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Abstract  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kulturjournalister och nyhetsjournalister från 

Sveriges Radio ser på sitt demokratiska uppdrag och sin yrkesroll samt hur de upplever 

förutsättningarna för att uppfylla uppdraget och om dessa har förändrats. Vi är intresserade 

om nyhetsjournalisters och kulturjournalisters uppfattning i dessa frågor skiljer sig åt.  

Då vi har valt att göra en kvalitativ studie står de intervjuade journalisternas svar i centrum. I 

analysen kopplas resultatet till demokratimodeller, digitalisering, fältteori samt journalistikens 

logiker.  

!
Resultatet av studien visar att gemensamt för båda gruppers syn på det demokratiska 

uppdraget är viljan att förmedla information och kunskap, vara tillgänglig och pedagogisk, 

verka självständigt samt att ge plats åt lyssnarnas åsikter eller fungera som spegel. Vad som 

skiljer grupperna åt är att nyhetsjournalisterna betonar uppgiften att vara opartisk och saklig, 

kritiskt granska makten samt ge människor verktyg att påverka. Kulturjournalisterna betonar i 

högre grad vikten av att bredda världsbilden, delge nya perspektiv, reflektera och analysera 

samt ge lyssnarna verktyg för att väcka nya tankegångar. Journalister anser att de i stort kan 

uppfylla uppdraget, men att möjligheterna och förutsättningarna har förändrats. Tempot har 

ökat, det råder en ökad konkurrens och några av kulturjournalisterna belyser 

personalnedskärningar och besparingar inom bolaget. Vår undersökning visar att definitionen 

av det demokratiska uppdraget i hög mån är kopplat till synen på yrkesrollen. Den största 

divergensen mellan grupperna är förhållningssättet till subjektivitet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Demokratisk uppgift, kulturjournalistik, nyhetsjournalistik, public service, 

Sveriges Radio. 
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1. Inledning  
Under 1900-talet fick massmedierna allt mer inflytande i samhällslivet. Redaktionerna växte, 

det blev fler specialreportrar och en ökad professionalisering. Successivt fick staten och 

marknaden träda tillbaka och överlåta mer makt till journalistiken och självständiga 

redaktioner, vilket var en förutsättning för utvecklingen av en oberoende journalistik. I 

gengäld tog journalistiken på sig ett demokratiskt ansvar, vilket utgör grunden för det sociala 

kontraktet gentemot demokratin (Djerf-Pierre & Wiik, 2012). Detta ansvar kan beskrivas i tre 

fundamentala uppgifter; informationsuppgiften, granskningsuppgiften samt uppgiften att vara 

forum för debatt. Den svenska pressutredningen från 1994 deklarerar följande:  

!
Massmedier fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, 

nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt 

kan ta ställning i samhällsfrågor (informationsuppgiften), uppgiften att granska de 

inflytelserika i samhället (granskningsuppgiften) och uppgiften att låta olika åsikter och 

kulturyttringar komma till tals (forumuppgiften) (SOU 1995:37, s. 11). 

!
När det gäller mediernas demokratiska ansvar att bidra till den fria åsiktsbildningen, anses det 

ofta att public service spelar en särskild roll (Jönsson, 2015). Men i dagens medielandskap, 

med en uppsjö av radio- och tv-kanaler och därtill internet (Strömbäck & Jönsson 2005), har 

public service innebörd och betydelse ifrågasatts. Å andra sidan har modellen framstått som 

kanske viktigare än någonsin, då forskning visar att public service uppfyller samhälleliga och 

demokratiska behov som inte de kommersiella kanalerna gör på samma sätt (Jönsson 2015). 

Dock menar Kovach och Rosenstiel (2007) att det finns en otydlighet kring vad samhället 

förväntar sig av journalister och medborgare och att den osäkerheten har försvagat 

journalistiken och nu även försvagat det demokratiska samhället. Parallellt med att 

medielandskapet förändrats har också journalistens arbetsmarknad omvandlats. 

Medieforskaren Mark Deuze (2007, se Nygren 2012, s 21) använder begreppet ”portfolio 

worklife” när han beskriver den nya flexibla, multikompetenta mediearbetaren som accepterar 

större löneskillnader och kan jobba hur länge som helst. Roosvall, Widholm och Riegert 

(2015a) menar att förändringarna även berör kulturredaktionerna som drabbas av 

nedskärningar samt att den traditionella kulturjournalistiken får ge vika för nöjesartiklar. De 

menar vidare att kulturjournalister och nyhetsjournalister traditionellt haft skilda roller med 
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olika ideal. De senaste decenniernas förändringar inom journalistiken, som digitaliseringen, 

uppkomsten av nya medier samt en förändrad arbetsmarknad, antar vi har inverkat på 

journalisternas ideal och normer och då också i hur journalistikens demokratiska uppdrag 

identifieras. Då det finns en tendens att kulturjournalistiken blir mer anpassad till 

nyhetsjournalistiken (Roosvall, Widholm och Riegert 2015a) är vi intresserade av att jämföra 

kulturjournalistik med nyhetsjournalistik. Uppsatsen kommer undersöka de intervjuade 

journalisternas upplevelse av medieutvecklingens inverkan på de två journalistiska genrerna 

och deras demokratiska uppdrag. Med andra ord undersöker studien en attityd. 

!
1.1 Syfte och frågeställning  
Den här uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur kultur- respektive nyhetsjournalister 

från Sveriges Radio ser på sitt demokratiska uppdrag och hur de upplever att förutsättningarna 

ser ut för att kunna uppfylla det. Vidare vill uppsatsen belysa om det finns skillnader och 

likheter mellan kultur- och nyhetsjournalisternas syn på sin respektive yrkesroll. För att 

undersöka detta utgår vi från frågeställningarna nedan.  

!
1. Hur ser de intervjuade journalisterna, från Ekot respektive Sveriges Radios 

kulturredaktion, på sitt demokratiska uppdrag? 

2. Upplever de intervjuade journalisterna att de kan fullfölja uppdraget och har 

 förutsättningarna förändrats under deras tid som verksamma journalister, i sådana fall 

på vilket sätt?” 

3. Hur ser journalisterna på sin egen roll, vad är det viktiga och hur förhåller sig detta till 

journalistikens paradigm? 

!
2. Bakgrund  
I detta kapitel beskrivs vilka grundläggande förutsättningar och regleringar den svenska 

journalistiken har för att kunna uppfylla sitt demokratiska uppdrag. Därefter följer en 

beskrivning av digitaliseringens effekter.  

!
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2.1 Förutsättningar och regleringar för journalistikens demokratiska uppdrag 
Press-, yttrande- och informationsfriheten är grundläggande för demokratin i Sverige. För 

yttranden i etermedierna gäller yttrandefrihetsgrundlagen. Den sammanfattar Weibull och 

Wadbring (2014) i principerna om censurförbud, anonymitets-och meddelarskydd, 

utgivaransvar samt särskild rättegångsordning med juryrättegång och särskild brottskatalog 

som gäller otillåtet yttrande. Utöver yttrandefrihetsgrundlagen verkar medierna under 

pressetiska regler. I Sverige finns pressetiken i form av ”Spelregler för press, radio, tv” (2010) 

som Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, 

Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion står bakom. 

Pressetik är en ansvarshållning inför den publicistiska uppgiften och handlar om 

förhållningssätt, hänsyn och respekt. Det är alltså inga formella regler, men det riktas dock en 

”allvarlig maning till varje medarbetare i massmedierna” (Spelregler för press, radio, tv 2010, 

s. 6) att följa och tillämpa reglerna. Enligt spelreglerna ska massmedierna publicera sådant 

som är viktigt att medborgarna vet om. De ska verka som nyhetsförmedlare och granskare, ge 

korrekta nyheter men också skydda enskilda mot oförskyllt lidande som kan orsakas genom 

publicitet. 

 

Alla public service-medier verkar under sändningstillstånd (Häger 2014) som vilar på radio- 

och tv-lagen och anger allmänna principer för programverksamheten och programinnehållet. I 

Sveriges Radios senaste sändningstillstånd betonas uppgiften att verka i allmänhetens tjänst, 

att ta hänsyn till bolagets betydelse för den fria åsiktsbildningen, ha stark integritet och vara 

oberoende i förhållande till olika maktsfärer samt se till att ha ett programutbud som är 

betydelsefullt för folket. Sveriges Radio ska ge utrymme för en mångfald av åsikter och ha ett 

programutbud som speglar förhållanden i hela landet och variationen som finns i 

befolkningen. Programverksamheten ska vidare i stort präglas av folkbildning, verka utifrån 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, samt karaktäriseras av kvalitet och nyskapande 

former. Sveriges Radio har även ett ansvar i förhållande till det svenska språket och dess 

ställning i samhället (Sändningstillståndet för Sveriges Radio AB 2013). Public service ska 

erbjuda opartisk samhällsinformation och objektiva nyheter, vidare ska bolaget fungera som 

debattforum med högt i tak och tillgängliggöra konsten. Genom kvalitetsproduktioner ska 

public service vara en referenspunkt för medborgarna samt verka för att minska sociala och 

kulturella klyftor i samhället (Gripsrud 2013).  
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!
2.2 Digitaliseringens effekter 
Då vi ska studera hur journalister ser på sitt demokratiska uppdrag i en tid av omvälvande 

förändringar i medielandskapet är det av relevans att belysa digitaliseringen. När radion kom 

till de svenska hushållen under 1920-talet hade ett bolag, AB radiotjänst, ensamrätt på att 

sända. Idag finns inte monopolet kvar, istället konkurrerar Sveriges Radio med kommersiella 

kanaler (Weibull & Wadbring 2014) och innehåll producerat av publiken (Kovach & 

Rosenstiel 2001). Teknologisk innovation har gjort att all den information som produceras är 

tillgänglig för människor hela tiden. Det här har i grunden förändrat omständigheterna 

medierna verkar under och samhället förändras med medierna. Teorierna är många kring hur 

framtidens kommunikation och mediekultur kommer att se ut. Digitaliseringen har lett till ett 

informationsöverflöd (Hartley 2000, se Karlsson 2012) vilket gett upphov till många 

domedagsteorier, exempelvis dödförklarar medieforskaren Deuze (2006, se Karlsson 2012) 

journalistiken. Empirisk forskning har i princip inte kunnat bekräfta denna bild, men många är 

de som instämmer. De som talar om journalistikens död utgår ifrån att genomgripande 

förändringar kommer att drabba journalistiken och mediernas auktoritet, normer, ideal och 

profession. Mediernas auktoritet väntas undermineras då alla kan publicera sig och medierna 

inte längre har någon kontroll över den offentliga arenan. Medieföretagens monopol raseras 

till fördel för att folket kan producera sin egen journalistik. Människor tenderar dock trots 

detta söka sig till traditionella medier, något som tros bero på att människor söker trovärdig 

information. I och med journalistikens sanningssökande grundvärdering har den bäddat för sin 

trovärdighet, och den fortsatta trovärdigheten eller förlusten av den kan utgöra grunden för 

journalistikens framtidsprognos (Karlsson 2012). Vad gäller journalistikens ideal och normer 

spås de förändras i rask takt. Digitaliseringens möjligheter har tillsammans med ett 

ifrågasättande av journalistikens trovärdighet samt ett ifrågasättande av objektivitetsnormen 

öppnat för en debatt gällande tänkbara nya ideal. Transparens och en minskad klyfta mellan 

medieproducent och mediekonsument står på tapeten (Karlsson 2012). Transparens, vilket 

innebär just transparens vad gäller urval, källor och vinkel men även att publiken inbjuds till 

utformandet av nyheterna. Detta väntas kunna vara journalistikens väg att upprätthålla 

trovärdighet och anpassa sig till det nya medielandskapet. Forskning visar dock att 

journalistikens ideal inte genomgått några större förändringar ännu i de etablerade medierna. 

En ytterligare potentiell förändring är undermineringen av journalistens autonomi då publiken 
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kan producera innehåll. Publikens möjligheter att producera journalistik har också aktualiserat 

debatten om den journalistiska professionen. Det existerar ingen journalistlegitmation, men 

den journalistiska professionen anses viktig eftersom den har ett demokratiskt uppdrag 

(Kovach & Rosenstiel 2001). Journalisterna har dock med digitaliseringen mer eller mindre 

fått acceptera användarnas intåg och bidrag till journalistiken. Rollen användarna spelar är 

dock begränsad då de inte kan ersätta journalistisk kompetens utan framförallt får agera 

materialinsamlare vid exempelvis olyckor (Karlsson 2012). Karlsson (2012) belyser vidare att 

utvecklingen går mot att det blir fler teknologiska innovationer men sämre personella resurser, 

vilket får följden att varje journalist måste utföra fler arbetsuppgifter och publicera sig i fler 

kanaler. Detta riskerar att resultera i ett ökat behov av nyhetsbyråer och institutionella källor 

och färre originalnyheter.  

!
3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras tre olika demokratimodeller och dess krav på journalistiken. 

Därefter beskrivs nyhetsjournalistikens och kulturjournalistikens normer och ideal. Slutligen 

belyses journalistiken i relation till marknad kontra samhällsroll. 

!
3.1 Demokratimodeller och journalistik 
Ordet demokrati är sprunget ur det grekiska ordet demokratia, som är en sammansättning av 

demos (folk) och kratos (välde). Demokrati är alltså en styrelseform som innebär folkstyre 

(Held 1997). Nord och Strömbäck (2012) menar att det finns några grundläggande kriterier 

som alla demokratier måste uppfylla. Makthavarna ska vara valda av folket i fria, allmänna 

och rättvisa val. Alla människor som påverkas av de politiska besluten ska räknas som 

medborgare med friheter, rättigheter och skyldigheter. I den senaste demokratiutredningen 

(2016), som utreder och lämnar förslag på hur utvecklingen av demokratin bör ske, beskrivs 

respekten för alla människors lika värde och respekten för den enskildes frihet och värdighet 

som de principer som den demokratiska mekanismen vilar på. Held (1997) poängterar att 

utöver demokratins basala kriterier, är innebörden av begreppet folkstyre inte självklar. Därav 

har det uppstått demokratiska idealtyper, demokratimodeller, som har olika krav på 

journalistik, politik och medborgare. Eftersom den här studien undersöker förhållanden i 

Sverige, som är en representativ demokrati, kommer vi här att redogöra för tre representativa 
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modeller: konkurrensdemokrati, samtalsdemokrati och deltagardemokrati. Då samtliga 

svenska partier år 2000 ställde sig bakom demokratiutredningens betänkande om att 

förespråka deltagardemokrati är det eventuellt den modell som är mest relevant. Dock är det 

värt att nämna att intresset på senare tid ökat för den samtalsdemokratiska modellen 

(Strömbäck 2004). Med inspiration från Strömbäcks figur över demokratimodellernas krav på 

medierna och journalistiken, har vi skapat en figur som sammanfattar de tre aktuella 

demokratimodellerna.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figur 1. Journalistikens uppgift i enlighet med konkurrensdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. 

Demokratimodell Krav på journalistiken 

Konkurrensdemokrati - Ge så sanningsenlig information som möjligt. 
- Granska makten. 
- Ge information om partiers sakåsikter.  
- Tydliggöra hur ansvaret är fördelat mellan olika 

politiska nivåer. 
- Informera om hur partierna kan komma att agera och 

har agerat. 
- Journalistiken är viktigast i samband med valen. 
- Fokusera på makthavarna och politiska aktörer. 
- Tydliggöra vilka som har haft makten.  
- Journalistiken bör inte dramatisera. 

Deltagardemokrati - Ge så sanningsenlig information som möjligt. 
- Granska makten.  
- Ge information om partiers och organisationers 

sakåsikter.  
- Ta forumuppgiften på allvar.   
- Journalistiken ska belysa frågor som medborgaren 

tycker är viktigt. 
- Mobilisera medborgarna politiskt.  
- Visa hur medborgarna kan engagera sig. 
- Gestalta politiken som angelägen för alla. 
- Ge plats åt vanliga samhällsmedborgare som får agera 

som aktiva subjekt. 
- Visa på problemlösning.  
- Journalistiken ska vara en del av samhället och inte 

ställa sig utanför.  
- Det ska finnas en rik mängd journalistik.

Samtalsdemokrati - Ge så sanningsenlig information som möjligt. 
- Granska makten.  
- Ge information om partiers och organisationers 

sakåsikter.  
- Forumuppgiften är väsentlig.  
- Låta många olika grupper komma tilltals på jämlika 

villkor.  
- Bidra till ett offentligt samtal som bygger på saklighet, 

rationalitet och politisk jämlikhet som strävar efter en 
gemensam förståelse.  

- Vara en rättvis och opartisk domare som ser till att 
samtalet inte domineras utav de röststarka. 

- Bredda debatten till ideologiska och moraliska 
perspektiv.  

- Se till lösningar.  
- Motivera medborgaran att ta del av och delta i den 

offentliga politiska debatten.
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3.1.1 Konkurrensdemokrati och dess krav på journalistiken 
Den konkurrensdemokratiska modellen har sitt ursprung i den österrikiska nationalekonomen 

Joseph Schumpeters definition av demokrati som citeras i Strömbäck (2004, s. 58): ”Vi 

definierar den demokratiska processen som ett institutionellt arrangemang för politiska beslut, 

där individerna får makt att besluta genom en fri tävlan om folkets röster”. 

Konkurrensdemokratin bygger på att folket utövar sin makt under valen då de röstar på 

konkurrerande eliter. Mellan valen kan däremot medborgarna vara mer passiva. 

Konkurrensdemokratin har två skepnader. Dels den bakåtblickande sanktionsmodellen, där 

valets funktion främst är att utkräva ansvar av de som har haft makten. Dels också den 

framåtblickande mandatmodellen, där valet ytterst innebär att ge mandat och avgöra 

styrkeförhållanden mellan partier. I sanktionsmodellen menar Strömbäck (2004) att 

journalistiken främst ska granska hur makten har hanterats medan journalistiken i den 

framåtblickande modellen istället ska fokusera på hur partierna kan komma att agera i 

framtiden. Journalistiken har som uppgift att fokusera på de politiska makthavarna medan 

platsen som ges till vanliga medborgare är mindre centralt. Medierna ska ta upp frågor som 

utifrån oberoende fakta är de viktigaste samhällsproblemen – det är viktigare att ge 

medborgarna den information de behöver än den information de vill ha. Vidare har denna 

modell en kritisk hållning till journalistik som dramatiserar då det kan skapa en missvisande 

bild av verkligheten (Strömbäck 2004). 

!
3.1.2 Deltagardemokrati och dess krav på journalistiken 
Den deltagardemokratiska modellen betonar att demokratin byggs underifrån, i en ständigt 

pågående process, där så många som möjligt ska delta aktivt eftersom demokratin aldrig kan 

bli starkare än vad folket gemensamt gör den till. Detta innebär att medborgarna inte lämnar 

över politiken till politikerna efter valet utan att demokratin ska prägla det sociala livet. För 

att demokratin ska kunna fortgå är det därför nödvändigt med medborgarnas engagemang, 

intresse och deltagande (Strömbäck 2004). Held (1997) som använder begreppet 

deltagardemokrati i något snävare definition, menar att ur ett deltagardemokratiskt perspektiv 

kan lika rätt till egenutveckling bara nås i ett deltagarsamhälle som stärker känslan av att 

kunna påverka politiken, som stimulerar engagemang för kollektiva problem och bidrar till att 

skapa välinformerade medborgare (Held 1997). Enligt Strömbäck (2004) är journalistikens 

centrala uppgift, i denna modell, att mobilisera medborgarna politiskt. Därför ska 
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journalistiken gestalta politik som en angelägenhet för alla, visa hur partipolitiken inverkar på 

medborgarnas vardag och visa hur medborgare kan engagera sig. Det är därför nödvändigt att 

vanliga människor som agerar aktiva subjekt får ta plats i journalistiken och visa att det går att 

påverka. Detta gör att journalistiken ska ta forumuppgiften på allvar och låta olika åsikter och 

grupper komma till tals. Deltagardemokratin ser konkurrensdemokratin som otillräcklig just 

på grund av bristen på folkligt deltagande. Nord & Strömbäck (2012) belyser att då 

journalistiken ska verka som medborgarnas forum och förlängda arm gentemot de politiska 

makthavarna, ska journalistiken belysa de frågor som medborgarna tycker är viktiga. 

Strömbäck (2004) poängterar att centralt i denna demokratimodell är att journalistiken ska 

visa på problemlösning, kanske främst när det är vanliga människor, oberoende av politiker, 

som når en lösning. I den deltagardemokratiska modellen har journalistiken ett ansvar att 

bidra till en ökad medborgerlighet. När journalistiken ställer sig utanför samhället i stället för 

att vara en del av det, inte tilltalar medborgarna som aktiva subjekt och koncentrerar sig för 

mycket på politiska eliter och problem, resulterar det i lågt valdeltagande, politisk misstro och 

lågt politiskt engagemang. Helt enkelt en sämre kvalitet på demokratin (Strömbäck 2004). 

!
3.1.3 Samtalsdemokrati och dess krav på journalistiken 
Den samtalsdemokratiska modellen saknar enligt Strömbäck (2004) en allmän vedertagen 

definition, men en gemensam kärna är att diskussion och samtal är den centrala demokratiska 

beslutsmetoden. Det innebär att de som påverkas av ett beslut ska kunna påverka det och att 

påverkan sker genom diskussion där alla inblandade använder argument baserade på 

rationalitet och opartiskhet. Samtalen ska vara inkluderande och jämlika, präglas av lyssnande 

och intellektuell öppenhet. Journalistiken ska vidare se till att bredda debatten så att även 

ideologiska och moraliska frågor diskuteras. Det pågående offentliga samtalet ska skapa 

medborgaranda, men också säkerställa att allmänintresset, och inte egenintresset, är 

vägledande i det politiska beslutsfattandet.  Detta kopplar Strömbäck (2004, s. 66) till Jürgen 

Habermas term ”den borgerliga offentligheten” vilket innebär ett levande offentligt samtal 

(Strömbäck 2004). Enligt Habermas är samhället indelat i tre skilda rum: offentlighet, den 

privata sfären samt regering och statsapparat. Offentligheten är den sfär där 

samhällsmedborgarnas åsikter och önskemål får komma till tals, genom organ som medierna 

(Gripsrud 2013). Ur ett samtalsdemokratiskt perspektiv är alltså en demokrati som saknar 

dialog och diskussion otillräcklig vilket ligger till grund för samtalsdemokratins krav på att 
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journalistiken aktivt ska bidra till ett deliberativt samtal som bygger på saklighet och 

rationalitet, politisk jämlikhet, frånvaro av dominans, strävan efter intellektuell öppenhet och 

gemensam förståelse (Strömbäck 2004). Likt deltagardemokratin menar Strömbäck (2004) att 

samtalsdemokratin har i uppgift att se till problemlösning men också att verka som en rättvis 

och opartisk domare så att det politiska samtalet inte domineras av de resurs- och röststarka 

(Strömbäck 2004). Istället är det centralt att låta många komma till tals på jämlika villkor – 

inte enbart eliten. Vilket också ställer krav på att journalistiken ska motivera medborgarna att 

delta och ta del av den offentliga politiska diskussionen samt att journalistiken bidrar till att 

de politiska diskussionerna baseras på ett sakligt och relevant underlag (Nord och Strömbäck 

2012). 

!
3.1.4 Demokratimodellernas konvergens 
Vad som framkommer är att deltagardemokrati och samtalsdemokrati är nära besläktade med 

varandra. Den stora skillnaden är att samtalsdemokratin lägger mer vikt på den offentliga 

diskussionen än vad deltagardemokratin gör. Konkurrensdemokratin skiljer sig från de två 

övriga modellerna då den är mer elitcentrerad. Förutom de ovan nämnda aspekter som skiljer 

modellerna åt, har de vissa grundläggande gemensamma krav på journalistiken. Journalistiken 

ska förse medborgarna med så sanningsenlig, saklig och relevant information som möjligt, 

beskriva partiers och medborgarorganisationers åsikter och värderingar, beskriva politikens 

sakinnehåll samt granska hur makten utövas (Strömbäck 2004). Modellernas krav på 

journalistiken kommer att fungera som central utgångspunkt i analysen då vi jämföra 

journalisternas svar och ställa dessa mot redovisade demokratimodeller. På så sätt kommer vi 

kunna skapa en bild av vilka ideal och vilken demokratimodell som är dominerande. 

!
3.2 Journalistikens fält och subfält  
Nyhetsjournalistiken har många ansikten och behandlar allt från politik till kändisar. Kovach 

och Rosenstiel (2007) har fastställt några principer som de anser är nyhetsjournalistikens 

fundamentala element där den första och främsta principen är att förse folket med den 

information de behöver för att vara fria och självbestämmande. Andra principer som de 

belyser är bland annat att övervaka makten, vara ett forum för det offentliga samtalet samt 

göra det betydelsefulla intressant och relevant (Kovach & Rosenstiel 2007). Ofta talas det om 

nyheter som stommen i en demokrati, där nyhetsmedier ska möta medborgarnas intressen och 
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behov. Att sträva mot en sådan utveckling är enligt forskaren Natalie Fenton (2009) av 

yttersta vikt i dagens informationssamhälle, då nyhetsjournalistiken ska göra det möjligt eller 

i vart fall enklare för människor att inhämta information och engagera sig. Enligt Roosvall, 

Widholm och Riegert (2015a) har kulturjournalistiken i Sverige traditionellt varit relativt 

självständig och kulturjournalisten har sett sin roll som skild från nyhetsjournalistens. De 

menar att kulturjournalistik är en blandning av objektiva nyheter om stora frågor, samt 

subjektiva recensioner och krönikor. Vidare belyser de Knapskog och Larsens (2008) 

definition, där kulturjournalistik beskrivs som en arena för kulturell offentlighet där medierna 

har en dubbel roll, då de själva är en kulturell institution. Mediernas egna självförståelse blir 

då en del av den kulturella offentligheten. Loman, Sjöberg och Vulovic (2007) poängterar att 

kulturjournalistiken har ett centralt demokratiskt uppdrag, då den är en brytpunkt där nya och 

gamla tankar möts. På så sätt kan kulturjournalistiken förändra läsarens sätt att se världen. 

Detta kan kopplas till att kulturjournalistiken ofta tar på sig uppgiften att bredda debatten 

genom att belysa de ideologiska och etiska perspektiven (Riegert, Roosvall &Widholm, 

2015b). För att vidare kunna reflektera kring nyhetsjournalisters och kulturjournalisters 

demokratiska uppdrag är det av relevans att få en förståelse för deras traditionellt skilda 

normer och värderingar, vilka kan förklaras genom journalistikens fält samt genom det 

estetiska och det journalistiska paradigmet.  

!
I enlighet med Bourdieus fältteori menar Benson & Neveu (2005) att det moderna samhället 

består av flera specialiserade sfärer, så kallade fält; som exempelvis det ekonomiska, det 

politiska, det religiösa och det kulturella. Dessa fält består av institutioner, organisationer och 

sociala roller inom vilka aktörer och grupper agerar och konkurrerar med hänsyn till fältets 

doxa och aktörernas habitus. Doxa är de normer och vedertagna föreställningar som finns, 

men som det är en ständig kamp om. Habitus är aktörens subjektiva bild av verkligheten som 

bygger på tidigare erfarenheter som har skapats och fortsätter att modifieras i interaktion med 

andra människor, främst inom familj, via utbildning och yrkesutövande. Habitus anses som 

den socialiserade subjektiviteten. Vad som avgör aktörernas styrkeförhållanden inom ett fält 

har att göra med aktörens kapital, det vill säga värdet av de resurser som aktören besitter. ,De 

två främsta kapitalen är det kulturella respektive det ekonomiska, vilket den sociala världen är 

strukturerad kring. Det ekonomiska kapitalet är pengar eller tillgångar som kan omvandlas till 
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pengar. Det kulturella kapitalet har att göra med utbildning, kunskap samt verbal- och 

konstnärlig förmåga, men detta kan också omvandlas, inom vissa förutsättningar, till 

ekonomiskt kapital. Inom journalistiken är det kulturella kapitalet kopplat till exempelvis 

djuplodande rapportering och seriösa reflektioner medan det ekonomiska är kopplat till 

exempelvis räckvidd, upplagor och publiksiffror. Enligt Benson och Neveu (2005) kan ett fält 

vara mer eller mindre beroende eller autonomt av överordnade fält. Vidare beskriver de 

journalistik som del av kulturproduktionfältet, “the field of cultural production”, men i 

beroendeställning till maktfältet, “the field of power”,  som relaterar till de som besitter stort 

ekonomiskt kapital (Benson och Neveu 2005, s 5). Enligt Roosvall, Widholm & Riegert 

(2015a) är kulturjournalistiken, på grund av sitt stora kulturella kapital som förmedlare mellan 

kulturarbetare och publik, mer autonom än nyhetsjournalistiken. Dock har 

kulturjournalistiken under senare tid fått större krav på kommersialisering och popularisering 

– det ekonomiska fältet har fått större inflytande. Benson & Neveu (2005) poängterar att även 

inom själva kulturproduktionsfältet dras journalistiken mellan två poler. Å ena sidan den 

ekonomiska polen som innebär att rikta sig till en stor generell publik, å andra sidan den 

kulturella polen som riktar sig till en liten publik av främst kulturskapare genom smala 

program och kulturuttryck som är avantgarde. Det pågår med andra ord en kraftmätning 

mellan konkurrerande aktörer och poler inom ett specifikt fält, likaså pågår en maktkamp 

fälten emellan. Detta innebär att förändringar i ett fält, likt ringar på vatten, kan påverka 

närliggande fält (Benson & Neveu 2005). Enligt Marchetti (2005) är de journalistiska fälten 

strukturerade mellan två poler; generalistpolen och specialistpolen. De etablerade 

nyhetsmedierna som vänder sig mot en stor publik, söker främst generalister, det vill säga de 

som har tränat på journalistiska tekniker och praktiker. Här väger förmågan att hantera flera 

ämnen tyngre än specialkunskap inom ett visst område. Å andra sidan går det att se en 

parallell utveckling, där den specialiserade polen förstärks. Denna trend syns exempelvis i den 

växande specialiserade pressen som i högre utsträckning väljer experter med journalistiska 

färdigheter, än generalister eller specialiserade journalister. Med detta sagt menar Marchetti 

(2005) att det idag finns en svårighet att avgöra vilka kompetenser som definierar 

journalistens professionalitet. Från generalistens perspektiv, som också är en brett delad 

professionell standard, behöver inte journalisten ha specialkunskap för att täcka ett visst 

ämne. Vad som räknas är att bemästra de journalistiska förmågorna såsom rådighet, snabbhet, 
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djärvhet, att vara på plats först samt vara oberoende gentemot källor. Ur detta perspektiv är 

den bästa journalisten den som har förmåga att hantera alla möjliga ämnen på kort varsel och 

skriva om ämnet så att vanligt folk enkelt kan förstå. Denna syn placerar specialiserade 

journalister som arbetar inom medier som vänder sig till en stor, heterogen publik, i en svår 

sits. Samtidigt som de måste skaffa sig trovärdighet innan de verkar som specialister, måste de 

också påvisa de kompetenser som generellt krävs av journalister. De måste kunna rikta sig till 

den breda publiken utan att bli misstrodda av den mer begränsade specialiserade publiken 

(Marchetti 2005).  

!
3.3 Kulturjournalistikens paradigm 
Jaakkola (2012) argumenterar för att kulturjournalistiken utgår från två paradigm, det 

estetiska och det journalistiska.  Det estetiska paradigmet kopplas till den värderande kritikern 

och det journalistiska paradigmet kopplas till den generella idén om nyhetsjournalistik med 

objektivitet och aktualitet. Deuze (2005) som diskuterar de journalistiska principerna 

sammanfattar dem i fyra centrala delar; att verka i allmänhetens tjänst som ”watchdog” och 

aktivt samla och sprida information, vara opartisk, neutral och trovärdig, vara autonom i 

arbetet, ha känsla för direkthet, aktualitet och snabbhet samt ha känsla för etik, giltighet och 

legitimitet. Jaakkola (2012) identifierar den journalistiska aktiviteten, inom det estetiska 

paradigmet, med fem dimensioner. Den första är expertis, att kritikern är bevandrad och 

erkänd som expert inom ett konstfält samt arbetar i allmänhetens tjänst. Den andra är 

subjektivitet, att kritikern gör en subjektiv bedömning utifrån sin expertis. Den tredje är 

autonomi, att kritikern är oberoende gentemot sina källor, recensionsobjekt, 

medieorganisationen och mot det journalistiska paradigmet. Den fjärde är engagemang, att 

kritikern agerar som talesperson för det konstfält hen representerar. Den sista dimensionen är 

pedagogik, att kritikern utbildar folket i konsten. Kulturjournalistikens ideal kan alltså skilja 

sig från nyhetsjournalistikens. Detta menar även Roosvall, Widholm och Riegert (2015a) som 

belyser att kulturjournalistikens ideal har varit att förmedla kunskap och väcka insikter om 

komplexa sammanhang genom tolkning av konsten och dess relation till samhället medan de 

klassiska nyhetsidealen istället har varit snabbhet, effektivitet och enkelhet. Enligt Roosvall, 

Widholm och Riegert (2015a) kan man inom kulturjournalistiken skilja på “det politiska” och 

“politiken”.  De refererar till  Mouffe (2013) som beskriver “det politiska” som det bredare 
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ideologiska aspekten och “politiken” som det praktiska och institutionella, där den estetiska 

praktiken har potentialen att ifrågasätta rådande ideologiska mönster. Dock menar Jaakkola 

(2015) att kulturjournalistiken blir allt mer påverkat av det journalistiska paradigmet, vilket 

bland annat på finska nyhetstidningar har gett sig uttryck i att kulturredaktionerna blivit mer 

underordnade både nyhetstidningarnas ledningar och de generella standarderna för 

nyhetsjournalistik. För kulturjournalistiken innebär detta nya former och nya ideal som liknar 

nyhetsjournalistiken.  Att det estetiska paradigmet krymper i kombination med en ökad 

kommersialisering menar Roosvall, Widholm och Riegert (2015a) även kan vara grunden för 

att specialister med expertkunskaper, som traditionellt har varit vanligt på kulturredaktioner, 

nu i allt högre grad ersätts av generalister. Även om Jaakkola (2012) identifierar autonomi 

som en av journalistikens dimensioner inom det estetiska paradigmet, är autonomi inte 

specifikt för endast kulturjournalistik. För att hög journalistisk kvalitet ska utlovas måste 

journalisten, oavsett genre, vara autonom i sin yrkesgärning och alltså vara den som har 

makten över sitt arbete, kunna fatta sina egna beslut och verka självständigt (Nygren 2008). 

Studier visar att journalister som arbetar för kvällspress i större utsträckning upplever sig 

styrda av ledningen än public service medarbetare gör (Sundin 1996). Man har även påvisat 

skillnader i autonomi olika typer av redaktioner emellan. En studie visar exempelvis att 

landsortspressens journalister är mindre autonoma än specialreportrar på rikstäckande 

dagspress (Alström & Östlund 1994). Specialistkompetens eller rollen som specialist kan 

alltså korrelera med autonomi.  

!
3.4 Journalistiken i marknadens eller demokratins tjänst 
Förutom kampen mellan olika fält och paradigm menar Strömbäck och Jönsson (2005) att 

journalistiken rör sig i spänningsfältet mellan den publicistiska logiken och den kommersiella. 

Publicistiskt förväntas journalistiken verka informerande, vara oberoende och verka för en väl 

fungerande demokrati. Journalistikens syfte blir då att ge människor den information de 

behöver. Den kommersiella logiken förhåller sig till konsumenter och deras efterfrågan, alltså 

blir syftet att ge människor den information de vill ha. Även public service påverkas av 

kommersialiseringen, då de trots sitt oberoende av annonsörer är beroende av en bred publik 

och politisk legitimitet för att licenssystemet ska fortleva. Mediesystemet och de dygder som 

råder i det påverkar oundvikligen även public service-medarbetare, medieaktörerna påverkar 

varandra. Har konkurrerande kommersiella kanaler ett utbud som lockar publiken i större 
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utsträckning måste public service se över det egna utbudet för att inte tappa publik. Desto 

viktigare det blir att fånga in lyssnare desto mer kommersialiserat blir public service 

(Strömbäck & Jönsson 2005). I modern nyhetsjournalistik tar sig en ökad kommersialisering 

många uttryck. Politik i allmänhet får allt mindre plats, och när den väl tar plats gestaltas den 

ofta som ett spel och en maktkamp, medan sakfrågor kommer i skymundan (Strömbäck & 

Jönsson 2005). Även undersökande, grävande journalistik får mindre plats medan nytto-

orienterad journalistik, såsom konsumentjournalistik, väder och listor, tar över utrymmet 

(Strömbäck & Jönsson 2005). En annan konsekvens är snuttifiering, det vill säga att 

produktionen av kortare inslag ökar. Journalisternas egna tolkningar får också mer plats, 

vilket visar sig genom att tolkande journalistik tar utrymme som tidigare tillägnats 

beskrivande journalistik men också genom att synkarna blir allt kortare (Strömbäck & 

Jönsson 2005). Även kulturjournalistiken påverkas av ökad kommersialisering som bland 

annat tar sig uttryck i att det sker en minskning av viktig, seriös konstkritik till förmån för 

material som är inriktat på nöje (Jaakkola 2015). Brott och kändisar får en viktig plats i det 

kommersialiserade medielandskapet. Sensationella nyheter och nyheter som kittlar 

människors nyfikenhet får prioritet framför annat, återigen nyheter som inte kräver 

förkunskaper och går väl ihop med marknadens logik. Den här typen av nyheter är dessutom 

billiga att producera. Enstaka stora händelser får större fokus idag och när händelsen gäller en 

enskild person utvecklas det ofta till ett mediedrev (Strömbäck & Jönsson 2005). 

Kommersialiseringen driver medieföretagen att göra mycket reklam för sig själva (Strömbäck 

& Jönsson 2005). Som tidigare nämnts påverkas journalistiken även av digitaliseringen. På de 

digitala plattformarna är publiceringsutrymmet obegränsat och publicering kan ske 

kontinuerligt dygnet runt. I kombination med detta gör dagens mobila mediekonsumtion att 

snabba uppdateringar föredras framför långvarig, fördjupande läsning. Dessa förutsättningar 

gör att snabbhet och aktualitet prioriteras på nätet (Ghersetti 2012). Digitaliseringen har även 

inneburit en ökad konkurrens om publiken då vanliga människor har möjlighet att publicera 

sig samt att medieföretagen och mediebolagen finns på fler plattformar än tidigare (Weibull & 

Wadbring 2014). Denna konkurrens menar Strömbäck och Jönsson (2005) ökar trycket på 

public service. Eftersom modellen är beroende av politisk legitimitet för att kunna 

upprätthållas blir det viktigare med höga publiksiffror eftersom en för liten publik i längden 

skulle göra det svårare att motivera varför public service behövs. 

!  18



!
4. Metod 
I detta kapitel presenteras den kvalitativa samtalsintervjun som ligger till grund för vår 

undersökning. Här förs även en kritisk diskussion kring metoden som använts.  

!
4.1 Kvalitativ samtalsintervju  
Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer med journalister verksamma inom Sveriges 

Radio. Vi har valt att använda metoden kvalitativ samtalsintervju eftersom vi undersöker 

attityder och upplevelser. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den kvalitativa 

forskningsintervjun och menar att den har som syfte att försöka förstå ett ämne genom 

undersökningspersonens synvinkel genom att tolka deras erfarenheter. Strukturen liknar ett 

vardagligt samtal, men som professionell intervju har den med sig ett angreppssätt där 

intervjun styrs av forskningsfrågorna. Forskningsintervjun är alltså inte en öppen dialog 

mellan jämlika parter, utan ett professionellt samtal med en tydlig maktsymmetri mellan 

forskare och intervjuperson. Det är forskaren som inleder och definierar intervjusituationen. 

Det finns inga standardiserade procedurer eller regler för att genomföra en samtalsintervju, 

men det finns standardval när det gäller angreppssätt och tekniker av olika stadier. 

Exempelvis kan intervjun inledas med att uppmana intervjupersonen att beskriva en situation 

och introducera ett ämne (Kvale & Brinkmann 2009).  

!
Det finns olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer men den här undersökningen kommer 

att baseras på en semi-strukturerad samtalsintervju (Kvale & Brinkmann 2009). Den semi-

strukturerade intervjun utgår från ett redan utformat frågeformulär med huvudfrågor och 

eventuella följdfrågor. På så sätt har man efter intervjuerna en uppsättning svar som är lättare 

att sammanfatta och analysera (Bell 2016). Det finns ändå möjlighet att göra förändringar vad 

gäller frågornas form och ordningsföljd samt möjlighet att följa upp specifika svar. Den semi-

strukturerade intervjun är alltså varken ett öppet vardagssamtal eller en intervju som helt och 

fullt följer ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009). 

!
4.2 Urval 
Vi har gjort samtalsintervjuer med tio journalister på Sveriges Radio varav fem arbetar på 

Ekot och fem arbetar på kulturredaktionen. Alla namn på Ekots reportrar har skrivits ned på 
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lappar som delats in i kvinnor respektive män. Efter att ha blandat har vi dragit två namn från 

potten med kvinnor och två namn från potten med män. Vi har sedan blandat de två högarna 

och dragit ytterligare ett namn bland Ekots reportrar. Samma procedur, kallad lotterimetoden, 

har föranlett urvalet av reportrar från kulturen (Ekström & Larsson 2013). Vi valde att lotta 

för att inte våra personliga preferenser skulle påverka urvalet. Dock har vi valt att kombinera 

lotterimetoden med ett icke-proportionellt stratifierat urval eftersom vi vill ha en någorlunda 

jämn fördelning mellan kvinnor och män, så att inte genus ska färga resultatet (Ekström & 

Larsson 2013). Vårt urval har skett successivt (Ekström & Larsson 2013). När 

intervjupersoner tackat ja till intervju har vi tagit tillfället i akt och när någon nekat har en ny 

person dragits ur den pott som personen som nekat dragits från. Eftersom kulturjournalisterna 

är journalister med ett inbyggt element av specialkunskap och vi ville ha två jämförbara 

grupper valde vi att intervjua nyhetsjournalister med specialområden. Vi har valt journalister 

med olika inriktningar för att inte resultatet ska färgas av deras specifika intresse. 

!
I en undersökning där kvalitativ samtalsintervju används som metod, krävs tillräckligt många 

personer för att forskaren ska få den kunskap hen vill ha. Därför beror antalet intervjupersoner 

dels på studiens syfte men också på resurser och tid. Om antalet är för litet är det svårt att 

generalisera och pröva hypoteser mellan grupper. Om antalet är för stort går det inte att göra 

mer ingående tolkningar av materialet (Kvale & Brinkmann 2009). Då denna studie är 

kvalitativ och inte gör anspråk på att spegla alla journalisters upplevelse på Sveriges Radio 

anser vi att tio intervjupersoner är tillräckligt för att besvara våra forskningsfrågor.  

!
5.3 Avgränsningar 
Vi studerar enbart reportrar från Ekot och från kulturredaktionen som är yrkesverksamma 

idag. Från vardera redaktion väljs fem reportrar och bland dessa strävar vi efter en jämn 

fördelning av kvinnor och män. Av tids- och resursskäl har vi valt att enbart intervjua de som 

är verksamma i Stockholm (Ekström & Larsson 2013). Av dessa samma skäl intervjuar vi inte 

fler än tio personer. 

!
4.4 Reliabilitet och validitet 
Vi har tagit del av litteratur för att öka förförståelsen inför intervjuerna. I intervjuerna har vi 

undvikit ledande frågor och begrepp som kan verka ledande till sin karaktär. Vi har tagit del 
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av varandras intervjuer för att öka reliabiliteten, exempelvis genom att medförfattaren agerat 

observatör på plats under intervjuerna. Vi har också diskuterat intervjuerna och våra vardera 

upplevelser av dem i efterhand och tagit del av varandras anteckningar. Ett annat grepp vi 

anammat för att öka reliabiliteten hos studien är att, eftersom studien är av jämförande 

karaktär, dela upp intervjuerna på ett medvetet sätt. Hade den ene tagit alla intervjuer med 

reportrarna från Ekot eller tvärtom hade jämförelsen kunnat färgas av perspektivet hos den 

som intervjuar. För att öka reliabiliteten har vi jämnt fördelat reportrarna inte bara efter 

ämnesområde utan även efter kön. 

!
Eftersom vår studie bygger på subjektiva upplevelser kan vi inte berätta om alla reportrar på 

Sveriges Radio. Det är heller inte säkert att dessa personer gett samma svar vid ett annat 

tillfälle vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet.    

!
4.5 Intervjusituation och utskrift  
Under intervjuerna som gjorts för denna studie har vi utgått från ett frågeschema, men i vissa 

fall har vi ändrat på frågornas ordningsföljd och i vissa fall har följdfrågor ställts för att 

exempelvis definiera vissa begrepp. Frågorna har även anpassats på detaljnivå beroende på 

om de riktats mot kultur- eller nyhetsjournalister. Samtalen har i snitt tagit en timme och 

genomfördes på den plats som den specifika journalisten föreslog. Intervjuerna har spelats in 

och sedan transkriberats för att kunna granskas efteråt. Genom utskriften struktureras 

intervjusamtalet i en form som är lämpad för analys. Det finns ingen generell form för utskrift 

och hur mycket som ska skrivas ut beror på faktorer som materialets natur, syftet med 

undersökningen och tid (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har valt att transkribera hela 

intervjuerna för att få en fullgod överblick. 

!
4.6 Metoddiskussion 
Vid kvalitativa undersökningar är det inte egentligen nödvändigt att använda sig av 

lotterimetoden eftersom ett så litet urval inte kan representera populationen, vi valde ändå att 

göra så eftersom journalisterna har spetskompetens inom olika ämnesområden och vi inte 

ville styra resultatet med våra respektive intressen av olika ämnen eller andra värderingar. Fler 

intervjupersoner hade gett ett mer talande resultat. 

!
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4.7 Etiska överväganden 
Vi har i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsprinciper informerat intervjupersonen om 

studiens syfte, om hur det är upplagt i stort samt vad deras svar kommer användas till. Svaren 

kommer inte knytas till en specifik journalist, utan presenteras i anknytning till antingen 

kulturjournalister som grupp eller nyhetsjournalister som grupp. Innan intervjun mejlade vi 

journalisterna en förfrågan om de ville ställa upp på ett frivilligt forskningssamtal. 

Uppgifterna om de enskilda journalisterna kommer endast att användas för denna studie. Då 

vissa frågor är mer känsliga och vissa svar är mer kritiska ska inga svar kunna kopplas till en 

specifik journalist. Därför har vi valt att i analysen varken nämna journalisterna vid namn 

eller kodnamn. Vi anser att det viktiga för studien inte är vem som säger vad, det relevanta är 

innehållet i det som sägs.  

!
4.8 Deltagande journalister 
I denna undersökning har totalt tio journalister intervjuats, fem av dessa är från 

kulturredaktionen och fem från Ekot. 

!
Nyhetsjournalisterna:  

Nedan presenteras den roll varje nyhetsjournalist har på radion i dagsläget. Flera av dem har 

tidigare arbetat med andra ämnen eller varit allmänreportrar. Många har även haft andra roller 

som exempelvis producent och redaktör.    

Anders Wennersten: Ekonomireporter.     

Anna Larsson: Medicinreporter. 

My Rohwedder:  Politikreporter.   

Sten Sjöström: Utrikesreporter.  

Sören Granath: Ekonomireporter.     

  

Kulturjournalisterna:  

Nedan presenteras kulturjournalisterna och deras respektive huvuduppdrag. 

Kulturjournalisterna har erfarenhet av att arbeta med olika roller utöver de som här nämns 

exempelvis som reportrar, producenter och programledare. Några av journalisterna har även 

varit nyhetsreportrar eller arbetat med radiodokumentär.  

Anna Tullberg: Litteraturkritiker och kulturreporter.  
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Jenny Teleman: Litteratur-, teater- och filmkritiker samt kulturreporter. 

Lisa Bergström: Filmkritiker och kulturreporter.  

Måns Hirschfeldt: Programledare för P1 Kultur och filmkritiker.  

Per Feltzin: Musikkritiker och programledare för Söndagsmorgon i P2.  

!
5. Resultat och analys  
I analysen presenteras de samband och röda trådar som framkommit i materialet. Vi har även 

tagit hänsyn till motsättningar inom grupperna för att få en mer nyanserad bild. För att få ett 

djup i analysen kopplas samband, likheter och skillnader mellan de undersökta grupperna till 

demokratimodeller, fältteori, paradigm, medielogik samt digitalisering. Resultatet och 

analysen presenteras under tre kapitel 5.1, 5.2 och 5.3, som korresponderar med våra tre 

forskningsfrågor. 

!
5.1 Hur ser de intervjuade journalisterna, från Ekot respektive Sveriges Radios 
kulturredaktion, på sitt demokratiska uppdrag? 
Nyhetsjournalisterna ser journalistikens roll som väsentlig för demokratin och beskriver den 

som ”central”, ”viktig” och ”avgörande”. Genom samtalen har vi kunnat identifiera några 

 aspekter som särskilt lyftes som deras demokratiska uppdrag, dessa är att vara objektiv, att 

oberoende gräva och granska makten samt att på något sätt bidra till den offentliga debatten. 

Kulturjournalisterna understryker kulturens roll i demokratin och demokratibygget. Vi har 

kunnat identifiera tre aspekter som kulturjournalisterna anser är centralt i deras demokratiska 

uppdrag; bredda världsbilden med nya perspektiv, spegla samhället och konsten samt att göra 

kulturen tillgänglig.  

!
5.1.1 Förmedla och tillgängliggöra 
Nyhetsjournalisterna betonar det som centralt i det demokratiska uppdraget att ”sakligt” och 

”opartiskt” informera om sådant som är ”relevant och angeläget” och ”förklara” så att 

lyssnaren förstår och får kunskap i samhällsfrågor– “att ge navigationspunkter och fyrar 

genom den farled som är vår samhällsutveckling”. En nyhetsjournalist menar att den sakliga 

och opartiska informationen är central för att demokratin ska stå stark. “Om folket i slutändan 

ska fatta besluten och beslut bygger på information, om den informationen är felaktig får vi en 

demokrati som blir skenbar.” Samtliga nyhetsjournalisterna berör på ett eller annat sätt 
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tillgängliggörande då de beskriver nyhetsjournalistikens uppdrag, det handlar om att “sätta 

händelser och fenomen i sitt sammanhang”, “förklara på ett begripligt sätt så att lyssnaren tar 

informationen till sig”, “ge människor verktyg att förstå” och presentera olika “förklaringar, 

tänkbara orsaker och eventuella konsekvenser”. En av journalisterna beskriver uppdraget som 

att” hjälpa människor att göra upplysta val genom att hjälpa dem att förstå sin samtid”, och 

“få människor att reagera”. 

!
Att få människor att förstå sin samtid och att få människor att göra upplysta val i sin vardag 
eller i ett val till exempel. Att få människor att reagera, mot orättvisor, eller att se att det finns 
någonting mer än bara det man själv är med om i sitt liv. 

!
För att informera begripligt och enkelt betonar tre av fem nyhetsjournalister betydelsen av 

språket som ska vara “effektivt, tydligt och korrekt”, utan “onödiga termer”– de ska fungera 

som en “lots i en allt mer komplicerad värld”.  Samtidigt vill de också skapa “spännande och 

intressanta berättelser”, och ett “målande och vackert språk” kan bidra till detta. Det som 

speglas ska “vävas in i en god historia” för att på bästa sätt föras ut, utbilda och visa på 

möjligheterna att påverka. Även kulturjournalisterna betonar vikten av att förklara för 

lyssnarna och därav betydelsen av att tala ett “tillgängligt språk” och inte “förutsätta 

förkunskaper” för att gör det enkelt för lyssnare som inte är insatta i ett visst ämne att hänga 

med. På så sätt ska kulturjournalisten “tillgängliggöra kulturen”. Även förmågan att 

”inkludera lyssnaren” återkommer. En kulturjournalist menar att majoriteten av lyssnarna inte 

kommer att se verket och att det därför är viktigt att fungera som “lyssnarens ombud” och 

“bjuda in lyssnaren till verket”. En annan beskriver vikten av att locka brett och att kunna 

tillgängliggöra även det som är abstrakt; ”Ibland skriver man som kulturjournalist om ganska 

abstrakta grejer, förklara musik, då måste man ta lyssnaren i handen och säga kom lyssna på 

det här.”  

!
5.1.2 Relationen till lyssnaren - vara forum för debatt och spegla samhället 
Den andra aspekten som fyra av fem nyhetsjournalister beskriver som fundamental för det 

demokratiska uppdraget är att fungera som forum för debatt. En nyhetsjournalist beskriver det 

som att ”leverera bränsle för debatten” och understryker att utan journalistiken skulle man 

inte debattera det man debatterar nu. Andra nyhetsjournalister belyser debattuppgiften genom 
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att lägga vikt vid åtagandet att låta ”alla komma till tals” och lyfta fram 

samhällsmedborgarnas åsikter och ge dem möjligheten att ”föra fram det på ett bredare plan”. 

En journalist poängterar att hen ofta blir extra nöjd när arbetena skildrar aktiva människor, 

”människor som gör någonting”. Flera poängterar att uppdraget även är att ”ge människor 

verktyg att påverka” och information som ger dem möjligheten att ”reagera”, ”välja” och 

själva få bilda en uppfattning. ”Det är inte att tala om vad som är rätt och vad som är fel. Vi 

har tagit fram den viktiga informationen, så här ser det ut, det här är de viktiga 

komponenterna”. Men det är inte bara samhällsmedborgarna som ska reagera på 

journalistiken. I ett av samtalen framkommer även ett ansvar att framföra information till 

makthavare för att visa på problem, “att det här funkar inte”. När kulturjournalisterna berör 

medborgarperspektivet lägger de istället vikt vid att spegla “människors kulturella vardag” 

och skapa verk som får lyssnaren att “känna igen sig”, de vill nå människor från olika 

grupper. På så sätt ska kulturjournalistiken ge lyssnaren möjlighet till “identifikation” och att 

“känna sig delaktig”.  

!
Grunden för det demokratiska uppdraget som kulturjournalist på Sveriges Radio är att sträva 
efter att dels spegla så många människor som möjligt, deras kulturella vardag, den värld som 
de känner igen sig i och upplever som sin, å ena sidan, och att å andra sida att nå så många 

människor som möjligt med nya perspektiv och nya berättelser(…). 

!
Två av kulturjournalisterna anser att Sveriges Radio ofta misslyckas med sitt riksuppdrag “att 

spegla hela Sverige” och menar att de demokratiska idealen sviks när radion blir 

“storstadsfixerad” eller blir “en bekräftelse på vad man tycker att man redan vet” utifrån att 

man blivit “hemmablind”. Liksom nyhetsjournalisterna gör, lägger två av kulturjournalisterna 

vikt vid att sprida information, där en av dessa understryker att medborgarna ska kunna fatta 

egna beslut; ”Att sprida informationen är jätteviktigt, så att folket själva har en möjlighet att 

välja, att fatta beslut. Alltså jag har de här alternativen, de här färgerna på min palett, hur ska 

jag nu välja i livet?”  

!
5.1.3 Bredda världsbilden  
Samtliga kulturjournalister betonar vikten av att delge lyssnaren med “olika perspektiv”, 

“perspektiv som kanske är kritiska” och “nya vinklar” som gör att lyssnaren kan hämta 
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pusselbitar från andra och få tillgång till fler synsätt. Två av kulturjournalisterna poängterar 

vikten av att lyfta det som “inte är mainstream”, exempelvis “små språkområden”, lyfta det 

som “inte känns givet” och perspektiv som “inte representeras” i vanlig nyhetsrapportering. 

En av kulturjournalisterna beskriver detta som att det handlar om att “spegla alternativa 

perspektiv som något som ryms i det demokratiska samhället” och “ifrågasätta och synliggöra 

reaktioner” 

!
Om man inte utsätter sig själv för andra miljöer än de som man är trygg att verka i så kommer 
man i förlängningen inte heller ifrågasätta sina egna perspektiv utan tvärtom så finns det en 
risk att man tvärtom börjar göra radio som blir en bekräftelse på sådant man tycker att man 
redan vet och då sviker man de här demokratiska idealen, som är att vidga och belysa. 

!
Alla kulturjournalister berör att kulturjournalistiken ska vara ett alternativ till 

nyhetsjournalistiken genom att i högre grad “göra något mer komplext” eller visa på hur 

komplext något faktiskt är och att “använda kunskap på ett oväntat sätt” och bidra till en ökad 

förståelse. Helt enkelt att “i slutänden ge en lite större världsbild”. En kulturjournalist 

vidareutvecklar att det handlar om “känslor” och att “våga tänka oväntat”. I att vara ett 

alternativ ingår också att tillföra fördjupning och analys; “det handlar väl mer om att vi ska 

vara någon fördjupning, att vi ska vara ett alternativ, ge en analys, en reflektion och eftertanke 

till våra lyssnare.”. Kulturjournalisterna anser det viktigt att “problematisera”, “diskutera” och 

“analysera” kulturen och konsten och på så sätt dra slutsatser och “göra nya kopplingar”. En 

kulturjournalist belyser att de har möjlighet att framföra en annan typ bredd och djup än 

nyhetsjournalisterna.      

      
Men jag tänker att kulturjournalisten har chansen att tänka bredare, någon som jobbar med 
miljöfrågor på ekot kan kanske inte gärna börja citera Sokrates mitt i allt men jag kan göra det. 
bredda och fördjupa, det är den stora glädjen med kulturjournalistiken. 

  

Två av fem kulturjournalister ser det även som centralt att koppla konsten till samtiden och 

genom analys ge lyssnaren en “tankeställare kring samtiden”. Att kontextualisera kan 

exempelvis innebära att begripliggöra och aktualisera historiska verk: “förklara så att något 

som gjorts på 1500-talet blir aktuellt också idag”, eller genom att koppla ihop samhälle och 

kultur: “hur människan påverkas av samhället, hur kultur och samhälle möts och vad det får 
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för effekter på människor”. Även en majoritet, fyra av fem, nyhetsjournalister berör på något 

sätt att kontextualisera samhällsfrågor och ge ett helhetsperspektiv. En av journalisterna 

menar att detta är en aspekt i nyhetsjournalistiken som det inte pratas så mycket om men att 

det är av stor betydelse att sätta in saker “i sitt sammanhang” för att förklara, särskilt det 

svårbegripliga. Detta utvecklas av en annan som betonar vikten av att framföra olika 

tolkningar och förklaringar:  

!
Det blir meningsfull nyhetsjournalistik först när man sätter in det i sitt sammanhang. När man 
förklara vad det beror på och lanserar olika förklaringar. Det tycker jag är vår uppgift. [...] Om 
det finns olika tolkningar måste man försöka förklara dem, plus vilka konsekvenser den här 
händelsen har. 

!
5.1.4 Gräv, granskning och vikten av att verka oberoende 
En aspekt som nyhetsjournalister nämner som fundamentalt är att gräva och granska makten. 

En journalist förklarar det som att “kritiskt granska och förklara vad som sker i det som synes 

ske”. En annan lägger vikt vid att grävjobben är viktiga för att få en mångfald i journalistiken, 

att alla inte belyser samma fråga.   

!
Det måste finnas en mångfald. Och vad är det för någonting? Journalister som har egna idéer 
också. Det kan vara en motbild, en annan vinkel, att man ägnar sig åt något som inte har fått så 

mycket uppmärksamhet.   

!
Grävandet och granskningen nämner tre av nyhetsjournalisterna som en ”grunduppgift” och 

en central del i ”god journalistik”. På Ekot finns en grävgrupp och en av nyhetsjournalisterna 

nämner att vill man fördjupa sig i något och därmed behöver mer tid åt det kan man “försöka 

få vara med i grävgruppen ett tag”. Vad som också framkommer är att grävandet tar mycket 

tid och resurser. I samband med diskussionen kring kritisk granskning är det flera som 

kommer in på oberoende i förhållande till olika intressen. En av nyhetsjournalisterna tror att 

oberoendet och den kritiska granskningen är public service främsta konkurrensfördel, ”att vi 

kan säga, vi låter ingen betala för våra nyheter. Vi har inga dolda intressen. Vi är inget 

aktiebolag.” En annan nyhetsjournalist menar att man som journalist lätt hamnar i kretsar med 

en form av samhällstopp, ”sugs in i något ganska elitistiskt”, och understryker vidare vikten 

av att ha ”ett annat liv att jämföra med, att ha något att relatera till”. Några av de intervjuade 
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journalisterna anser även att public service, just på grund av sitt oberoende och uppdrag, blir 

allt viktigare. Samtidigt uttrycks en rädsla för ett samhällsklimat där ”känslan vinner över 

faktan”. 

!
Du kan ju se i amerikanska valet, där har det varit en faktaredundans. Vad som har varit sant 
har haft en underordnad roll. I den miljön så är det än viktigare att ha med mediebolag som 
har som enda uppgift, inte att tjäna pengar, utan att tjäna det öppna samhället och demokratin. 
  

!
Även bland kulturjournalisterna återkommer en typ av självständighet som betydande. En 

kulturjournalist menar att man ska ha ett ”eget tänk” och vara ”självständig”. Flera av 

kulturjournalisterna betonar även inslagens självständighet och “verkshöjd”: ”I 

kulturjournalistiken är journalisten tydligt medskapande i den journalistiska produkten, det är 

kännetecknande för kulturjournalistiken men inte unikt för den. ” Att ”skapa bilder”, ha en 

”stilistisk ambition”, en ”formuleringslust” och skapa ”gestaltande radio” är ytterligare 

aspekter som återkommer. En av journalisterna upplever att det unika gestaltande 

radioberättandet är hotat på grund av att kulturredaktionen arbetar med mer raka nyheter. 

!
Hoppas att inte den kunskapen går förlorad (...), alltså det unika radioberättandet. Jag tänker 
de här filmiska kvalitéerna som radio har, att man spelar upp det där i sitt huvud, det är ju det 
som är så häftigt. Det gör man ju inte riktigt på samma sätt när man bara berättar rakt av eller 
kör de här direktsända programmen hela tiden, man har inte samma möjligheter. 

!
5.1.5 Koppling till demokratimodeller 
Hos de båda undersökta grupperna är deltagardemokratin samt samtalsdemokratin tydligt 

dominerande framför konkurrensmodellen. Detta kan vi tolka då journalisterna lyfter aspekter 

som överensstämmer med Strömbäcks (2004) beskrivning av deltagardemokratins och 

samtalsdemokratins krav på journalistiken; skapa mångfald, tillgänglighet och delaktighet, 

vara oberoende och verka som informationsförmedling och debattforum där flera olika 

grupper i samhället kommer till tals eller speglas samt att ingå i samhället och inte vara 

elitistisk. Att journalisterna på Sveriges Radio belyser dessa aspekter skulle delvis kunna bero 

på att Sändningstillståndet för Sveriges Radio AB (2013), som de ska följa och som bör prägla 

redaktionerna, innefattar åtaganden som att journalistiken ska vara opartisk ha en mångfald 
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där nyhetsverksamheten ska stimulera till debatt, ”utgå från olika perspektiv så att händelser 

speglas utifrån olika (…) utgångspunkter” samt att kulturutbudet ska ”spegla de många olika 

kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige” (Sändningstillståndet för Sveriges Radio AB 

2013, s. 3) men också spegla och bevaka kulturen i omvärlden. Det som skiljer de 

journalistiska fälten åt är att de lägger tyngden på olika aspekter av demokratimodellerna. 

Nyhetsjournalisterna lägger större vikt vid att granska makten, vara saklig och rationell, att ge 

plats åt vanliga samhällsmedborgare och ge dem verktyg för att kunna agera. 

Kulturjournalisterna vill snarare väcka nya tankegångar, delge nya perspektiv, bredda debatten 

och lyssnarens världsbild för att sträva efter en gemensam förståelse. Att nyhetsjournalisternas 

uppdrag har en mer påtaglig koppling till praktiskt agerande medan kulturjournalisterna 

istället har en tydligare anknytning till ett mentalt skifte, anser vi är en fundamental skillnad 

mellan genrerna. Även dessa aspekter kan ses i relation till Sveriges Radios sändningstillstånd 

där journalistiken ska ”ge den allsidiga informationen medborgarna behöver för att vara 

orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor” (Sändningstillståndet för Sveriges 

Radio AB 2013, s. 3) samt att nyhetsjournalistiken har i uppdrag att granska maktsfärer. Att 

kulturjournalisterna lägger vikt på att skapa nya tankegångar kan kopplas till en typ av mental 

påverkan. Detta belyser Roosvall, Widholm och Riegert (2015a) som “det politiska”, vilket 

berör det ideologiska snarare än det praktiska. Dock betonar även två av kulturjournalisterna 

viljan att ge människor möjlighet att agera. Några av kulturjournalisterna framhåller vikten av 

att lyfta sådant som är smalt och inte “mainstream”, vilket skulle kunna kopplas till att 

kulturjournalistiken på Sveriges Radio har ett inflytande från det som Benson och Neveu 

(2005) kallar för kulturproduktionsfältets estetiska pol, som innebär att vända sig mot en 

smalare publik. Konkurrensdemokratins perspektiv är underordnat övriga då denna modell 

fokusera på makthavare och inte anser uppgiften att ge plats till samhällsmedborgare som 

central– detta synsätt är okombinerbart med debattuppgiften.  

!
5.2 Upplever de intervjuade journalisterna att de kan fullfölja uppdraget och har 
 förutsättningarna förändrats under deras tid som verksamma journalister, i 
sådana fall på vilket sätt? 
Samtliga kulturjournalister och nyhetsjournalister upplever i stort att de kan fullfölja sitt 

demokratiska uppdrag. Dock framgår det att medielandskapets förändringar har påverkat 

förutsättningarna för att fullfölja uppdraget–  om det är till det bättre eller sämre är inte 
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självklart. Förutsättningar och begränsningar som genomgående berörs av båda grupperna är 

snabbhet, resurser och ökad konkurrens. En nyhetsjournalist som upplever en viss dubbelhet 

till förändringarna konstaterar:  

!
Å ena sidan så är det alla de här nya sändningarna (…), så ökar ju möjligheten för 
samhällsmedborgare, lyssnare, att kunna välja just det som de är intresserade av och som är 
relevant. Men i kombination med att det blir snabbare så kan ju det samtidigt vara någonting 
som paradoxalt nog gör att det blir svårare att få helhetsperspektivet för lyssnarna eller för 
demokratins medborgare.  

!
5.2.1 Snabbhet och resurser  
Fyra av fem nyhetsjournalister är överens om att det går snabbare nu än tidigare. Just bristen 

på tid är en aspekt som återkommer som ett hinder för att fullfölja det demokratiska uppdraget 

då tempot kan gå ut över kvaliteten.  

!
Förutsättningarna är relativt goda bortsett från att vi måste producera en viss mängd material 
eftersom vi har så mycket sändningar hela tiden och webb och sociala medier. Tidsbristen gör 
väl det att man inte når ända fram. 

!
En konsekvens av att det ska gå snabbt menar en av journalisterna är att nyheter som 

behandlar processer, vilka ofta är de viktigaste nyheterna, får lida till förmån för 

katastrofnyheter som istället blir allt vanligare. ”Det kanske inte egentligen är en avspegling 

av att vi ägnar oss mer åt katastrofer, men att vi vill vara ute snabbare. Då är man ute redan så 

fort en katastrof har satt igång även om det sen inte blir så farligt.” Samtidigt finns det hos 

flera journalister en delad inställning till snabbheten, vilket en av journalisterna beskriver som 

en ”hatkärlek” då det inte bara är en begränsning utan också en ”sporre”. Flera av 

nyhetsjournalisterna menar även att “snabbhet” och “aktualitet” är typiska karaktärsdrag för 

nyhetsjournalistiken.  En annan nyhetsjournalist menar att de själva bidragit till det ökade 

tempot genom att ”själva utbildat oss så att vi blir snabbare”. Dock menar denna journalist 

samtidigt att de idag måste producera mer samt att resurserna är sämre än tidigare. Detta 

riskerar att resultera i ett ökat behov av nyhetsbyråer och institutionella källor och färre 

originalnyheter. Huruvida nyhetsjournalisterna upplever att redaktionen har tillräckligt med 

resurser eller ej är en vattendelare. En journalist som anser att de har hyggliga resurser 
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poängterar dock att det handlar om vad pengarna läggs på: ”Vi har ju ganska mycket resurser 

men vi har också lagt väldigt mycket på livesändningar, och de är bra, de gör ett fantastiskt 

jobb, men det är resurser som man skulle kunna lägga på tio grävare istället.” Andra 

nyhetsjournalister som också poängterar att de har goda resurser menar att just detta är en av 

förutsättningarna som gör det möjligt att leva upp till det demokratiska uppdraget. Bland 

kulturjournalisterna framhåller dock en majoritet, fyra av fem, att det i dag är “tajtare 

resurser” än tidigare vilket påverkar möjligheten att leva upp till det demokratiska uppdraget 

eftersom det påverkat “rörelsefriheten” . Detta i sin tur gör det rikstäckande uppdraget 

svåruppnåeligt, då färre journalister måste jobba snabbare för att producera samma mängd 

journalistik. En journalist beskriver att hen “nästan känner sig som en lokalreporter”. 

 Kulturjournalister anser även, likt nyhetsjournalisterna, att tempot har ökat. Tre av 

kulturjournalisterna belyser att en konsekvens är att researchen ibland får lida, vilket kan få 

följden att ett arbete inte “bottnar” och att frågeställningen blir “grund”. De menar även att 

snabba redogörande kulturnyhetsinslag inte rymmer en lika djuplodande analys som längre 

inslag gör. 

!
Det har blivit sämre möjligheter att jobba med fördjupande journalistik. (…) Tempot går stick 
i stäv med fördjupning och eftertanke. Den snabba vägen värnas för att det är ekonomiskt 
försvarbart. Det fördjupande uppdraget upplever jag att ingen riktigt strider för just nu, och då 
menar jag de som har makten att göra prioriteringarna, dvs ledning. 

!
Å andra sidan poängteras det av två journalister att tiden inte nödvändigtvis behöver påverka 

kvaliteten då möjligheten till kunskapsinhämtning är mycket större idag då tekniken konkret 

har gjort världen mindre; “Möjligheten till kunskapsinhämtning är så enormt mycket större 

idag. (…) Det är lätt glömma bort och se på en svunnen tid på Sveriges Radio som en tid då vi 

hade oceaner av tid men vi jobbade också väldigt annorlunda.” En av journalisterna menar att 

det ligger i människans natur att anpassa arbetstakten efter den utsatta tiden, vilket innebär att 

mycket tid inte behöva innebära kvalitet. Dock menar denna samtidigt att på grund av den 

tidsbristen mister kulturjournalistiken sitt utrymme för att experiment och utforskande.  

!
Man experimenterar inte på samma sätt, det tar ju tid, om man ska experimentera måste man 
kunna få misslyckas. Jag ville absolut att den här tanten skulle sjunga nu och så skulle det vara 
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rymdljud och det skulle gestalta hennes ångest och så: nej, det gick inte. Det finns det inte tid 
till.  

!
5.2.2 Konkurrens  
En annan förändring som tas upp av under fyra av fem samtal med nyhetsjournalisterna är det 

ökade antalet aktörer och den ökade konkurrensen, vilket har tagit sig uttryck på olika sätt. En 

journalist tror att den ökade konkurrensen har bidragit till en ”hetsig stämning”, en annan 

understryker strävan efter att maxa lyssnare. 

!
Vi håller inte på med marknadsundersökningar men vi räknar ju klick. Vad är det som slår? 
Vad är det som maxar antalet tittare och lyssnare? Den finns ju där hela tiden och det har ju 
förändrats fundamentalt. Ju längre bort du sträcker dig desto tydligare. 

!
Denna journalist menar att uppdraget att verka i allmänhetens tjänst inte enbart kan eller 

borde mätas i storlek, ”allmänheten kan inte bara mätas i storlek, och där är kärnan. Priset att 

vända sig till allt fler är ju ofta att intresset naggas i kanten lite granna”. Å andra sidan betonar 

en av journalisterna att de ska rapportera ”om det har en påverkan, sanning och relevans för 

många människor”. En nyhetsjournalist som belyser den nya informationsverkligheten 

konstaterar att uppdraget har förändrats till att snarare handla om att sila information. 

“Tidigare hade man inte tillgång, man hade inget internet (…). Då var det viktigt att sprida 

information. Nu är det kanske viktigt att sila eller filtrera den information som kommer. Att 

aktörerna har blivit fler menar två av journalisterna gör att det är svårare att veta vem 

avsändaren är, vilket gör att Sveriges Radios roll har blivit viktigare. Dock upplever en av 

nyhetsjournalisterna att Sveriges Radios roll istället har blivit mindre betydelsefull just i takt 

med att ”andra aktörers vikt har ökat”. Detta poängterar även en av kulturjournalisterna som 

beskriver att  Sveriges Radio idag är en röst i en “kör” och inte längre “Rösten”. En 

kulturjournalist menar dock att konkurrensen har drivit Sveriges Radios medarbetare att 

reflektera mer över sitt uppdrag och som organisation bli mer medvetet, publiktillvänt och 

inkluderande. 

!
(…)konkurrensen Sveriges Radio utsatts för av en mängd andra röster har tvingat oss att 
reflektera över vårt uppdrag och mycket har förändrats till att bli till viss del mer medvetet, 
publiktillvänt, mer inkluderande i tonfall, vad vi beskriver, vilka vi talar med, vad vi talar om.  
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!
5.2.3 Koppling till digitalisering och journalistikens logik  
Trots att journalisterna anser att de är oberoende och kan verka för en väl fungerande 

demokrati och alltså verka efter det som Strömbäck och Jönsson (2005) kallar för den 

publicistiska logiken, så kan begränsningarna som nämns i viss mån kopplas till att den 

kommersiella logiken får mer inflytande men också till digitaliseringen. Flera av 

nyhetsjournalisterna anser att snabbhet är en naturlig ingrediens i nyhetsjournalistik men 

majoriteten upplever liksom kulturjournalisterna att tempot har ökat till nackdel för kvaliteten. 

Att det går snabbare kan som journalisterna nämner kopplas till en ökad konkurrens på grund 

av digitaliseringen, där snabba, korta nyheter premieras. Att journalisterna upplever att de ska 

producera mer än tidigare skulle kunna vara en effekt av det som Karlsson (2012) belyser; att 

medierna får tillgång till fler teknologiska innovationer samtidigt som personella resurser blir 

sämre, vilket får följden att varje journalist måste utföra fler arbetsuppgifter och publicera sig 

i fler kanaler.  Bland nyhetsjournalisterna uppfattar vi att det finns en något delad syn på om 

de bör ha som uppgift att huvudsakligen vända sig till en stor generell publik eller om de även 

har som uppdrag att vända sig åt och spegla en liten grupp. Vad som framhålls av en av 

journalisterna är att trenden går mot att de ska vända sig mot en stor publik och maxa 

lyssnarna. Genom samtalen framkommer att journalistiken fokuserar mer på katastrofer idag, 

vilket en av journalisterna härleder till det ökade tempot. Detta skulle även kunna kopplas till 

att den kommersiella logiken får mer inflytande eftersom det innebär att 

sensationsjournalistiken får mer utrymme. Även kulturjournalisterna känner av inflytande från 

den kommersiella logiken, som tar sig i uttryck i snuttifiering. De kortare inslagen kan 

innebära att fördjupning och analys faller bort. Samtliga kulturjournalister menar att de har 

sämre resurser att röra sig med idag än tidigare, vilket också påverkar deras möjligheter att 

fullgöra det demokratiska uppdraget. Personalnedskärningar i kombination med fortsatt höga 

produktionskrav, kan ses som ett resultat av den kommersiella logikens utbredning. Den 

kommersiella logiken tycks alltså vinna mark trots oberoendet av annonsörer och vinst. Det 

som kan tänkas ligga till grund för detta är som Strömbäck och Jönsson (2005) poängterar, 

public service behov av att legitimera sin roll och sitt uppdrag i samhället. 

!

!  33



!
5.3  Hur ser journalisterna på sin egen roll, vad är det viktiga och hur förhåller 
sig detta till journalistikens paradigm? 
Nyhetsjournalistik handlar om att “spegla vad som händer idag, igår eller den här veckan, 

händelser och processer”. Kulturjournalistiken kan uppmärksamma samhällsproblem genom 

konsten och kulturen – “det som sker innan och efter en händelse”. När kulturjournalisterna 

beskriver yrkesrollen berör de samma ämnen som de anser är aspekter av det demokratiska 

uppdraget; att visa på komplexitet, spegla kulturen och samhället, engagera och fungera som 

dörröppnare samt vara pedagogisk. Även nyhetsjournalisterna berör samma ämnen som de 

anser är komponenter i det demokratiska uppdraget; att förmedla information och kunskap, 

vara opartisk och neutral samt vara pedagogisk. Vad som därutöver blir tydligt är deras skilda 

syn på objektivitet/subjektivitet och den skilda upplevelsen av att vara generalist/specialist. 

Vidare berörs frågan om autonomi. 

!
5.3.1 Subjektivitet och objektivitet  
Ur intervjuerna har en klar skillnad gått att utläsa mellan grupperna– förhållningssättet till det 

subjektiva. Kulturjournalisten får vara mer ”personlig” och ha en tydligare ”åsikt” eller 

”hållning”, vilket en av kulturjournalisterna kopplar till rollen som den analyserande kritikern 

och drar en parallell till ledarskribenter och politiska kommentatorer.  

!
(…) som kulturjournalist har du en analyserande roll, du kan ha en åsikt, en hållning. Det 
handlar om att värdera, kontextualisera och ha värdeomdömen om ett verk, på samma sätt som 
en politisk kommentator, snarare än en politisk reporter. 

!
Samtliga nyhetsjournalister framhåller vikten av att nyhetsjournalistiken förhåller sig saklig 

och opartisk, nyhetsjournalisten ska inte tala om vad som är rätt utan bidra med information 

om skeenden, belysa viktiga komponenter i händelser och sakfrågor såväl som förklara varför 

de är viktiga; ”Att spegla så sakligt och opartiskt som möjligt skeenden såväl i omvärlden 

som i vår närmiljö”. Dock menar en av journalisterna att det finns en tendens att det går mot 

mer “åsiktsjournalistik” för att det går hem hos publiken och för att det är billigt.  

!
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5.3.2 Specialist kontra generalist 
Kring huruvida de intervjuade nyhetsjournalisterna ser sig som generalister eller specialister 

saknar ett enhetligt svar. Två stycken ser sig som generalister, vilket den ena tycker är en 

fördel i yrket. ”Jag har inte hittat något jätteintresse trots att jag har försökt, jag har alltid varit 

intresserad av allt möjligt. Då passar yrket mig bra.” Den andra generalisten poängterar dock 

att en viss begränsning i övervakningsområde är fördelaktigt. “Att göra skillnad vill man ju 

göra som både som människa och  journalist. Ju mer du avgränsar dig i det område du 

bevakar desto större skillnad kan du göra inom just det området.” Ytterligare två av 

nyhetsjournalisterna anser sig främst vara specialister, men de ser sig även som generalister i 

viss mån. En av dessa konstaterar att specialisering, att arbeta inom samma område en längre 

tid, gör att jobben kan göras snabbare eftersom det ger möjlighet att ”lite snabbare än andra 

leta rätt på och få någonting”, vilket också en av kulturjournalisterna belyser. En av 

nyhetsjournalisterna ser sig som endast specialist. Bland kulturjournalisterna är svaren något 

mer homogena. Fyra av fem kulturjournalister ser sig främst som specialister men alla menar 

att de även gör arbeten utanför sitt specialområde, dock i olika grad. På så sätt upplever sig 

flera vara både specialister och generalister. En av kulturjournalisterna beskriver det som att 

vara “generalist med specialistkompetens”, en annan som “specialist med stor bredd” och en 

tredje att det gäller att vara “bred och snabb när det går undan, men när det gäller konstnärliga 

och kreativa processer är man nog specialist”. En roll som specialist innebär en “ständig 

utbildning inom området” menar en av kulturjournalisterna. När kulturjournalisterna vidare 

beskriver vilka kompetenser en bra kulturjournalist ska ha betonar tre att kunskap inom 

åtminstone ett kulturområde är viktigt: ”Ämneskunskap tycker jag ändå är grunden, att ha ett 

eller flera ämnen som man dels bottnar i”. Dock menar en av journalisterna att trots att 

ämneskunskap fortfarande värderas högt hade den äldre generationen ännu högre akademiska 

meriter. 

!
Alltså när jag började på kulturredaktionen hade vi ju Göran Sommardal där som var professor 
i sinologi (…) han hade hela den här akademiska bakgrunden, det var ju mycket vanligare 
förr, men jag tänker att man måste fortfarande ha någon sorts ämneskunskap som man kan 
använda sig av när man gör journalistik. 

!
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5.3.3 Autonomi 
Alla intervjuade nyhetsjournalister anser att de har stor frihet och är “väldigt”, “mycket” eller 

“otroligt” autonoma i sitt arbete. En av nyhetsjournalisterna uttrycker det som att ”ramarna är 

vida på ekot”. Fyra av fem understryker att man kan välja vad man vill fokusera på och att om 

man har en idé finns möjligheten att arbeta med den.  

!
Vi är ju väldigt privilegierade på det här stället kan jag säga, och vi har förmånen att 
bestämma väldigt mycket själva alltså i gruppen. Det är ingen som talar om för oss där uppe 
vad vi ska tala om eller bevaka. 

!
Redaktionens frihet gentemot ledningen- ”inte en radioledning som lägger sig i”, i 

kombination med att Sveriges Radio inte har några ”kommersiella intressen” menar flera av 

journalisterna är förutsättningar för att kunna uppfylla det demokratiska uppdraget. Vidare 

framhålls det dock att autonomin är “innanför vissa gränser”. Gränser som tas upp är resurser, 

leveranskrav och att den egna redaktionen måste gå igång på idén. Samtliga anser att de har 

ett givande och pågående redaktionellt samtal med “högt i tak”. Flera av nyhets- men också 

kulturjournalisterna ser samarbeten mellan redaktionsmedlemmar som fördelaktigt och en av 

journalisterna upplever att det utgör en grund för bättre resultat. “Min inställning är att idéer 

blir bättre när man pratar om det. Förädla med andra men jag accepterar idén som ska slutföra 

den.” Att idéerna ska passera genom redaktionen verkar alla nyhetsjournalister se som något 

positivt, ” så att man inte är helt ute och cyklar”. En av journalisterna menar dock att 

autonomin beror på vilken position man sitter i – som reporter på jouren är man inte autonom 

i samma utsträckning som ämnesreportrarna. ”Är man på jouren är man i händerna på det som 

händer och producenten och då gör man det.” Ytterligare en journalist konstaterar att dagen 

kan ta mycket tid och har en önskan om att redaktionen ska arbeta ännu mer med egna idéer.   

!
Det finns ju inget slut med det vi jobbar. Men då skulle man ju vilja kunna ägna sig åt egna 
grejer. […] Jag skulle vilja att vi ägnade oss mer åt originaljournalistik och mindre åt dagen. 
Dagen det suger väldigt mycket. 

!
För att hög journalistisk kvalitet ska utlovas måste journalisten, oavsett genre, vara autonom i 

sin yrkesgärning och alltså vara den som har makten över sitt arbete, kunna fatta sina egna 

beslut och verka självständigt (Nygren 2008). Man har även påvisat skillnader i autonomi 

!  36



olika typer av redaktioner emellan, där specialreportrar på rikstäckande dagspress är väldigt 

autonoma (Alström & Östlund 1994). Specialistkompetens kan alltså korrelera med autonomi.  

!
Även kulturjournalisterna anser att de är autonoma i sitt arbete och får jobba med det de vill 

jobba med. Tre av fem kulturjournalister menar dock att detta är på väg att ändras och att de 

går mot en tid med en “starkare ledning”, mer formatering och mindre autonomi. Cheferna 

kan säga “nu måste ni vara på den här bollen” och det sker alltmer ofta, förr byggde 

programmen mer på “medarbetarnas kunskap och intresse”. En av kulturjournalisterna menar 

att cheferna blandar sig i  “främst när det gäller juridiska aspekter”, vidare betonar 

journalisten vikten av att vara autonom “i förhållande till källor”. Två av journalisterna 

uttrycker en oro för att chefer får ökat inflytande över innehållet, att det de rör sig i en 

riktning mot att de ska behöva be cheferna “om lov” och att “den snabba vägen värnas för att 

det är ekonomiskt försvarbart” trots att det går ut över “det fördjupande uppdraget”. Samtidigt 

upplever flera av kulturjournalisterna att egna idéer, bra idéer och drivkraft är det som vinner i 

slutänden.  

!
Jag tycker att jag har varit mer autonom förut men jag tycker fortfarande att jag kan vara 
autonom. Men det bygger ju också på att jag har en drivkraft och har idéer. (…) För till 
syvende och sist så är det ju alltid bra idéer som vinner, faktiskt. 

!
Sedan tillägger alla kulturjournalister, liksom nyhetsjournalisterna, att det finns “redaktionella 

åtaganden”, en struktur och saker du måste göra men inom den strukturen finns ändå 

“svängrum” att utforma det du vill göra “utan att någon protesterar”. Uppdrag kommer genom 

redaktionsmöten som man är “medskapare” i. Idéer blir också “bättre när man pratar om 

dem”, påpekar en av kulturjournalisterna. 

!
5.3.4 Koppling till fältteori, paradigm och marknadslogik 
Genom journalisternas beskrivning av yrkesrollen har vi kunnat utläsa några tydliga 

skillnader mellan grupperna. De själva betonar skillnaden i uppdraget när det kommer till att 

vara subjektiv eller objektiv, vilket visar på att det finns en fundamental skillnad i 

kulturjournalistens och nyhetsjournalistens yrkesroll och uppdrag. Detta kan härledas till att 

nyhetsjournalistikens ideal grundas i det som Jaakkola (2012, 2015) kallar för det 
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journalistiska paradigmet medan kulturjournalistiken även utgår från det estetiska paradigmet. 

En av nyhetsjournalisterna menar dock att det finns en tendens inom nyhetsjournalistiken att 

åsiktsjournalistik får ökat utrymme, vilket skulle kunna bero på kommersialiseringen som 

premierar lättare, tolkande journalistik framför beskrivande. Värt att tillägga är att denna 

“åsiktsjournalistik” inte är densamma som kulturjournalistens subjektiva, seriösa analyser och 

reflektioner. Kulturjournalisterna ser sig i något högre grad som specialister än 

nyhetsjournalisterna - expertkunskap anknyter till det estetiska paradigmet, men de 

understryker samtidigt sin bredd. Två av kulturjournalisterna säger att det var mer vanligt förr 

med experter som hade högre akademisk merit och vars ämneskunskap var smalare, detta kan 

ses som ett tecken på ett ökat inflytande från det journalistiska paradigmet där generalisten 

premieras. Bland nyhetsjournalisterna är det tre av fem som betraktar sig som specialister, 

detta lär bero på att de intervjuade är just ämnesreportrar. De två övriga nyhetsjournalisterna 

identifierar sig dock som generalister trots det faktum att de arbetar med ett specifikt område. 

Detta skulle kunna ha att göra med att nyhetsjournalistikens ideal är sprungna ur det 

journalistiska paradigmet där bredd ingår. Samtliga journalister anser att de är tillräckligt 

autonoma från ledning samt att de i samråd med den egna redaktionen kan arbeta med egna 

idéer. Självständigheten gentemot chefer understryker flertalet är en förutsättning för att 

kunna leva upp till det demokratiska uppdraget. Detta överensstämmer med vad Nygren 

(2008) konstaterar; för hög journalistisk kvalitet måste journalisten vara autonom i sin 

yrkesgärning och kunna fatta sina egna beslut och verka självständigt – ha makten över sitt 

arbete. Värt att notera är att de intervjuade journalisterna har specialkompetens och arbetar på 

riksmedia vilket forskning visar hänger samman med autonomi. Om de intervjuade hade varit 

allmänreportrar hade eventuellt svaren sett annorlunda ut. Hos två av kulturjournalisterna 

framkommer en viss oro att det går mot att bli mindre autonomt. Detta skulle kunna vara en 

följd av ökat inflytande av den kommersiella logiken som medför snuttifiering och strävan 

efter att fånga den breda publiken– och därmed minskat utrymme att arbeta med längre och 

smalare inslag. När kulturjournalisterna vidare beskriver sin yrkesroll berör de värden som är 

anknutna till det estetiska paradigmet: expertis, komplexitet, pedagogik och engagemang. 

Bland nyhetsjournalisterna belyses främst aspekter som anknyter till det journalistiska 

paradigmet då de betonar vikten av informationshantering, opartiskhet och neutralitet, 
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direkthet, aktualitet och enkelhet. Dock värdesätter de också förmågan att väcka engagemang, 

förmedla kunskap, spegla det komplexa, inneha ämneskunskap och vikten av pedagogik. 

!
6. Slutsats och diskussion  
I detta kapitel presenteras en sammanfattning över studiens resultat och analys som besvarar 

forskningsfrågorna. Därefter följer en diskussion och slutligen redovisas förslag till vidare 

forskning.   

!
6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kultur- respektive nyhetsjournalister från 

Sveriges Radio ser på sitt demokratiska uppdrag och på sin yrkesroll. För att kartlägga detta 

har vi utgått från tre forskningsfrågor. Från svaren som berör den första frågan “Hur ser de 

intervjuade journalisterna, från Ekot respektive Sveriges Radios kulturredaktion, på sitt 

demokratiska uppdrag?” framkommer följande: Gemensamt för båda parter är viljan att 

förmedla information eller kunskap samt att vara tillgänglig och förklara så att lyssnarna 

förstår. För att uppfylla detta beskriver journalisterna vikten av språkets betydelse. Främst 

nyhetsjournalisterna betonar ett enkelt språk, medan kulturjournalisterna istället lägger större 

vikt vid ett gestaltande berättande. Gemensamt är också att de båda grupperna anser det 

viktigt att verka självständigt och oberoende. Vad som skiljer grupperna åt är att 

nyhetsjournalisterna betonar den kritiska granskningen av makten, som sakligheten och 

opartiskheten samt vikten av att ge människor verktyg att påverka. Kulturjournalisterna 

betonar i högre grad vikten av att bredda världsbilden, väcka nya tankegångar, delge nya 

perspektiv samt reflektera och analysera. På så sätt vill kulturjournalisterna snarare ge 

lyssnarna verktyg för att väcka nya tankegångar medan nyhetsjournalisterna istället vill ge 

verktyg som gör att människor rent praktiskt kan påverka. När det gäller relationen till 

lyssnaren råder det en viss distinktion mellan grupperna. Nyhetsjournalisterna betonar att ge 

plats åt och lyfta fram vanliga människor som ska få säga sin åsikt och figurera som subjekt. 

Kulturjournalisterna beskriver snarare speglingen av samhället och kulturen som väsentlig. 

Hos de båda grupperna dominerar den deltagardemokratiska- och samtalsdemokratiska 

modellen, då den framhåller vikten av att spegla och lyfta fram medborgarna, framför den mer 

elitcentrerade konkurrensmodellen. Några aspekter som kulturjournalisterna anser höra till det 
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demokratiska uppdraget går även att koppla till det estetiska paradigmet såsom att förmedla 

kunskap för att väcka insikt om komplexa sammanhang. Som vi tidigare konstaterat är 

deltagardemokratin och samtalsdemokratin dominerande framför konkurrensmodellens ideal. 

Detta kan ha sin förklaring i att Sverige har ansett den förstnämnda modellen som en idealtyp, 

vilket också ligger till grund för att sändningstillståndet till stor del överensstämmer med 

deltagarmodellens krav på journalistiken. Eftersom redaktionerna på Sveriges Radio bör och 

verkar vara starkt präglade av sändningstillståndet är det föga förvånande att journalisternas 

ideal överensstämmer med deltagardemokratins.  

!
Från svaren på den andra frågan: “Upplever de intervjuade journalisterna att de kan fullfölja 

uppdraget och har förutsättningarna förändrats under deras tid som verksamma journalister, i 

sådana fall på vilket sätt?” går det att utläsa att journalister från de båda fälten i stort upplever 

att de kan uppfylla uppdraget, men att möjligheterna och förutsättningarna har förändrats. Det 

råder dubbla meningar kring huruvida förändringarna är till det bättre eller till det sämre. Vad 

som står klart är att journalisterna upplever att den kommersiella logiken samt digitaliseringen 

har haft en tydlig inverkan på journalistiken. Tempot har ökat och majoriteten inom båda 

grupperna upplever att det kan vara ett hinder för att fullfölja uppdraget ordentligt. Dock 

uttrycks uppfattningen bland både kulturjournalister och nyhetsjournalister att snabbhet inte 

nödvändigtvis måste vara negativ. Nyhetsjournalisterna talar om en ökad konkurrens från 

andra nyhetsmedier och sociala medier som påverkar både innehållet och Sveriges Radios 

position i det offentliga samtalet. Konkurrensen anses främst försvåra uppdraget då de 

upplever att den ligger som grund för en hetsigare stämning, krav på att maximera antalet 

lyssnare och vara mer marknadsanpassade. Två av kulturjournalisterna talar också om en ökad 

konkurrens. Dock framhåller en av kulturjournalisterna att Sveriges Radio på grund av 

konkurrensen måste reflektera mer över sin samhällsroll och bli mer publiktillvända – vilket 

kan tolkas som något positivt. Tre av kulturjournalisterna berör snuttifieringen och en 

minskad rörelsefrihet utifrån besparingar inom bolaget. Dessa två faktorer skulle kunna 

försvåra möjligheterna att uppfylla det demokratiska uppdraget, då snuttifieringen innebär en 

minskad fördjupning och den begränsade rörelsefriheten gör det svårare att täcka hela landet 

och omvärlden.  

!
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Genom analysen av resultatet går det att besvara den tredje frågan “Hur ser journalisterna på 

sin egen roll, vad är det viktiga och hur förhåller sig detta till journalistikens paradigm?” med 

följande: Den största divergensen mellan grupperna är förhållningssättet till subjektivitet. 

Inom nyhetsjournalistiken är vikten av objektivitet, neutralitet, saklighet och opartiskhet 

mycket stor. Inom kulturjournalistiken förväntas journalisten att i hög grad formulera en åsikt 

som hen kan belägga och stå för. För övrigt framkommer det att definitionen av det 

demokratiska uppdraget i hög mån är kopplat till synen på yrkesrollen där det finns vissa 

kompetenser som båda grupper anser är viktiga; att engagera människor, inneha 

ämneskunskap, vara pedagogisk och förmedla kunskap. Då kulturjournalisterna betonar 

vikten av att engagera, ha expertis, vara pedagogisk och därutöver att visa på komplexitet, 

spegla kulturen och samhället och fungera som dörröppnare, anser vi att detta tyder på att det 

estetiska paradigmet dominerar kulturjournalistikens ideal. Nyhetsjournalisterna belyser 

aspekter som knyter an till det journalistiska paradigmet såsom att sprida information och att 

vara opartisk och neutral. Därutöver nämner vissa nyhetsjournalister aspekter som inte alltid 

kopplas till nyhetsjournalistiken, såsom att vara pedagogisk och fördelen med att inneha 

någon form av specialkunskap. Journalister från de båda fälten upplever sig relativt autonoma 

inom vissa ramar. De nyhetsjournalister som upplever vissa negativa begränsningar anser att 

dessa rör resurser och leveranskrav. Tre av kulturjournalisterna menar att det finns en tendens 

mot minskad autonomi till förmån för en starkare ledning. Detta tar sig också uttryck i att 

kulturjournalisterna, som i hög grad betraktar sig själva som specialister, måste tillägna sig 

generalistkompetens då det ökade tempot kräver bredd och multikompetens. Värt att påpeka 

är också att specialistkompetens eller rollen som specialist kan korrelera med autonomi 

(Alström & Östlund 1994).  

!
6.2 Diskussion 
Flera av aspekterna som anses ingå i det demokratiska uppdraget överensstämmer mellan 

grupperna men med olika betoning. I forskning som har undersökt finska tidningars 

kulturredaktioner drar Jaakkola (2015) slutsatsen att kulturjournalistiken är allt mer påverkad 

av det journalistiska paradigmet, vilket för kulturjournalistiken innebär nya former och nya 

ideal som liknar nyhetsjournalistiken. Vi anser att vi inte kan dra några sådana slutsatser för 

kulturjournalistiken på Sveriges Radio, då kulturjournalisternas svar främst pekar på att det 

estetiska paradigmet dominerar deras ideal och synen på den egna yrkesrollen. Dock 
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framkommer en viss förskjutning inom kulturjournalistiken mot det journalistiska paradigmet 

såsom att kulturjournalisterna nu i större omfattning förväntas tillägna sig 

generalistkompetens och kunna göra allt på redaktionen. Om det journalistiska paradigmet har 

ett större inflytande i praktiken än vad som framkommer i idealen har vi inte undersökt. Vad 

vi tycker är något oväntat är att majoriteten av nyhetsjournalisterna, fyra av fem, betonar 

vikten av att kontextualisera och inte bara titta på en händelse, utan även belysa bakgrund, 

möjliga konsekvenser samt olika tolkningar och perspektiv. Som en av nyhetsjournalisterna 

konstaterar talas det inte så ofta om denna uppgift trots betydelsen av den. Detta behöver inte 

sättas i motsats till att försöka förklara på ett enkelt sätt. Vi anser att idealet att sätta händelser 

i sitt sammanhang borde lyftas som en av nyhetsjournalistikens centrala aspekter.  

!
Att tempot har ökat är den generella uppfattningen hos de intervjuade journalisterna. Detta 

belyses som dels en naturlig del av journalistiken och som en sporre, men dels också till 

nackdel av kvaliteten. Att det går snabbare är antagligen något vi får acceptera. Frågan blir då 

hur journalistiken ska möta det ökade tempot och ändå kunna bibehålla sin kvalitet med 

seriösa reflektioner och grävjobb. Ett intressant faktum som både en nyhetsjournalist och en 

kulturjournalist lyfter är, att med en specialisering kan arbeten som rör det specifika ämnet 

göras betydligt snabbare utan att det går ut över kvaliteten. Enligt Marchetti (2005) söker 

stora etablerade nyhetsmedier främst generalister. Om aspekten, att specialisering innebär 

ökat arbetstempo utan försämrad kvalitet, skulle lyftas av fler skulle man kunna tänka sig att 

de etablerade medierna i högre utsträckning kommer eftersöka generalister med 

specialkompetens eller specialister med bredd. Vad som framkommer i samtalen är att 

kulturjournalisterna anser att reflektion är en väsentlig del av det demokratiska uppdraget och 

att nyhetsjournalisterna belyser den grävande journalistiken som fundamental. Båda dessa 

komponenter, som kan ses som hörnstenar i respektive genre, menar journalisterna är 

tidskrävande. Som vi tidigare har konstaterat kommer dagens informationsflöde från flera håll 

med ständigt nya, korta nyhetsuppdateringar. Då public service ska arbeta i allmänhetens 

tjänst och har möjlighet att göra arbeten som inte genererar vinst men som är viktiga ur ett 

samhällsperspektiv såsom längre, fördjupande reportage, kan man ifrågasätta om public 

service verkligen behöver vara snabbast. Självklart ska public service rapportera om nuet, 
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men som journalisterna beskriver är även granskning och reflektion av vikt för ett fungerande 

demokratiskt samhälle.  

!
För oss var det oväntat att det bland två av kulturjournalisterna fanns en mer positiv syn på 

konkurrensen. En journalist menade att den förstärkte deras uppdrag på så sätt att de idag 

reflekterar mer över sin roll och blivit mer medvetna och inkluderande. Två andra 

kulturjournalister anser det som centralt att lyfta sådant som inte är mainstream. Att skildra 

smala kulturområden behöver inte stå i motsats till att rikta sig till en stor publik, då smal 

kultur kan tillgängliggöras för många. På så sätt uppfylls också sändningstillståndets krav att 

tillgängliggöra konsten och kulturen.  

!
Journalisterna känner sig generellt autonoma. Detta i kombination med frånvaron av 

kommersiella intressen uppges av journalisterna vara viktiga förutsättningar för att kunna 

uppfylla det demokratiska uppdraget. Kulturjournalisterna upplever sig också i hög 

utsträckning autonoma, men tre av fem menar att utvecklingen rör sig mot att bli mindre 

autonomt och uttrycker en oro för att i framtiden behöva “fråga cheferna om lov” . Då 

självständighet i arbetet är en förutsättning för att kunna uppfylla det demokratiska uppdraget 

uppstår frågan: vad händer med det demokratiska uppdrag om chefernas inflytande ökar på 

bekostnad av journalisternas självständighet? I förhållande till redaktionen vill journalisterna 

vara del i ett samarbete och inte för autonoma. Alla journalister belyser vikten av att bolla 

idéer inom redaktionen genom samarbeten och diskussioner. Det redaktionella klimatet med 

högt i tak anser vi är en viktig aspekt i fullföljandet av det demokratiska uppdraget, då följden 

blir att journalisterna fritt kan diskutera även känsliga frågor men också att de inte upplever 

sig komma undan med saker, såsom fördomar och okunskap.  

!
Genom denna undersökning har vi kunnat se att journalisterna på Sveriges Radio håller sina 

ideal högt och i högsta mån försöker att uppfylla dem. Vad som också har blivit tydligt är att 

trots att journalisterna i viss mån upplever begränsningar samt att det hos vissa finns en oro 

för ytterligare begränsningar, har journalisterna på Sveriges Radio sådana ideal som dagens 

samhälle är i behov av. Trots att tillgången på information kanske aldrig har varit större än 

idag, är vi fortfarande i behov av trovärdiga och opartiska granskare samt insatta 
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kulturjournalister som vidgar perspektiven och synliggör det komplexa. I en tid där medierna 

blir ifrågasatta kanske det blir än viktigare med journalistik som endast behöver ha ett 

samhällsnyttigt syfte. Det vidspridda förtroende som Sveriges Radio ruvar på tillsammans 

med dess oberoende och möjlighet att göra tidskrävande arbeten, är kanske de allra starkaste 

korten för att motivera public service existensberättigande i dagens samhälle.  

!
6.3 Förslag till vidare forskning 
Vidare undersökningar kring det demokratiska uppdraget inom journalistiken och public 

service i synnerhet, skulle med fördel kunna fokusera på hur det ser ut i praktiken. Denna 

uppsats har med kvalitativ metod endast gett anspråk på att spegla journalisternas uppfattning 

och inte hur det förhåller sig i verkligheten. Innehållsstudier skulle kunna bidra med praktiskt 

information på området. En innehållsanalys av Sveriges Radios programutbud skulle kunna 

ligga till grund för en undersökning av det demokratiska uppdraget. En kvantitativ enkätstudie 

skulle kunna besvara frågan från lyssnarnas håll: upplever lyssnarna att Sveriges Radio 

representerar demokratiska värden? Det hade även varit intressant att undersöka public 

service i andra länder och se vad de anser är det demokratiska uppdraget. En annan intressant 

fråga att vidare studera är huruvida kulturjournalisterna blir allt mindre autonoma. I det fallet 

skulle man kunna undersöka orsaker till minskad autonomi.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 Bilaga intervjuguide 	!
Arbete exempel	

Kan du beskriva ett arbete som du är extra nöjd med och vad i arbetet som är bra? Varför 
gjorde du detta arbete?  
 
Kan du beskriva ett arbete som du är inte nöjd med och vad det är i arbetet som du inte är 
nöjd med?	

Mål och ideal	

Hur skulle du kort beskriva vad kulturjournalistik/nyhetsjournalistik är för något? Har den 
någon speciell uppgift?	

 
Vilken roll tycker du att du som kulturjournalist/nyhetsjournalist spelar i det offentliga 
samtalet och för demokratin i Sverige?	

Upplever du att du har möjlighet att leva upp till dessa ideal som du nämner? (På vilket sätt? 
Varför inte? )	

Har du några personliga mål med din journalistik? Vilka är dessa?  
Upplever du att du har möjlighet att uppnå dina personliga mål? På vilket sätt / Varför inte? 
Beroende på svar (Upplever du att det finns begränsningar och hinder för att  
uppnå dina mål? På vilket sätt?)	

Upplever du att dina personliga mål har förändrats under din tid som verksam journalist?	

Demokratiska uppdraget	

Hur skulle du definiera ditt demokratiska uppdrag som kultur-/nyhetsjournalist?	

Upplever du att du har möjlighet att fullfölja det demokratiska uppdraget? På vilket sätt? 
Varför inte?	

Upplever du att förutsättningarna för att fullfölja uppdraget har ändrats under din tid som 
verksamma journalist, i sådana fall på vilket sätt och varför?	

Dina arbeten som vi talade om tidigare, hur upplever du att arbetena förhåller sig till din 
definition av ditt demokratiska uppdrag?  
Hur tänker du kring att arbeta konstruktivt när du ska skildra ett problem?  !
Skillnader mellan Kultur/nyheter	

Hur skulle du karaktärisera en bra kulturjournalist/nyhetsjournalist? Vilka kompetenser? Hur 
skiljer sig din roll som nyhets-/kulturjournalist från kultur-/nyhetsjournalistens? Vad har du 
haft för journalistiska roller under ditt yrkesliv?	
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Ser du dig själv som generalist eller specialist? Varför? Hur autonom har du möjlighet att vara 
i ditt arbete?	

Hur skulle du karaktärisera den ideala kulturjournalisten/nyhetsjournalisten? Vilka 
kompetenser är viktiga?	
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