandra – 

men när det kommer till själva nyhetsprocessen och användandet av citizen journalists som 

källa verkar rollerna fortfarande vara väldigt tydliga. Journalisterna verkar vara måna om att 

ha kvar makten, där de ensamt bestämmer vad som ska förmedlas ut till den stora publiken. 

Ska jag koppla detta till Castells diskussion kring värdeskapande i nätverket så verkar 

hockeyjournalisterna fortsättningsvis vilja vara de som ensamt bestämmer vad som ska anses 

vara värdefullt inom den information som distribueras om hockey på Twitter. I och med att 

hockeyjournalisterna har så pass många följare och anses vara så pass inflytelserika kan de 

anses vara de som har makten i sina händer, då de har förmågan att forma andra människors 

tankesätt med just sina perspektiv och infallsvinklar i det de rapporterar. Som Castell påpekar 

är det i en maktrelation alltid en aktör som har större inflytande över den andra aktören. De 

inflytelserika hockeyjournalisterna verkar inte vara villiga att öppna upp nyhetsprocessen till 

citizen journalists, och därmed inte villiga att dela med sig av makten de sitter på. De 

möjligheter publiken har idag i och med den förändrade medierade kommunikationen verkar 

enbart ha förändrat maktrelationen mellan citizen journalists och hockeyjournalisterna på ett 

mer ytligt plan. Den förändrade medierade kommunikationen publiken har tillgång till idag 
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gör att hockeyjournalisternas och citizen journalists roll i nätverkssamhället präglas av en mer 

demokratisk interaktion, men här verkar den nya uppsättningen av regler som Jenkins påpekar 

ta slut. Det mina resultat pekar på är att man som användare i hockeynätverket på Twitter 

enbart har en viss påverkan på nyhetsprocessen. Användarnas indirekta bidrag verkar inte tas 

till stor hänsyn av hockeyjournalisterna och användandet av citizen journalists som tipsare 

verkar vara det närmaste man kunde komma för att bli en del av nyhetsprocessen. Dessa 

resultat placerar användarna roll i hockeynätverket i den mer traditionella synen på publiken – 

exempelvis där tips till nyhetsredaktionen och publikundersökningar var vanligt 

förekommande även innan digitaliseringen. Som Henry Jenkins påpekar präglas relationen 

mellan användarna och journalister av en ny form av interaktion de två emellan, men inom 

nyhetsprocessen verkar det som att hockeyjournalisterna och citizen journalists fortfarande tar 

upp två olika roller och där maktrelationen mellan de två fortfarande är hierarkiskt 

”programmerad.” 

 

7.2.3 Yrkespraktikens särskiljning – ansvar, källkritik och erfarenhet 

Vi ska nu undersöka vad hockeyjournalisterna anser särskiljer deras yrkespraktik från citizen 

journalists yrkespraktik. De flesta hockeyjournalister hade god kunskap om vad det var jag 

syftade på gällande citizen journalist, det var vara bara en journalist, Lena, som inte förstod 

vad jag syftade på. Efter vidare förklaring visste hon vilka aktörer det rörde sig om. På frågan 

vad som särskiljer dem från citizen journalists var de första hockeyjournalisterna kunde 

komma på följande;  

 

”På ett sätt är det ju den erfarenhet och förmågan över källkritik och yrkesrutin som de 

trots allt inte har.” 

-Hermann 

 

”Många fattar inte att man har ett visst ansvar när man lägger ut saker. Det tror jag ändå, 

är man utbildad som journalist, tror jag man har en liten spärr bak i huvudet.” 

-Lena 

 

”Alla kan sträcka fram en mikrofon men alla kan inte göra en bra intervju.. Oavsett om 

man har en journalistexamen eller är självlärd så finns det ju fortfarande något som 
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heter källkritik. Man måste visa någon sorts respekt och hänsyn och inte skriva ut vad 

som helst.” 

-Lena 

 

Som vi kan se är de vanligaste förekommande svaren att hockeyjournalisternas särskiljer sig 

genom sin etik, ansvar, rutin, och källkritik. Om jag ska koppla detta till vad Dueze beskriver 

som den journalistiska ideologin, kan vi se att det finns likheter mellan den journalistiska 

ideologin och hur hockeyjournalisterna särskiljer sig från citizen journalists. De normer och 

ideal som oftast lyfts fram som ett sätt att skapa mening i de nyheter man som journalist 

skapar samt som kritikerna påstår – ett tänkande som gör att nyhetsmedier blir mer oförmögna 

att involvera medborgare i nyhetsprocessen- är just att man står i tjänst till offentligheten, 

autonomi, samt har en känsla för etik, validitet och legitimitet. Här kan vi se likheter med hur 

man som hockeyjournalist beskriver sin yrkesroll och hur man som hockeyjournalist särskiljer 

sig från citizen journalists. Hockeyjournalisterna anser att man har ett ansvar, både mot 

offentligheten att förmedla korrekta nyheter samt mot sig själv för att inte skada 

trovärdigheten kring det man förmedlar. Hockeyjournalisterna refererar alltså till den 

journalistiska ideologin för att befästa en sorts makt över ”riktigt” journalistik. Samtidigt som 

hockeyjournalisterna är relativt positiva till citizen journalists bidrag på Twitter, där man 

tycker de kompletterar hockeyjournalisternas yrkespraktik, råder det fortfarande en sorts 

osäkerhet kring att använda citizen journalists som källa. Trots att man lyckats bygga upp en 

stor trovärdighet kring de bidrag man förmedlar ut till offentligheten som en citizen journalist, 

verkar det inte räcka för att bli en källa i hockeyjournalisternas nyheter eller bli delaktig i 

nyhetsprocessen. Det paradoxala är att hockeyjournalisternas strävar efter att vara trovärdiga 

nyhetsrapportörer på Twitter, medan om man som vanlig medborgare lyckats bygga upp 

liknande trovärdighet inte får samma status inom Twitter enligt hockeyjournalisterna. Här kan 

man se att det finns en tydlig hierarki inom hockeyinformationsflödet på Twitter. Det verkar 

som att har man som journalist lyckats bygga upp en trovärdighet till de andra aktörer på 

Twitter, då är ens bidrag betraktade som trovärdiga och kan användas som källa för andra 

journalister. Är man dock en vanlig medborgare som producerar information på Twitter och 

lyckats bygga upp en trovärdighet kring ens bidrag, då verkar dessa bidrag mer betraktas som 

hjälp för journalisterna men man kan inte som journalist tänka sig använda dessa bidrag som 

källa.   

 



 58 

Om jag ska rikta in diskussionen mer mot särskiljningen av yrkespraktiken är det många som 

påstår att skillnaden mellan att ha en ansvarig utgivare är stor.  

 

”Just själva utgivarbiten är den stora skillnaden. Att ta ansvar för en text som är 

publicerad. Det är otroligt viktigt, det är det som är stora skillnaden mellan journalistisk 

produkt och någonting annat. […] Sen hoppas jag att folk förstår att det är en skillnad 

på en tidning med en ansvarig utgivare kontra andra.” 

-Marcus 

 

”Man kan inte publicera vad som helst som kanske en privat bloggare eller någon som 

Twitteraktör eller någon sådan kan göra. Så känner jag i alla fall, man har ett större 

ansvar över att det ska bli rätt information.” 

-Hermann 

 

”Det är väldigt viktigt att tänka igenom en en gång hur du skriver, vad du skriver och 

när du skriver. För att jag är ändå en representant för Sveriges television, det är public 

service. Jag får tänka igenom det både en och två gånger.” 

-Sebastian 

 

”Största fördelen är ju erfarenheten och att jag är där. Oftast är jag ju där, jag är ju på 

alla de stora matcherna jag skriver om, medan de flesta sitter hemma och ser på TV.” 

-Mats 

 

 

Vi kan se att det läggs stor vikt på att hockeyjournalisterna har en ansvarig utgivare och att 

man kan vara på plats som en av huvudorsakerna som särskiljer dem från citizen journalists. 

Många av de hockeyjournalister jag intervjuade verkar se citizen journalists bidrag som 

otillförlitliga vilket återigen pekar på att deras bidrag är mer osäkra då det inte har en ansvarig 

utgivare. Något jag inte såg däremot var att hockeyjournalisterna pekade på den ”kollektiva 

naturen” när det gäller särskiljning från citizen journalists, vilket var fallet i Henrik 

Örnebrings artikel Anything you do I can do better?. En anledning till detta kan vara att 

hockeyjournalisterna ser sitt arbete som mer individuellt vilket går hand i hand med den 

tidigare konstruktionen av journalistisk professionalism. Den övergripande skillnaden mellan 

hockeyjournalisternas yrkespraktik och citizen journalists yrkespraktik är att man som 
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journalist är förpliktigad till de normer och ideal som går under den journalistiska ideologin. 

Sedan verkar hockeyjournalisterna anse att det är en stor skillnad på att ha en ansvarig 

utgivare, vilket gör att man pekar på att det man som hockeyjournalist gör är ett professionellt 

arbete medan citizen journalists inte är förpliktigad till den journalistiska ideologin och det de 

gör är mer av ett amatörmässigt arbete. Att man då som hockeyjournalist inte betonade det 

kollektiva samspelet med andra journalister är inte förvånande, då man anser sin yrkesroll 

vara mer individuell idag än tidigare.  

 

Att man som hockeyjournalist vittnar de händelser man rapporterar om är även en stor 

skillnad på deras yrkespraktik. Som jag tidigare har varit inne på så påpekade några 

hockeyjournalisterna att om man är på plats, så blir även citizen journalists rapporteringar 

mycket bättre och trovärdigare. Några hockeyjournalister uppmanade att citizen journalists 

rapportering ska ta utgångspunkt i de händelser de kan vara på plats, vilket även är det 

hockeyjournalisterna värderade mest från citizen journalists då det hjälper dem i deras 

rapportering. Här kan man se en koppling kring maktförhållandet mellan citizen journalists 

och hockeyjournalisterna. Manuell Castell beskriver hur maktstrukturer konstrueras i 

nätverkssamhället på följande sätt;  

 

”Power is the relational capacity that enables a social actor to influence asymmetrically 

the decisions of other social actor(s) in ways that favor the empowered actor´s will, 

interests, and values” (Castell, 2013:10-11). 

 

 

Trots att uppmaningarna om att citizen journalists borde basera sin rapportering till de 

händelser man kan närvara på kan ses som ett tips, så kan man utläsa en form av 

maktutövning från hockeyjournalisternas sida. Genom att influera citizen journalists att utföra 

något som hockeyjournalisterna värderar högt, är det en sorts maktutövning då man som 

hockeyjournalist kan dra fördel av denna uppmaning. Sättet hockeyjournalisterna särskiljer 

sig från citizen journalists indikerar att de anses sig ha ett större inflytande på relationen 

mellan de två. Den journalistiska ideologin och fördelaktiga uppmaningar till citizen 

journalists som hockeyjournalisterna kan utnyttja verkar vara ett sätt för hockeyjournalisterna 

att befästa makt - det kanske även är de aspekterna hockeyjournalisterna måste luta sig emot 

för att kunna befästa sin ställning inom hockeyinformationsflödet på Twitter. För 

hockeyjournalisterna ser fortfarande citizen journalists som en hjälp i arbetet eller som en 
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utmanare till läsarna, där man på frågan om man såg citizen journalists som ett hot svarade att 

man mer såg dem som ett komplement eller som en utmanare. Det visar att man inte ser sig 

själv som en dominerande aktör inom hockeynätverket, utan befästandet av makt verkar mer 

vara ett sätt för hockeyjournalisterna att stärka sin ställning om den information som sprid om 

hockey på Twitter.  

 

8   Slutsats och diskussion 

 

8.1   Den nya teknologins inverkan i yrkespraktiken och yrkesrollen 

Den största förändringen i hockeyjournalisternas arbete är hastigheten, som idag har blivit 

mycket högre. Här verkar Twitter agera som en spegling över de rådande förhållanden inom 

hockeyjournalisternas yrkespraktik, där de särdrag Nygren diskuterar kring webbens 

utveckling verkar gå att applicera på enbart Twitter. Twitter ger upphov till en ständig 

publicering och en annan interaktivitet med hockeyjournalisternas publik. Men den största 

förändringen i yrket verkar inte handla om den nya informationsteknologin, utan om 

förändringen av den sociala praktiken vilket verkar förändrats mest i hockeyjournalisternas 

arbete. Den genomsyrande kraften den nya informationsteknologin verkar ha bidragit med är 

att nyheternas ”livslängd” har minskat,  men framförallt att produktionssättet ser helt 

annorlunda ut idag. Från att arbeta inom ramen för vad som ska publiceras inom en tidning, 

beskriver hockeyjournalisterna det stora informationsflödet som ett universum där det inte 

finns ett stopp i hur mycket man kan publicera.  

 

Kraven på hockeyjournalisterna har även ökat idag. Här kan en se en liknande tendens kring 

det Nygren beskriver om den nya uppbyggnaden av samhället och dess företag; ”För att 

hantera informationsflödena byggs samhället och dess företag på en nätverkslogik som skapar 

flexibilitet och en förmåga till ständig förändring” (Nygren 2008:28). För att 

hockeyjournalisterna ska kunna hantera den ständiga förändringen i arbetet och de stora 

informationsflödena verkar det krävas att de utvecklar en förmåga att vara flexibel inom olika 

områden av arbetsprocessen och för att förstå sig på den nya nätverkslogiken krävs det att 

vara teknisk kunnig. Jag ser även användarnas större kunskap om det hockeyjournalisterna 

rapporterar om och användarnas ökade behov av information som en del av den nya 
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kravbilden hockeyjournalisterna har på sig idag. Dock har det inte gått att utläsa om citizen 

journalists bidrag i informationsflödet har påverkat den nya kravbilden, utan det verkar mer 

vara medieanvändarna överlag som påverkat den mest.  

 

Resultatet i denna undersökning pekar även på att mottagandet av de nya kraven på 

hockeyjournalisterna samt värderingen av citizen journalists ser annorlunda ut beroende på 

vilken medieplattform de arbetar på. Här kan vi se en likhet till de resultat Brad Schulz fick 

fram i sin studie. Schulz resultat visade att de sportjournalister inom printmedia lutade sig mer 

åt de traditionella journalistiska praktikerna som man växt upp med och ignorerar de fördelar 

Twitter och citizen journalists kan medföra journalistiken. Sportjournalisterna inom television 

däremot värderade citizen journalists mer och såg Twitter mer och som en självständig 

medieplattform, där man värderade Twitter och dess möjligheter högt - exempelvis genom att 

göra sportjournalistiken mer direkt och interaktiv (Schulz 2010:235-36). Liknande resultat 

verkar denna undersökning peka på, där hockeyjournalisterna som var verksamma inom 

printmedia verkade se den nya kravbilden mer som ett hinder i arbetet där de var tvungen att 

stryka  en del av nyhetsprocessen för att hinna med allt. De var även mer tudelad kring de 

positiva aspekterna citizen journalists kunde bidra med i deras arbete. Hockeyjournalisterna 

inom television verkar var mer positivt inställda till den nya kravbilden och såg de 

möjligheter Twitter som plattform erbjöd deras yrkespraktik till en högre grad. Här verkar 

även de hockeyjournalister inom television mer positivt inställda till citizen journalists och 

dess bidrag inom informationsflödet om hockey på Twitter. Men om hockeyjournalisterna 

ansåg att nyhetskvalitén fick ta skada till följd av den nya kravbilden verkade svår att svara 

på, här ser jag kvantitativa metoder som ett bättre sätt att närma sig mer vetskap om denna 

fråga.  

 

En skillnad från vad den tidigare forskningen har kommit fram till gällande den förändrade 

journalistiska yrkesrollen är att denna undersökning peka på att hockeyjournalisternas 

yrkesroll har blivit mer individuell och inte kollektiv. Det kan man dels se i hur de beskriver 

sin yrkesroll, där de verkar söka sig mer utanför redaktionen för att få informationen till sig, 

istället för att leta upp den samt hur man särskiljer sig från citizen journalists – där de inte 

betonade den kollektiva naturen som Henrik Örnebrings studie visar. Det går att argumentera 

att mitt perspektiv på att undersöka den vardagliga dimensionen i hockeyjournalisternas 

arbete kan påverka resultatet, men jag skulle påpeka att den tidigare forskningen kring 

journalisters mer kollektiva yrkesroll har haft ett liknande perspektiv vilket gör att det inte 
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påverkar mina resultat. Vidare kan vi se att hockeyjournalisterna refererade till den 

journalistiska ideologin beträffande sin yrkesroll på Twitter. Dock verkar de använda sig av 

den journalistiska ideologin i motsatt håll än vad Dueze beskriver den – istället för att 

använda sig av den journalistiska ideologin som ett instrument för att neutralisera hierarkiska 

strukturer, så använde sig hockeyjournalisterna sig av den för att påvisa att det finns 

hierarkiska strukturer på Twitter, där hockeyjournalisternas roll är högt upp i denna hierarki. 

Detta bevisar att den journalistiska ideologin fortfarande står stadigt inom det journalistiska 

yrket och kanske till och med stärks för att kunna befästa makten över vad som ska anses vara 

riktig journalistik och distansera sig från andra aktörer inom informationsflödet.  

 

 

8.2   Värdering av användarna inom Twitter och i nyhetsprocessen 

Som vi kan se i analysen så värderades citizen journalists överlag positivt inom Twitter, men 

där detta påstående kunde skilja sig beroende på vilken hockeyjournalist jag intervjua. 

Förhållandet mellan journalisterna och medieanvändarna verkar utvecklats mest genom åren, 

där relationen präglas av ett närmande varandra med en mer demokratisk dialog. Liknande 

tendenser kan en se i relationen mellan journalisterna och citizen journalists, om än lite 

försiktigare utveckling. De citizen journalists som värderades högst var de som producerade 

mer specialiserat innehåll och kunde vara på plats på det som rapporterades.  

 

Den högre värdering hockeyjournalisterna har på citizen överlag verkar bidragit med en 

maktförskjutning. Det en kan se på utsidan av förhållandet är att man inte längre tar upp två 

olika roller inom informationsflödet på Twitter, utan relationen präglas av en mer utvecklad 

dialog dem två emellan. När vi dock riktade analysen mer åt ”insidan” av förhållandet kunde 

en se att det inte var mycket som förändrats. Genom att använda sig av Castells diskussion 

kring makt i samhället såg vi tendenser till att hockeyjournalisterna inte var redo att öppna 

upp nyhetsprocessen till citizen journalists och därmed inte villiga att dela med sig av makten. 

Detta visade sig genom att man inte kunde tänka sig att använda sig av citizen journalists som 

källa, utan placerade citizen journalists in i den gamla traditionen av publiken där tips var det 

närmaste man kunde komma nyhetsprocessen som citizen journalists.  

 

Det senaste stycket visade på hockeyjournalisternas oförmåga att ”passa över pucken” 

gällande nyhetsprocessen, men samtidigt kan man ställa sig frågan varför citizen journalists 
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skulle vilja vara delaktiga i hockeyjournalisternas nyhetsprocess när de redan producerar egna 

nyheter. Denna fråga kan svaras genom två olika led; (I) Castells påpekar att den som har 

makten i sina händer är den som bestämmer vad det är som ska anses vara värdefullt i 

nätverket. Här ses hockeyjournalisterna på Twitter ha det största inflytandet, då man påpekar 

att det man skriver kommer sätta standarden för hur samtalsdynamiken bland deras stora antal 

följare kommer se ut. Det gör att man har makten att nå ut med just sina perspektiv till en stor 

publik, där deras inställning till att använda citizen journalists som källa gör att man som 

citizen journalists inte får möjligheten att påvisa sina perspektiv till lika stor utsträckning som 

hockeyjournalisterna. (II) Samma förutsättningar verkar inte gälla journalister och vanliga 

medborgare på Twitter. Hockeyjournalisterna betonar ofta vikten att bidra med trovärdig 

information och nyhet(er) på Twitter, både för ens egna bidrag och andra aktörers bidrag på 

Twitter. Det är viktigt att man som journalist lyckas bygga upp denna trovärdighet, men om 

man som citizen journalists har lyckats bygga upp en stor trovärdighet kring ens bidrag så 

platsar man inte som en källa i hockeyjournalisternas material. Detta bevisar att det finns en 

hierarkisk struktur inom hockeyinformationen på Twitter, där två stora krav till att ha ett stort 

inflytande på Twitter handlar om att ha en journalistisk bakgrund med en ansvarig utgivare 

och har man det måste man bygga upp en trovärdighet kring sina bidrag. Det verkar inte räcka 

med att ha ett av de två senare nämnda kraven, utan vill du ha stort inflytande på Twitter 

måste en uppfylla båda kraven.  

 

8.3   Särskiljning och befästande av makt 

Ur hockeyjournalisternas perspektiv så kan vi se att min teori om att hockeyjournalisterna inte 

längre har en lika central ställning längre inom hockeyinformationsflödet på Twitter verkar 

alltså inte stämma. Hockeyjournalisterna anser sig ha en stark ställning och är dessutom till 

hög grad medvetna om detta. Nackdelen är att jag bara har utgått ifrån hockeyjournalisterna 

och inte citizen journalists, vilket gör att uppsatsen inte får se båda sidorna av samma mynt. 

Vad vi kan se i analysen är att hockeyjournalisterna fortsättningsvis lutar sig mot den 

journalistiska ideologin för att särskilja sin yrkespraktik mot citizen journalists. På utsidan 

verkar relationen mellan de två ha gått ett mer demokratiskt öde till mötes, men på insidan så 

finns det fortfarande en stark hierarkisk ställning mellan de två.  

 

Ett sätt dessa hierarkiska strukturer kommer i uttryck kan vi se i de uppmaningar 

hockeyjournalisterna vill ge till citizen journalists, som fungerar som ett sätt för dem att 
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förbättra sin yrkespraktik och vetskap om det de ska rapportera. Genom att studera hur 

Castells ser konstruerandet av maktstrukturer kan vi se att inflytande över andra aktörer inom 

ett nätverk är ett särdrag för hur man befäster makt som dominant aktör. Med sitt inflytande 

verkar hockeyjournalisterna vilja forma andra aktörers tankesätt inom Twitter, vilket är en 

betydligt mer avgörande och varaktig form av dominerande i nätverkssamhället.  Samtidigt 

verkar inte journalisterna se sig som helt dominanta aktörer inom hockeyinformationsflödet 

på Twitter, utan ser citizen journalists som ett komplement och i vissa fall en utmanare. Sedan 

verkar det råda en stor osäkerhet kring det journalistiska yrket i stort, där en person menade 

att; ”Ibland känns det som vi rusar in i blindo allihopa” (Mats). Då kanske den journalistiska 

ideologin är ett instrument som är viktigt för journalisterna att använda för att särskilja sig där 

även befästande av makt verkar vara ett sätt för hockeyjournalisterna att stärka sin ställning 

inom hockeyinformationsflödet på Twitter.  

 

8.4   Avslutande diskussion  

Som vi kan se så är det stora förändringar som sker i det hockeyjournalistiska yrket. Den nya 

informationsteknologin verkar inte bara ändrat hastigheten och den sociala praktiken i 

hockeyjournalisternas arbete, utan även journalisternas förhållande mellan den ”nya” publiken 

verkar ändrats. Men eftersom den tidigare forskningen har lagt en sådan stor vikt vid 

förhållandet mellan de två på de mer specifika händelserna där behovet av citizen journalists 

är större för journalisterna, än vid den mer vardagliga praktiken, har gjort att den tidigare 

forskningens resultat har fått fram en annan bild på förhållandet mellan de två. För mitt 

angreppssätt och min studie har kunnat bidra med nya perspektiv och ny kunskap som kunnat 

vidga bilden på det förändrade förhållandet mellan citizen journalists och journalister.  

Perspektivet på att undersöka förhållandet på en mer vardaglig dimension har visat att det inte 

är lika attraktivt att använda sig av citizen journalists som källa för journalisterna, där mina 

perspektiv och angreppssätt visar att förhållandet inte har kommit lika långt som det har 

påvisas av den tidigare forskningens resultat. Det behöver inte betyda att den tidigare 

forskningen har haft ”fel” gällande relationen mellan de två, dock så har forskningen 

fokuserat för mycket på relationen vid de mer specifika händelserna vilket kan ha gjort att 

man bara fått fram resultat kring relationen mellan citizen journalists och journalister i en 

specifik kontext – och inte lyckats belysa relationen i flera olika kontexter.  
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Mitt val av att använda mig av ett maktperspektiv har gjort att det går att bevisa att det finns 

hierarkiska strukturer inom informationsflödet på Twitter. Perspektivet kan uppfattas som lite 

väl extremt vid vissa tillfällen, men jag ansåg att det var nödvändigt för att kunna undersöka 

förhållandet på en djupare nivå. Användandet av Castells maktperspektiv blev dock lite väl 

begränsat när jag väl använde den i analysen. Castells diskussion blev lite väl abstrakt och 

övergripande och räckte inte riktigt till när det gällde att applicera den som teoretiskt ramverk 

i analysen. Att använda mig av Journalistikens ideologi och praktik i förändring samt Citizen 

journalists och dess förhållande med journalister såg jag som en fördel. Den förre teoretiska 

utgångspunkten gav mig bra förkunskap att förhålla mig till om hur den övergripande 

förändringen har sett ut i journalisternas praktik och hur användandet av den journalistiska 

ideologin oftast ser ut. Den senare teoretiska utgångspunkten gav tre värdefulla perspektiv 

gällande journalisternas perspektiv på citizen journalists som jag även ansåg kunde användas i 

min analys.  

 

En problematisk aspekt i min undersökning blev användningen av begreppet citizen 

journalists kopplat till tidigare forskning. Mycket av den forskning som handlar om 

producerande medieanvändare på internet använder sig av olika begrepp, där det finns stora 

skillnader om begreppen innefattar enbart citizen journalists eller tar med både citizen 

journalists och medieanvändare. Ett exempel på det senare är begreppet participatory 

journalists som jag använde som teoretisk utgångspunkt. Begreppet blev dock problematiskt 

då det vart svårt att särskilja citizen journalists och medieanvändare i analysen. Själva 

begreppet citizen journalists är ett okomplicerat begrepp, där jag ser behov av en tydligare 

definiering av begreppet och klarare riktlinjer kring vad citizen journalists verkligen innebär. 

Den otydliga definieringen visar sig även när jag introducera begreppet citizen journalists, där 

jag refererade till Brownman och Willis (2009) definition av begreppet som; ”citizen 

journalism baserar sig på medborgares deltagande i nyhetsprocessen” (ibid:9) - vilket komiskt 

nog inte verkar stämma bra överens med resultaten från denna uppsats och där jag ser behovet 

av en tydligare definition av begreppet.  

 

En stor brist med denna studie är att den inte låter citizen journalists komma till tals. För att få 

ett mer nyanserad helhetsbild och dessutom ett mer fruktbart perspektiv på maktrelationer 

mellan journalister och citizen journalists  bör även citizen journalists få sin talan. Här ser jag 

ett stort behov av framtida forskning, då citizen journalists oftast lämnas utanför de studier 

som just handlar om dem. Jag skulle påpeka att vidare forskning med maktperspektiv på den 
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vardagliga relationen mellan citizen och journalists är av behov då lite kunskap om 

förhållandet ur dessa två perspektiv finns. Andra intressanta aspekter att studera kring detta 

undersökningsområde är hur snabbheten i journalisternas yrkespraktik påverkar 

nyhetskvalitén. Min studie visar att vissa journalister uppfattar presentationen av 

nyhetsinnehållet som mindre arbetat och vissa tror att nyhetskvalitén tar skada i och med den 

snabba yrkespraktiken. Det kan vara intressant att studera denna aspekt ur både publikens 

synvinkel- om publiken uppfattar en förändring i dagens nyhetskvalité än tidigare- samt hur 

journalisterna anser hastigheten har påverkat nyhetskvalitén.  

 

  



 67 

– Käll- och litteraturförteckning.  
Allan, S. & Thorsen, E. (red.) (2009). Citizen journalism: global perspectives. New York: 

Peter Lang. 

 

Andersson Schwarz, J.  (2015) Opinioner och offentligheter online: Vad gör en politisk 

utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor. Slutrapport. 

[elektronisk resurs]. s. 5-34.  

 

Bowman, S. & Willis, C. (2003) We Media: How Audience are Shaping the Future of News 

and Infromation. [elektronisk resurs].  The Media Center at The American Press Institute.  s. 

7-64 

 

Bruns, A. och Schmidt, J. (2011) ”Produsage: a closer look at continuing developments”. New 

Review of Hypermedia and Multimedia. vol. 17(1), s. 3-7.  

 

Castells, M. (1999). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, 

Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos. 

 

Castells, Manuel (2013). Communication Power. 2. ed. Oxford: Oxford Univ. Press. 

 

Dahlén, P. (2008). Sport och medier: en introduktion. Kristiansand: IJ-forlaget. 

 

Dutta-Bergman, M. (2004) ”Complementarity in Consumption of News Types Across 
Traditional and New Media”. Journal of Broadcasting & Electronic Media. vol. 48(1), s.41-
60. 
 

Dueze, M. (2005) ”What is Journalism? Professional Identity and Ideology of Journalists 
Reconsidered”, Journalism: Theory, Practice, and Criticism. vol.6(4), s. 443-464. 
 
 

Enbom, J. & Carlsson, E. (2015) Sportjournalistik. I: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning.  Lund: Studentlitteratur. 
 

Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) 

(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik. 



 68 

 

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. [Elektronisk 

resurs]. New York University Press. 

 

Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper (red.) (2015). Handbok i journalistikforskning. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, A. (2015) Gamla medier möter nya medier. I: Karlsson, Michael & Strömbäck, 
Jesper (red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur 
 
Lasorsa, D. & Lewis, S.& Holton, A.  (2012). ”Normalizing Twitter - Journalism practice in 
an emerging communication space”. Journalism Studies, vol. 13(1), s. 19-36.  
 
 
 
Lewis, S. & Kaufhold, K. & Lasorsa, D. (2010) ”Thinking about Citizen Journalism- The 
philosophical and practical challenges of user-generated content for community newspapers”. 
Journalism Practice, vol. 4(2), s. 163-179.  
 
Mikecz, R. (2012) ”Interviewing elites addressing methodological issues.” Qualitative inquiry 
vol. 18.6, s. 482-493. 
 
Murthy, D. (2011) ”Twitter: Microphone for the masses?” Media, Culture & Society, vol. 
33(5), s. 778-789.  
 

Nygren, G. (2008). Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering. Stockholm: 

Sim(o). 

 

Nygren, G. (2015) Journalistik som profession. I: Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 
(red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Schultz, B.; Sheffer, M. L. (2010) ”An exploratory study of how Twitter is affecting sports 
journalism”. International Journal of Sport Communication, vol. 3, s. 226-239. 
 

Singer, J. (red.) (2011). Participatory journalism: guarding open gates at online newspapers. 

Oxford: Wiley-Blackwell. 

 



 69 

Singer, J. & Ashman, I. (2009) ”Comment is Free, but Facts Are Sacred: User-generated 
Content and Ethical Constructs at the Guardian”. Journal of Mass Media Ethics, vol. 24(1), s. 
3-21.  
 

Strömbäck, J. (2015) Journalisikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I: Karlsson, Michael 

& Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Strömbäck J. & Karlsson M. (2011). ”Who’s Got the Power?: Journalists’ Perceptions of 
Changing Influences over the News”. Journalism Practice, vol. 5(6), s. 643-656. 
 
Örnebring, H. (2013) ”Anything you can do, I can do better? Professional journalists on 
citizen journalism in six European countries”. International Communication Gazette, vol. 
75(1), s. 35-53.  
 
 
 

 

 

 

  



 70 

Bilaga	  1:	  Akademiska	  intervjuguiden	  
Har dels gjort akademiska frågor som jag har utgått ifrån, där de akademiska frågorna har 
grenats ut till den intervjuguide jag använde. Så siffrorna i början i den ”riktiga” intervjuguide 
hänvisar till vilka akademiska frågor dem har grenats ut ifrån.  
 
Journalistiken i förändring 

1.   Hur	  framhåller/uttrycker	  sig	  sportjournalister	  på	  Twitter?	  (förändring)	  
2.   Hur	  ser	  sportjournalister	  på	  Twitters	  inverkan	  i	  deras	  arbetsmetoder?	  (förändring)	  
3.   Vilken	  roll	  anser	  sportjournalisterna	  att	  man	  har	  på	  Twitter?	  (makt)	  
4.   Hur	  skapar	  du	  mening	  i	  det	  du	  gör	  i	  arbetet?	  (makt)	  
5.   Vad	  anser	  sportjournalisterna	  är	  av	  värde	  inom	  informationsflödet	  på	  Twitter?	  (makt)	  
6.   Vilka	  anser	  du	  har	  mest	  inflytande	  inom	  hockeyinformationen	  på	  Twitter?	  (makt)	  

 
 
Relationen till citizen journalism 

7.   Hur	   värderar	   sportjournalisterna	   de	   insatser	   som	   citizen	   journalists	   bidrar	  med	   på	  
Twitter?	  (relation/makt)	  

8.   Hur ser sportjournalister på citizen journalists som källa? (Relation) 
a.   Vilka	  positiva	  perspektiv	  har	  journalisterna	  på	  citizen	  journalists?	  
b.   	  Vilka	  negativa	  perspektiv	  har	  journalisterna	  på	  citizen	  journalists?	  

9.   Vad anser sportjournalisterna särskiljer deras arbete från det citizen journalists gör? 
(makt/relation) 
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  
Öppningsfråga: Vilka medieplattformar använder du dig av i ditt arbete?  
 
Journalistikens förändring 

-‐   (1)	  Vad	  gjorde	  att	  du	  började	  använda	  dig	  av	  Twitter?	  	  
	  

-‐   (1)	  Hur	  brukar	  du	  använda	  dig	  av	  Twitter	  i	  ditt	  arbete?	  (förändring)	  
 

-‐   (1)	  Brukar	  du	  hämta	  information	  från	  hockeyflödet	  på	  Twitter?	  
o   Från	  vilka	  brukar	  du	  hämta	  mest	  information	  ifrån?	  

	  
-‐   (1)	  Hur	  ser	  skillnaden	  ut	  genom	  	  hur	  du	  uttrycker	  dig	  på	  Twitter	  jämförelsevis	  med	  

hur	  du	  uttrycker	  dig	  på	  andra	  medieplattformar?	  	  (förändring)	  
-‐   	  
-‐   (2)	  Om	  du	  skulle	  jämföra	  hur	  ditt	  arbete	  ser	  ut	  idag	  och	  för	  10	  år	  sedan.	  Hur	  har	  det	  

ändrats?	  (förändring)	  	  
o   Har	  samarbetet	  förändrats	  mellan	  dig	  och	  andra	  sportjournalister	  på	  samma	  

redaktion?	  	  	  
o   Vilka	  plattformar	  läggs	  det	  mer	  tid	  på?	  (Förändring)	  
o   Har	  det	  påverkat	  kraven	  på	  dig	  som	  sportjournalist?	  (förändring)	  
o   Tycker	  du	  att	  din	  roll	  som	  sportjournalist	  har	  ändrats	  de	  10	  senaste	  åren	  (i	  och	  

med	  att	  det	  är	  så	  många	  som	  skriver	  om	  hockey	  på	  Twitter)?	  
§   Hur?	  
§   Varför	  tror	  du	  den	  ändrats?	  

 
-‐   (5)	  Vad	  anser	  du	  om	  den	  informationen	  du	  får	  ut	  från	  Twitter?	  

 
-‐   (3)	  Vad	  ser	  du	  karaktäriserar	  dig	  och	  dina	  bidrag	  inom	  hockeyinformationsflödet	  på	  

Twitter?	  (makt)	  
 

-‐   (3)	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  roll	  på	  Twitter?	  	  
 

-‐   (4)	  Vad	  tycker	  du	  är	  mest	  intressant	  att	  skriva	  om	  på	  Twitter?	  (makt)	  
	  

-‐   (4)	  	  Vad	  anser	  du	  som	  sportjournalist	  är	  viktigast	  att	  skriva	  om	  på	  Twitter?	  
(makt/förändring)	  

 
-‐   (6)	  Om	  vi	  ska	  gå	  in	  på	  inflytande	  på	  Twitter,	  vilka	  aktörer	  anser	  du	  är	  mest	  

inflytelserika	  gällande	  den	  information	  som	  skrivs	  om	  hockey	  på	  Twitter?	  
(relation/makt)	  

 
-‐   	  
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Citizen journalists 
-‐   Ser	  du	  någon	  skillnad	  i	  sportkonsumenters	  nyhetsbehov	  jämförelsevis	  med	  andra	  

genrer,	  som	  exempelvis	  politik	  eller	  nöjeskonsumenter?	  
o   Tror	  du	  de	  är	  mer	  engagerade	  i	  det	  ni	  skriver	  om	  än	  i	  andra	  journalistgenrer?	  	  

 
-‐   (7)	  Om	  vi	  ska	  gå	  tillbaka	  till	  förändringen	  av	  yrket,	  hur	  har	  publikens	  roll	  ändrat	  sig	  

genom	  åren?	  (makt/förändring)	  
o   Har	  de	  fått	  mer	  inflytande	  i	  det	  du	  skriver	  om?	  

§   Hur?	  
 

-‐   (7)	  Det	  pratas	  mycket	  nu	  om	  citizen	  journalists	  alltså	  medieanvändare	  och	  bloggare	  
som	  producerar	  egna	  nyheter	  och	  information	  på	  olika	  medieplattformar.	  	  

-‐   Följer	  du	  några	  sådana	  ”vanliga”	  medieanvändare	  som	  producerar	  information	  och	  
nyheter	  på	  Twitter?	  (makt)	  

o   Vad	  tycker	  du	  om	  deras	  bidrag	  på	  Twitter?	  	  
 

-‐   	  (8)	  Har	  du	  använt	  dig	  av	  citizen	  journalists	  som	  källa	  i	  dina	  egna	  nyheter?	  (relation)	  	  
o   Ser	  du	  någon	  problematik	  med	  att	  andra	  journalister	  gör	  det?	  	  

 
-‐   (9)	  Det	  är	  många	  som	  menar	  att	  citizen	  journalists	  bidrag	  utmanar	  den	  traditionella	  

nyhetsförmedlingen,	  då	  fler	  och	  fler	  människor	  söker	  sig	  till	  dessa	  aktörer	  istället	  för	  
till	  de	  etablerade	  nyhetsförmedlarna.	  Anser	  du	  att	  citizen	  journalists	  utmanar	  
nyhetsförmedlingen	  inom	  sportjournalistiken?	  

-‐   Vad	  skulle	  du	  peka	  på	  skiljer	  sig	  mellan	  det	  du	  gör	  som	  sportjournalist	  och	  det	  citizen	  
journalists	  gör?	  	  

	  
-‐   (8a)	  Vilka	  anledningar	  anser	  du	  är	  positivt	  med	  att	  publiken	  nu	  kan	  producera	  och	  

förmedla	  egna	  nyheter?(relation/makt)	  	  
	  

-‐   (8b)	  Vilka	  anledningar	  anser	  du	  är	  negativt	  med	  att	  medieanvändare	  kan	  producera	  
och	  förmedla	  egna	  nyheter?	  (relation/makt)	  

 
-‐   (8)	  Ser	  du	  någon	  förändring	  i	  publikens	  deltagande	  i	  ditt	  arbete?	  (makt)	  	  

 
o   Ser	  du	  att	  medieanvändarnas	  deltagande	  i	  nyhetsprocessen	  ökat	  något	  

senaste	  åren?	  	  
 
 
Sammanfattande frågor 

-‐   Vad	  anser	  du	  är	  de	  största	  förändringar	  som	  har	  skett	  i	  ditt	  yrke	  och	  med	  nya	  
kommunikationsteknologier?	  	  

-‐   Tror	  du	  att	  sportjournalister	  är	  mer	  aktiva	  inom	  Twitter	  än	  andra	  journalister?	  	  
 


