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Vad är journalistik?

När medielandskapet dominerades av tidningar, nationell tv och 
radio var de flesta överens om svaret på den frågan. Idag finns inte 
längre något självklart svar. I denna antologi försöker vi ringa in vad 
journalistik är i dagens förändrade medielandskap. Vi tittar såväl
bakåt mot yrkets historia som framåt mot den okända framtiden. 
Vissa grundelement är konstanta: Journalistik är ett praktiskt hantverk 
och samtidigt en verksamhet som kräver reflektion. Journalistik är 
berättelser om verkligheten i ord, ljud och bild. Journalistik är etik 
och research – och dessutom ett forskningsområde. Journalistik är
också passion. På andra punkter råder större osäkerhet: Vad händer 
när gränserna luckras upp mellan journalistik och andra former av 
kommunikation?  Vad kommer att krävas av framtidens journalister?
Även dessa frågor tar vi oss an i boken.

De flesta av oss skribenter är verksamma som journalistiklärare på 
Södertörns högskola, där vi ständigt diskuterar och funderar över hur 
vi ska utbilda morgondagens journalister. Antologin är riktad till dig 
som vill bli journalist eller till dig som har intresse för journalistik och 
dess förändringar.
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Förord 

Vad är journalistik? Den frågan är viktigare än någonsin att 
ställa sig idag – i en tid när hela medielandskapet förändras i 
digitaliseringens fotspår och där gränserna mot näraliggande 
yrkesområden har luckrats upp. Detta innebär ändrade förutsätt-
ningar för att bedriva journalistik, där gamla affärsmodeller för-
svinner och nya möjligheter växer fram. Frågan om vad som är 
journalistik är högst relevant här i kollegiet på Södertörns jour-
nalistutbildning, där vi har till uppgift att utbilda morgondagens 
journalister. Vi om några borde väl sitta på svaret eller åtmin-
stone ha en massa tankar att dela med oss av. Därför ger vi ut 
denna antologi. Vår uppgift är att utbilda unga människor till ett 
medielandskap som är under förändring, och vi för ständigt en 
diskussion om hur utbildningen ska matcha denna delvis okända 
framtid. Sedan journalistutbildningen startade på Södertörns 
högskola i slutet av 1990-talet har vi satsat på att ligga i framkant 
med bland annat digitala medier och datajournalistik, men vi har 
också envetet pekat på vikten av journalistiska kärnvärden som 
källkritik och research.  

Skriften som du håller i din hand är inte ett facit utan en bok 
som på olika sätt försöker spegla vad journalistik är. Vi har fun-
derat och vi vill fortsätta fundera tillsammans med dig som har 
valt att utbilda dig till just journalist. Vår övertygelse är att en 
journalistutbildning är användbar i många sammanhang och på 
många sätt – annars skulle vi inte jobba med det vi gör. En sak 
som vi hoppas att du tar med dig från läsningen av denna bok är 
att journalist är ett viktigt och roligt yrke – och att det finns 
oändligt många möjligheter att använda de yrkeskunskaper som 
du får under utbildningen. 

Bidragen i denna antologi är av olika slag men har det ge-
mensamt att vi lärare utvecklar teman utifrån huvudfrågan ”Vad 
är journalistik?”. Vissa kapitel är direkt knutna till yrkets praktik 
och andra bygger på reflektioner, egna undersökningar och forsk-
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ningsrön. Det speglar hur olika bakgrund vi lärare har; vissa av 
oss har varit eller är verksamma journalister, medan andra är 
pedagoger och några är forskare. Antologin är främst riktad till 
dig som går på en journalistutbildning och vi hoppas att vi har 
lyckats i vår ambition att den ska vara användbar för dig under 
utbildningen. Naturligtvis välkomnar vi andra läsare som undrar 
över vart detta fascinerande och krävande yrke är på väg. 

Nu till de olika kapitlen: 
Journalistik som passion är temat för Maria Zuidervelds bi-

drag, där hon finner meningen med att vara journalist i en snö-
driva, på ett journalistuppdrag i Uppland under en vinterstorm. 
Hon skriver om hur journalister genom historien klagat på och 
samtidigt älskat detta speciella yrke i händelsernas centrum och 
försöker förklara varför detta krävande yrke är värt att älska – 
och att det är bra att ha ett par kängor i ryggsäcken.  

Elin Gardeström försöker nagla fast vad en journalist egent-
ligen är, både historiskt sett och idag när yrkets gränser börjar 
luckras upp. Yrket har utvecklats parallellt med olika tekniker för 
att sprida nyheter, från tryckpress till internet, och har ofta dra-
gits in i olika maktkamper om hur verkligheten ska beskrivas. 
Även om många idag kan skriva och sprida meddelanden så 
finns unika kunskaper som är viktiga för journalister. 

Hur journalistikens gränser har förflyttats beskriver Hanna 
Sofia Rehnberg och Maria Grafström utifrån exemplet när en 
region som främst ska ägna sig åt sjukvård och kollektivtrafik 
startar en egen sorts nyhetsredaktion och börjar leverera nyhe-
ter. De undersöker gränslandet mellan journalistik, marknads-
föring och information i en tid då många redaktioner har svårt 
med resurser.  

Gunnar Nygren skriver om hur forskning om journalistik har 
växt fram i Sverige de senaste 30 åren i anslutning till jour-
nalistutbildningar. Journalistik som produkt och process såväl 
som samhällsfenomen är teman för denna forskning, som är oer-
hört mångvetenskaplig. Forskningen om journalistik kan ofta ha 
en normativ utgångspunkt, som har att göra med yrkets tradi-
tionella koppling till demokrati. 
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Detta med etik handlar till stor del om att själv vara en hygg-
lig människa som vågar undersöka verkligheten utan att hoppa 
in i färdiga lösningar. Det menar Jolin Boldt, som uppmanar alla 
journaliststudenter att bryta sig loss från stereotypa mönster. Vi 
har alla en mängd förutfattade meningar som vi kånkar med oss, 
men som journalister behöver vi både titta in i oss själva och titta 
ut på världen. 

My Häggbom undersöker bildberättandets förutsättningar på 
journalistutbildningen och skriver om hur svårt det är att välja 
hur en berättelse ska gestaltas. Under arbetet blandas kaos, svett 
och tvivel. Det finns så många möjliga val av bilder och sätt att 
vinkla berättelsen – men så uppstår till slut ett färdigt resultat! 
Journaliststudenten behöver såväl reflektionsförmåga som prak-
tisk klokhet och tekniskt kunnande för att gå i land med uppgiften. 

Långsamhetens journalistik kallar Cecilia Aare det skriftliga 
berättandet i reportaget. Utifrån journalistiska exempel ger hon 
tips och visar hur en skribent kan återge en händelse, skapa när-
varokänsla och växla mellan olika berättarperspektiv. En berättelse 
vävs samman och läsaren fascineras – all journalistik är inte snabb 
och faktabaserad utan i långsamheten finns en viktig genre. 

Carl-Gustav Lindén skriver om journalistikens heta känslor. 
Han noterar att forskare ofta har applicerat ideal om objektivitet 
och neutralitet på journalistiken. Den kommersiella journalisti-
ken har blivit säljbar genom att den uppfattas som trovärdig och 
opartisk. Han beskriver hur känslor nu har blivit kommersiellt 
intressanta och hur medieföretag försöker appellera till publi-
kens känslor, till och med genom artificiell intelligens, AI.  

Att gräva fram det som någon har velat dölja är journalisti-
kens paradgren – till exempel när det gäller svensk ljusskygg 
vapenexport. Christoph Andersson visar på hur offentlighets-
principen kan användas i research men hur den har kringskurits 
av olika dataskyddförordningar och andra hinder. Utifrån ett eget 
grävarbete kring företaget Bofors aktiverar han studenter i ytter-
ligare undersökningar som kan kasta ljus på Bofors agerande. 

Världen utanför Sverige tränger på, men fortfarande är mycket 
journalistik nationellt baserad. Urban Larssen beskriver utveck-
lingen av gränsöverskridande journalistik där journalister från 
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många länder samarbetar med stora datamängder, som exem-
pelvis i samband med den så kallade Paradisläckan. Han beskri-
ver hur dessa samarbeten praktiskt går till men också problemen 
med att ha en global offentlighet samtidigt som journalistiken är 
fortsatt nationellt präglad. 

Vår värld översvämmas av bilder och så även journalistiken. 
Trots det är bildjournalist idag ett hotat yrke, men genom digita-
liseringen finns stora möjligheter att använda bilder på ett sätt 
som kan berika journalistiken. Patrik Åker och Liudmila Voro-
nova ger exempel på bildprojekt som ger samtidskommentarer 
och uppmuntrar mottagaren till ett aktivt deltagande i använd-
ningen av fotografiet som verklighetsförmedlare.  

Antologin avslutas med en framtidsspaning: Hur mycket kom-
mer teknik, automatisering och söktjänster att förändra jour-
nalistiken? Somligt står i stjärnorna, men Malin Picha Edwards-
son och Walid Al-Saqaf ger med stöd i forskning en initierad 
bild med av vad ni har att vänta er.  

Flemingsberg i april 2020 

Elin Gardeström och Hanna Sofia Rehnberg 
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Journalistik som passion – eller om 
vikten av ett par kängor i ryggsäcken 

Maria Zuiderveld 

Motorljudet rusar högt över grantopparna. Fyrhjulingen med 
snöplogen fastspänd fram sitter ohjälpligen fast i den meterdjupa 
snödrivan.  

– Hur går det?
– Åt helsike!
Det är januari 2019 och flera vinterstormar har svept fram

över norra Uppland. Tusentals hushåll har blivit strömlösa och 
vägar blockerats av nedfallna träd. Jag och fotografen har fått i 
uppdrag av redaktionen att göra ett reportage om hur äldre som 
bor ensamma ute i skogarna drabbats av stormarna. I nära två 
timmar har vi varit på väg och försökt hålla redaktionsbilen med 
dåliga däck kvar på skogsvägarna som blänker av halka. Lunchen 
hoppade vi över när vi fick möjlighet att följa med hemtjänsten 
ut till en äldre man som varit utan ström i flera dagar. Nu står vi 
här tillsammans i den djupa snön utanför ett rött trähus omgivet 
av granskog. Den äldre mannen har försökt skotta gårdsplanen 
men kört fast och kommer inte loss på egen hand. Jag hittar en 
spade i ett uthus. Sedan sjunker jag ner i den djupa snön. 

Varför blir man journalist? Svaret finns i snödrivan.  

En karriär eller ett kall 

Den berömda kvinnliga journalisten Ester Blenda Nordström 
konstaterar 1918 i ett brev till en vän: ”Så är man journalist och 
behöver pengar” (Westin u.å.). Nära ett sekel senare berättar en 
kvinnlig journalist i Zambia för mig om hur journalistyrket i 
hennes hemland anses vara ett lågavlönat jobb – avsett för 
kvinnor: ”Well, if you do not want to get rich and wish to remain 
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poor for the rest of your life, then become a journalist” (Zuider-
veld 2011, s. 410). 

Arbetsförmedlingen i Sverige placerar journalist på sin lista 
över akademiska yrken där det i framtiden kommer att vara 
svårast att få jobb. Färre söker sig till journalistutbildningarna – 
men fortfarande är det varje år flera hundra studenter som tar 
beslutet att söka ett program eller en kurs i journalistik. Är 
journalist ett yrke eller en passion, en karriär man väljer eller ett 
kall? Jag letar i biografier och intervjuer med journalister men 
hittar förvånansvärt få svar. Det finns desto fler beskrivningar av 
omständigheter som borde vara avskräckande. Journalist tycks 
sällan ha varit ett yrke som lett till någon förmögenhet, dessutom 
med usla arbetstider och dålig arbetsmiljö. Det är stressigt och 
man får stå ut med regelbundna utskällningar för publiceringar 
som inte föll makten eller publiken i smaken. Yrket kan också 
innebära att utsätta sig för större eller mindre fara för livet. Och 
man får ofta hoppa över lunchen.  

I Sverige har det historiskt funnits strukturella skäl till att 
kvinnor sökte sig till yrket. I början av sekelskiftet, samtidigt som 
rösträttsrörelsen för kvinnor pågick för fullt, ansågs journalist-
yrket vara ett av få yrken där bildade kvinnor ur borgarklassen 
kunde få utlopp för språkkunskaper, äventyrslust och självstän-
dighet (Bremmer 2017; Lundgren 2000).  

Men för vissa journalister tycks det inte ha funnit något val 
mellan olika karriärer. Den polske korrespondenten och för-
fattaren Ryszard Kapucinski sa i en intervju med tidningen Syd-
svenskan 2006 att ”Jag är född journalist. Jag fantiserade aldrig 
om att göra något annat”. Han fortsatte: ”[…] i vår tid finns två 
typer av journalister. De som känner sig födda till journalister, 
som aldrig kan tänka sig att göra något annat. Och de som är 
journalister tillfälligt men som kan tänka sig ett annat jobb om 
det till exempel ger bättre betalt” (af Kleen 2006). 

Att stå mitt i tidens skeenden 

I förordet till boken med klipp från Barbro Bang Alvings legen-
dariska rapportering för Dagens Nyheter och Vecko-Journalen får 
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vi veta att Bang tyckte att ”Journalistens, reporterns, yrkesliv är 
privilegierat. Man har haft som avlönad uppgift att vara med, att 
stå mitt i tidens skeenden” (Alving 1982, s. 7). Bang skrev om 
vinter-OS i Berlin 1936, hon reste till spanska inbördeskriget och 
Ungernrevolten och rapporterade från finska vinterkriget. Jour-
nalistens särskilda arbetsförhållanden framkommer ibland mel-
lan raderna, som i rapporteringen i Dagens Nyheter från Tysk-
lands invasion av Norge 1940: Tyskarna har stängt av tågtrafiken 
men reportagen måste hem till redaktionen. Bang beskriver hur 
hon tar sig från Trondheim till den svenska gränsen med bil, 
lastbil och buss, hur hon liftar med mjölkskjutsen som körs med 
häst och vagn och hur hon viftande med vit flagg vandrar längs 
fronten. Sedan går hon tre mil längs järnvägsspåret. Efter ett 
dygn är hon framme i Sverige och Storlien (Alving 1982).  

För en journalist i Sverige på 2020-talet blir vardagen sällan 
så dramatisk. Men fortfarande inger livet på en större nyhets-
redaktion känslan av att befinna sig mitt i världshändelsernas 
centrum. Under många timmar händer ingenting. Sedan lyser 
plötsligt ett rött sken på skärmen. Samtidigt plingar det till i mo-
biltelefonerna. I den bästa av nyhetsvärldar arbetar alla sedan 
som i en väl koreograferad dans som framförts många gånger 
förut. En just nu-artikel läggs ut online och byggs på mening för 
mening. Andra nyhetssajter och sociala medier scannas av för 
mer information, samtal rings, liveredaktionens programledare 
pudrar näsan och går in i studion för att gå ut i sändning. Sam-
tidshistoria skrivs under journalistens fingrar på tangentbordet.  

Bang beskriver journalistikens väsen när hon talar om yrkets 
omedelbarhet, men hon ger inget svar på varför hon utsätter sig 
för alla strapatser. Kapuscinski nöjer sig med att vara essentia-
listisk, journalist är inte något man blir utan något man är. Pre-
cis när jag håller på att ge upp förhoppningen om att hitta någon 
journalist som faktiskt svarat på frågan varför läser jag Nils Gun-
nar Nilssons (1985) biografi över Isidor Kjellberg i antologin Tio 
reportage som förändrade världen. Isidor Kjellberg grundade tid-
ningen Östgöten på 1870-talet och har blivit känd som den som 
introducerade den undersökande och granskande journalistiken 
i Sverige. Han drevs av ett stort socialt patos för de människor 
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som slet i sågverk, jordbruk och fabriker. Redan under sin tid som 
korrespondent i USA för Göteborgs-Postens räkning förklarade 
Isidor Kjellberg vad det var som drev honom: ”att se sakerna 
sådana som de i verkligheten äro” (se Nilsson 1985, s. 39).  

Förändra världen 

Isidor Kjellbergs definition av journalistikens uppdrag lever fort-
farande vidare, 150 år efter att han grundade sin tidning i Lin-
köping. Även om det finns vissa skillnader (se Gunnar Nygrens 
kapitel i denna antologi) delar journalister världen över i stort 
sett samma uppfattning om sin roll som journalister och om 
journalistikens funktion i samhället: i första hand är uppdraget 
att granska, bevaka, informera och utbilda (Hanitzch et. al. 
2019). Det granskande idealet framkommer även i de relativt få 
vetenskapliga studier som undersöker varför vissa väljer yrket 
journalist. I Mignan Shardlows doktorsavhandling Becoming a 
journalist: A study of professional identity formation berättar 
journaliststudenter vid ett australiensiskt universitet om varför 
de valt yrket: De tyckte om att skriva och de drömde om gla-
mour och äventyr. Men de ville också förändra världen (Shard-
low 2009). I en jämförande studie där Gunnar Nygren och Karin 
Stigbrand intervjuar journaliststudenter i länder runt Östersjön 
uppger de intervjuade liknande motiv till att de valt journalist-
yrket: De ville resa, träffa nya människor och få arbeta kreativt. 
Men de ville också bekämpa orättvisor och maktmissbruk (Ny-
gren & Stigbrand 2013). När forskare vid Göteborgs universitet 
undersökte yrkesideal hos den svenska journalistkåren fram-
trädde granska och förklara som de främsta idealen (Wiik 2012). 
Det går alltså att identifiera passionens ingredienser: äventyr, 
puls, sanningssökande men också världsförändring genom san-
ningssökande.  

Journalist eller aktivist 

I biografier över journalister går det dock att hitta ytterligare en 
ingrediens i passionen, och det är medkänsla. Förmågan att 
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känna med människor löper som en röd tråd över sidorna som 
berättar om journalisternas liv och verk, till exempel när man 
läser om Svenska Dagbladets journalist Gerda Marcus. Journa-
listikforskaren Margareta Stål beskriver hur Gerda Marcus på 
1910-talet etablerade det som brukar kallas för aktiv journalistik 
då hon i tidningen drev flera kampanjer och insamlingar, bland 
annat under första världskriget. Många tidningar har sedan följt i 
hennes spår. Men för Gerda Marcus räckte inte journalistiken till 
för den förändring hon ville åstadkomma. Under början av 
1920-talet var hon med och bildade Rädda barnen. Hon blev 
sedan dess generalsekreterare (Stål 2000). Ett mer nutida exem-
pel på den tunna gränslinjen mellan aktivism och journalistik är 
Radiohjälpens insamling Världens barn, som drivs i samarbete 
med Sveriges Television och Sveriges Radio. Ett annat exempel 
är Blank Spot Project. Genom att samla in medel direkt från lä-
sare, så kallad crowd-sourcing, vill journalisten och initiativtaga-
ren Martin Schibbye göra journalistik om det som han menar att 
traditionella medier missar.  

Det finns alltså en spänning mellan att vara journalist och 
aktivist, att skildra och att förändra. 

I det spänningsfältet kan också finnas en frustration över 
journalistikens sökande efter det som uppfattas som enkla för-
klaringar. Sveriges Televisions tidigare utrikeschef Ingrid Thörn-
qvist berättar om hur hon med ”rodnande kinder” blev utskälld 
av Hans Rosling, professor i internationella hälsa: ”Ni journalis-
ter förstår ingenting om vad som verkligen händer i världen. Ni 
rapporterar bara om krig och elände, om sjukdomar och svält. 
Men så ser världen inte ut”. Hans Rosling hade som mission att 
få folk att förstå att världen blir bättre och han var kritisk mot 
medierna, som han menade talar om världen på ett sätt som 
missar de stora positiva sammanhangen (Thörnqvist 2017).  

Journalistens passion för att förändra världen genom att lyfta 
fram missförhållanden kan resultera i att verkligheten målas i 
alltför mörka nyanser. Ett annat sätt att skapa förändring än att 
måla i dystra färger är att lyfta fram goda exempel som kan 
inspirera och engagera, så kallad konstruktiv journalistik (Mast, 
Coesemans & Temmerman 2018). I linje med detta vill Sveriges 
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Televisions nyhetsredaktioner nu ändra inriktningen på sin rap-
portering genom att försöka gå bortom problematiseringar och 
också visa på lösningar (Lagercrantz 2018). 

Snödrivan 

Inne i det röda trähuset i skogen är det kallt. Den äldre mannen 
bor där ensam, med katten. Det är nog dags att börja elda snart, 
konstaterar kvinnan från hemtjänsten. Fyrhjulingen i snödrivan 
ska hon snart försöka dra loss med hemtjänstens bil. Det har hon 
gjort förr. Det visar sig att tvärtemot vad redaktionen tror på 
morgonmötet så är det inga äldre som far illa under vinterstor-
marna i norra Uppland. Hemtjänstens personal trotsar hårda 
vindar och snöbyar och tar sig ut till alla som behöver hjälp med 
att tända ljus och plocka fram extra filtar. Personalen lägger 
också om schemat så att det finns tid att sitta ner och prata en 
stund för att lugna oroade i stormen.  

På många sätt var resan till norra Uppland ett journalistiskt 
rutinuppdrag som varken innehöll äventyr, puls eller avslöjan-
den. Trots det har mötet med kvinnan från hemtjänsten och 
hennes omsorg om den äldre mannen dröjt sig kvar i mitt med-
vetande. Svaret som fanns i snödrivan var att yrket journalist 
innebär privilegiet att få besöka någon annans verklighet och 
förundras över livets innehåll. Människor vars öden eller insatser 
sällan uppmärksammas kan lyftas fram. Isidor Kjellberg ville se 
saker som de verkligen är (Nilsson 1985). Reportaget som vi 
gjorde fick rubriken ”Möt vardagshjältarna från hemtjänsten”.  

Maria Zuiderveld är lektor i journalistik vid Södertörns högskola. 
Hon har tidigare forskat om genus och journalistik i södra Afrika 
och arbetar för närvarande med att studera medieeffekter samt unga 
människors relation till lokal samhällsjournalistik. Hon har tidigare 
arbetat som journalist vid Sveriges Televisions nyhetsredaktioner. 
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Vad är en journalist? 

Elin Gardeström 

En journalist är en person som yrkesmässigt framställer eller 
förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis 
dagspress, magasin, TV, radio eller på internet (NE). Det är det 
enkla svaret på frågan vad en journalist är, men om vi skärskådar 
frågan utifrån dagens situation blir svaret något mer kompli-
cerat: Var går gränsen mellan en journalist och en bloggare som 
båda publicerar sig och får betalt för det (bloggaren genom de 
annonser bloggen genererar)? Vad är redaktionellt material och 
hur skiljer sig det från annat publicerat material som också be-
skriver händelser i samhället?  

Journalist brukar räknas som en profession men skiljer sig 
från klassiska professioner som till exempel läkare. Det säger sig 
självt att vi kräver att en hjärnkirurg har exklusiva kunskaper för 
att operera, men när det gäller journalister är det svårare att helt 
definiera vilka särskilda kunskaper som krävs. Naturligtvis ska 
en journalist ha mycket god kunskap om att skriva och berätta 
och kunna publicera sig i olika tekniska format. Men att skriva 
och berätta om händelser i samhället kan många människor – 
det tillhör den mänskliga naturen att vilja berätta, beskriva och 
dela med sig av sina erfarenheter. Vi har alla rätt att yttra oss 
offentligt, vilket idag är mycket lätt att göra via olika internet-
baserade kanaler. Vad är det då som är så exklusivt med det som 
just journalister yrkesmässigt gör? 

Svaret är att journalister ska vara sanningsenliga. Framställ-
ningen av händelser ska vara balanserad, fakta ska vara kontrol-
lerade och de källor som används ska vara trovärdiga. Rapporte-
ringen ska vara etisk och inte bryta mot de pressetiska reglerna. 
Rapporteringen ska också följa våra lagar. En journalist ska inte 
ägna sig åt förtal eller gå andra aktörers intressen tillmötes i sin 
rapportering, till exempel genom att alltid skriva positivt om ett 
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speciellt politiskt parti eller om en särskild kommersiell vara. 
Journalisten ska varken vara propagandist eller reklammakare. I 
olika historiska tider har journalister varit just detta, och därför 
har ett frivilligt etiskt regelverk byggts upp tillsammans med 
lagreglering för att försöka säkerställa att journalisten rapporte-
rar oberoende och sanningsenligt. Detta är en stor skillnad mot 
hur situationen är för aktörer på sociala medier. Dessa aktörer 
står utanför en sådan reglering och kan ägna sig åt att sprida ryk-
ten och rena osanningar. 

Det journalistiska uppdraget 

Vid sidan av de rent hantverksmässiga kunskaperna, som att 
göra en god research och kontrollera fakta, finns ett uppdrag 
med stort U. Detta uppdrag är såväl moraliskt som ideologiskt 
och har gjort att yrket har fått en viss aura. Journalister ska inte 
enbart skriva om nyheter som skildrar aktuella händelser i 
samhället som är relevanta för en större publik. Journalister ska 
granska makten och vara en watch dog, de ska se till att våra 
makthavare inte missbrukar sin ställning. Makthavarna kan både 
vara politiska och ekonomiska, som exempelvis stora företag. I 
skrivande stund (2019) har många banker hamnat i blåsväder 
genom att journalister har avslöjat deras bristande åtgärder mot 
kriminella aktörers penningtvätt. Den granskande funktionen 
brukar formuleras som att medier är en tredje statsmakt och de 
ges därmed en mycket viktig samhällsroll, bredvid den lag-
stiftande och beslutande makten. Journalister har ett särskilt an-
svar för demokratin, brukar det sägas. En demokrati behöver 
välinformerade medborgare för att fungera och här har journa-
lister en roll. Men hur fick en yrkesgrupp ett så tungt ansvar? Det 
är som bära en medalj på tre ton, under vars tyngd de flesta av 
oss kroknar. Svaret på hur detta uppdrag kom att tillskrivas 
journalister finns i mediernas historiska utveckling. 

Att förmedla nyheter om händelser har i urminnes tider varit 
viktigt, även om människor till en början inte hade tillgång till 
annat än muntligt berättande. Till de första yrkesmässiga nyhets-
förmedlarna räknas medeltidens trubadurer som reste runt och 



V A D  Ä R  E N  J O U R N A L I S T ?  

19 

sjöng om viktiga händelser som exempelvis om ett blodigt krig. 
Denna form av muntligt berättande var naturligtvis en oerhört 
långsam form av nyhetsförmedling och kanske inte särskilt 
trovärdig. Att styra över informationsflöden har alltid varit en 
maktresurs, från att furstar betalade trubadurer för en förmånlig 
beskrivning av ett krig till idag, då makthavare själva kan styra 
informationsflöden genom exempelvis Twitter. Det är lika aktu-
ellt idag som under medeltiden. Handskrivna tidningar dök upp 
under 1400-talet och de var ofta utgivna av handelsmän som be-
hövde informera om vilka skeppslaster som väntades in till olika 
hamnar, alltså en form av kommersiellt behov (Holmberg 2000, 
s. 24–27). Den riktiga expansionen skedde i och med tryck-
pressen och man kan säga att yrket journalist därmed började
utvecklas. Det fanns behov av en yrkesgrupp som kunde skriva
om händelser för en stor publik. Vi ser idag internet som en
genombrytande informationsteknologi, men frågan är om inte
tryckpressen innebar ett större teknologiskt genombrott. Männi-
skor på avlägsna platser kunde nås av nyheter om händelser i en
helt annan omfattning än tidigare.

Tryckpressen innebar också ett hot mot makthavare som 
kungar, furstar och kyrka. Det finns ett talesätt som säger att 
censuren är en dag yngre än boktryckarkonsten. Med det menas 
att makthavare genast försökte kontrollera och censurera de 
informationsströmmar som den nya trycktekniken gav upphov 
till. På medeltiden hände det att boktryckare som tryckt något 
som makthavare ansåg var olämpligt straffades och till och med 
brändes på bål. I Sverige fördes under 1800-talet en kamp mellan 
olika tidningsutgivare och en kungamakt som försökte dra in 
och censurera innehållet. Tidningsutgivarna förde en politisk 
kamp för yttrandefrihet mot kungamakten i en tid utan demo-
krati. Som bekant är det svårt att kontrollera en ny tekniks fram-
fart. Det fanns alltför många tryckpressar och tidningar. Kunga-
makten fick ge upp och en lagstadgad tryck- och pressfrihet in-
fördes, och Sverige närmade sig ett demokratiskt styrelsesätt.  

Här finns alltså en historisk förklaring till den tunga medalj 
journalister har att bära på. En fri press hade en stor betydelse 
för att demokratiska styrelsesätt infördes i Sverige och andra 
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länder (Habermas 1984). Journalisten fick därmed en nyckelroll i 
en demokratisk utveckling. Även om det samhälle vi har idag ser 
annorlunda ut lever denna föreställning kvar och lärs ut på jour-
nalistutbildningar världen över. Idéhistorikern Sven-Eric Lied-
man har poetiskt beskrivit hur gamla föreställningar på det här 
sättet lever kvar som en frusen ideologi. Frusen ideologi är avlag-
ringar av gamla synsätt och är inte levande idéer hos människor 
men kan ändå dröja kvar, liksom sitta i väggarna, och fortsätta 
att styra (Liedman 1997, s. 51). Att journalistiken och fria medier 
är en förutsättning för demokrati har alltså historiska förkla-
ringar. Om fria medier och journalister har samma roll idag har 
forskare olika åsikter om. En del menar att kopplingen mellan 
journalistik och demokrati just tillhör historien. Andra menar att 
kopplingen är viktigare än någonsin när pressfriheten hotas i 
länder som Ungern och Polen (se Nygren i denna antologi; 
Zelizer 2012; Josephi 2012). 

Journalist i massmediernas guldålder 

Att det är svårt att definiera vad en journalist är beror också på 
de många olika specialiseringar som finns, såsom reporter, redi-
gerare, nyhetsgrafiker, fotograf, researcher, webbredaktör, kröni-
kör och så vidare. Dessutom utförs arbetet i olika medieformat. 
Det handlar på många sätt mer om en brokig och lite stökig 
yrkesfamilj än om en samlad profession. I början av 1900-talet var 
den ännu mer stökig då det i princip inte fanns en åtskillnad 
mellan opinionsjournalistik och nyhetsförmedling. Hjalmar Bran-
ting, som var chefredaktör för tidningen Social-Demokraten, fick 
argumentera med en medarbetare som i en rubrik ville kalla en 
kyrka för ”sirapslada”. Skribenten ifråga ogillade religion och 
ansåg att kyrkan var en lokal där sötsliskiga lögner presenterades 
(Magnusson 1939, s. 84). Många av journalisterna var socialis-
tiska agitatorer med vana att hålla brandtal på gator och torg. 

Med tiden blev det mer ordning i leden. Många forskare 
menar att en professionalisering av journalistyrket tog sin början 
under 1960-talet. Enhetliga regler för journalister arbetades fram 
och gemensamma journalistutbildningar hade en viktig roll i 
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denna process. Allt fler som började på utbildningarna kom från 
storstäder och hade en medelklassbakgrund, vilken bidrog till en 
mer homogen journalistkår. Massmedierna expanderade kraftigt 
och journalister fick en allt starkare ställning som oberoende 
granskare. Journalister började likna andra elitgrupper i samhäl-
let och det kom under 1980-talet kritik mot att journalisterna 
hade alltför stor makt (Hadenius & Weibull 2003, s. 357; Peters-
son & Carlberg 1990). Naturligtvis var yrket fortfarande spretigt 
med en rad olika underkategorier och specialiseringar, men yrkets 
relation till samhället hade blivit mer renodlad. Eftersom mass-
medier var den enda kanalen ut till publiken var många aktörer i 
samhället beroende av den exponering som journalister och mass-
medier gav dem. Men sen kom internet – en informationstekno-
logi som på gott och ont förändrar allas våra möjligheter och 
rutiner för att orientera oss om vad som händer i vår omvärld. 

Journalist i en digital era 

Internet som teknik har gripit in och ruskat om maktstrukturer 
inom såväl politik som ekonomi. Mediefilosofen Manuel Castells 
beskrev i slutet av 1990-talet hur nätverkssamhället ersätter in-
dustrisamhällets organisering och han siade om en postindu-
striell, informationsstyrd, samhällsorganisation, delvis som en 
konsekvens av ny teknik (Castells 2001). Alla håller inte med om 
detta. Forskare har olika perspektiv på vad en teknik kan 
förändra – om det är tekniken som obönhörligt förändrar oss 
människor och samhället, eller om det är människan som styr 
utvecklingen och användningen av den nya tekniken. 

År 1997 brukar räknas som startår för internet-eran, eftersom 
Sverige då hade fått tillräckligt många hushåll med uppkopplade 
datorer för att internet skulle kunna sägas ha fått ett genomslag. 
Det kom dock att dröja en bit in på 2000-talet innan medier och 
journalistik började påverkas på allvar. Massmedierna hade fått 
konkurrens. Människor kunde nå varandra direkt genom internet 
och sprida egna budskap. Annonsörerna började utnyttja möj-
ligheterna att nå konsumenterna med sin reklam genom de nya 
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kanalerna, vilket innebar att de reklamintäkter som medfinan-
sierat den tryckta pressen och dess journalistik började försvinna.  

Förändringen innebar en mediekonvergens, det vill säga att 
gamla och nya medietekniker sammansmälter. Idag kan det vara 
mer korrekt att kalla större tidningar för mediehus, då de distri-
buerar nyheter i så många olika tekniska format. För journalisten 
innebär det krav på att vara multikompetent. Journalisten blir en 
person som är överlastad med teknisk utrustning, som med en 
nästan omänsklig kompetens samtidigt ska klara att vara korrekt 
och sannfärdig samtidigt som hen publicerar sig parallellt i 
diverse kanaler. När massmedierna fick konkurrens av sociala 
medier innebar det också nya förhållningssätt till den publik som 
under massmediernas guldålder främst varit en tyst mottagare av 
mediernas budskap. Tidigare kunde redaktionerna försöka före-
ställa sig publiken, vad vanligt folk ville få nyheter om, men 
publiken hade få kanaler att använda för att uttrycka sina åsikter 
om nyhetsflödet. När publiken plötsligt kunde kommunicera 
själva kom många idéer om hur en interaktiv journalistik skulle 
kunna gestalta sig, alltifrån användargenererat innehåll i olika 
former till att journalister på olika sätt producerade journalistik 
tillsammans med publiken (Karlsson 2007). Undersökningar vi-
sar dock att journalister ofta inte har tagit tillvara de nya möj-
ligheterna att kommunicera och samarbeta. De har inte varit sär-
skilt intresserade av att bedriva journalistik tillsammans med 
publiken, de vill jobba i fred och hålla publiken på armslängds 
avstånd (Lewis & Holton & Coddington 2017, s. 162). 

Att släppa in publiken och låta dem få kommentera artiklar 
direkt på mediernas hemsidor visade sig även vanskligt då inget 
mediehus riktigt hade resurser att moderera alla inlägg. Journa-
lister fick se sig motsagda av publiken. Journalister har på många 
sätt förlorat sitt tidigare privilegium att oemotsagda bestämma 
hur verkligheten ska beskrivas. Tidigare behövde många aktörer 
journalisterna för att nå ut till en större publik. Nu kan vissa 
aktörer förbigå etablerade medier och nå en stor publik via 
Twitter eller andra kanaler. Det finns också en politiserad miss-
tro mot medier, där partier på ytterkanten eller till och med 
presidenter aggressivt går ut och ifrågasätter mediernas trovär-
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dighet och sannfärdighet, vilket hela den infekterade debatten 
om ”fake news” är ett exempel på. Jämfört med under mass-
mediernas guldålder har dagens journalister i mycket högre ut-
sträckning fått se sitt yrke och de traditionella medierna ifråga-
satta. De befinner sig inte sällan under attack från delar av publi-
ken, som via sociala medier polemiserar mot journalisternas 
tolkning av verklighetens händelser. I dagens digitaliserade era 
kan yttrandefriheten i sociala medier, med dess ryktesspridning, 
näthat och desinformation, anses vara ett problem för seriös 
journalistik och för det offentliga samtalet. Journalistik anses 
vara en viktig infrastruktur för information i ett samhälle. Det 
måste finnas ett ramverk för denna information i samhället som 
alla är överens om för att en demokrati ska kunna fungera, och 
detta ramverk hotas av sociala mediers disparata budskap, där 
information segmenteras, individualiseras och förs bort från alla 
kollektiva erfarenheter (Couldry 2017, s. 23). Detta kräver en 
längre diskussion än vad som får plats här, men det innebär 
onekligen en paradox om journalister som anser sig vara viktiga 
för demokratin, upplever ett annat av demokratins uttryck, 
yttrandefrihet på sociala medier, som ett problem. 

Framtidens journalist 

Några framtidsspaningar om vad en journalist (och även jour-
nalistik) kommer att vara presenteras i antologin På väg mot 
medievärlden 2030 med många av Sveriges ledande journalistik-
forskare. Om alla undergångsprofetior rensas bort finns här vissa 
mönster för yrkets framtid. Flera tror att yrket kommer att 
splittras upp och att journalistiken som institution kommer att 
försvagas. Yrket blir mer diffust och gränsdragningen mot rek-
lam och även informationssektorn luckras upp än mer. Nya 
typer av yrkeskategorier tar form och det är oklart vad dessa ska 
kallas. Vi kommer att få innehållsproducenter och i andra änden 
en aktivistisk journalistik på sociala medier. Divergensen fortgår 
och en mängd sociala medieprodukter på nätet växer fram: 
alternativmedier, nischade medier (till exempel poddar) och hy-
perlokala medier. Dessa kommer att skötas av vad som kan 



E L I N  G A R D E S T R Ö M  

24 

kallas professionella amatörer – pro-ams – som drivs av idealitet 
och/eller ideologi eller som agerar utifrån ett nördigt special-
intresse. Vissa personer kommer säkert att lyckas bra och kunna 
skapa sig ett eget varumärke som attraherar annonsörer på nätet. 
Därmed föds en ny typ av journalist som inte behöver anställ-
ning vid något mediehus för att gå runt ekonomiskt. Den tradi-
tionella journalistik som vi idag känner kommer att finnas kvar 
men kvalitetsjournalistik blir dyr att köpa för konsumenterna. 
Automatiseringen fortgår och vissa rutinuppgifter på redaktio-
nerna, som till exempel sportreferat, kommer att skötas av robo-
tar. Kvantitativa mätningar av vilka nyheter som läses/klickas 
på/delas kommer att få ökad betydelse och påverka redaktio-
nernas nyhetsvärdering ännu mer. Mediekonsumenternas bety-
delse kommer att öka och de kommer att bli mer delaktiga i 
arbetsprocessen (Nygren & Wadbring 2019).  

Forskaren och journalisten Nic Newman, Reuters Institute 
vid Oxfords universitet, medarbetar i årliga studier av hur ny-
hetsförmedlingens villkor och mediernas affärsmodeller förän-
dras i och med digitaliseringen. Tidningsläsning går ner brant, 
medan nyheter på nätet, eller snarare på mobilen, ökar kraftigt. 
Han påpekar att det är viktigt att ingjuta hopp om en framtid för 
journalister. Det är många som har varit fast i det gamla och 
varit blinda för vilka stora möjligheter det digitala medieland-
skapet för med sig för den som ska arbeta som journalist. Det 
finns fantastiska tekniker för att söka och finna information för 
journalister. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att forma 
berättelser inte bara med ord, utan med ljud, bild, grafik, inter-
aktivitet och stora datamängder. Journalistikens grundvärden är 
viktigare än någonsin, det vill säga faktagranskning, källkritik 
och att ge en balanserad bild av händelser. Journalister behöver 
kommunicera med sin publik för att skapa meningsfulla be-
rättelser och sammanhang för och med dem (Newman 2018).  

Medieforskarna Chris Peters och Marcel Broersma (2017) 
menar att om yrket journalist uppfanns idag skulle det kanske 
kallas något annat. Det är tänkvärt. Egentligen är det inte yrkes-
titeln journalist som är viktig utan funktionen. I antologin Re-
thinking journalism again vill Peters och Broersma rensa bort 
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alla gamla normer och ideal om vad journalistik bör vara och 
istället fokusera på vad journalistik kan göra för människor och 
vilken betydelse den kan ha i människors dagliga liv. En funktion 
är tydlig: även i framtiden kommer det behövas en yrkesgrupp 
som berättar vad som har hänt – som ansvarsfullt och trovärdigt 
rapporterar om händelser till människor, utan att vara bunden 
till vare sig politiska aktörer eller reklammakare.  

Elin Gardeström är idéhistoriker och docent i journalistik på 
Södertörns högskola. Hon har forskat om journalistutbildning, rek-
lamhistoria och undersöker för närvarande objektivitetsideal i jour-
nalistiken. Tidigare har hon arbetat som journalist. 
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Uppluckrade gränser 
– kommunikatören som journalist? 

Hanna Sofia Rehnberg och Maria Grafström 
 
Vem är egentligen journalist och vad är journalistik i ett medie-
landskap där gränserna mellan journalistik, information och 
marknadsföring luckras upp? Journalistik är inget fredat områ-
de. Många vill använda journalistiska uttrycksformer och redak-
tionella arbetssätt för att förmedla budskap av olika slag: Företag 
och myndigheter startar nyhetsredaktioner, dagstidningar publi-
cerar artiklar i samarbete med organisationer och företag köper 
plats i traditionella medier för annonser som ser ut som artiklar.  

Vi som har skrivit detta kapitel intresserar oss för vad som sker 
i gränslandet mellan journalistik och kommunikation – och vad 
det betyder för journalistiken och för det offentliga samtalet. I 
texten som följer har vi valt att lägga stor vikt vid en av många 
företeelser i detta gränsland: att offentliga organisationer tar på sig 
rollen som nyhetsproducent. Som exempel använder vi VGRfo-
kus, en nyhetskanal som drivs av Västra Götalandsregionen.  

Statliga myndigheter, kommuner och regioner är politiskt 
styrda organisationer och skiljer sig därför i vissa avseenden från 
andra organisationsformer, som företag och föreningar (Lind & 
Ivarsson Westerberg, 2011). Precis som journalistiken har offent-
liga organisationer ett inbyggt demokratiskt uppdrag, och de har 
dessutom i uppgift att sprida information om sin verksamhet. 
Offentliga organisationer uppfattas ofta som mer trovärdiga infor-
mationsspridare än företag, som har krav på att gå med vinst. 
Samtidigt är det uppenbart att även myndigheter idag ägnar sig åt 
att bygga organisationens varumärke. Detta, menar vi, gör det 
extra intressant att undersöka vad som händer när offentliga 
organisationers kommunikationsavdelningar omorganiseras som 
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redaktioner. Håller kommunikatörer på att ta över journalister-
nas jobb – och vad innebär det i så fall för journalistiken?  

Det demokratiska samhällets stöttepelare? 

I själva verket är det lite missvisande att tala om gränslandet 
mellan journalistik och kommunikation, eftersom journalistik är 
kommunikation. Det rör sig alltså inte om två olika saker. Tvärt-
om är kommunikation ett paraplybegrepp som innefattar både 
journalistik och andra genrer och former för utbyte av informa-
tion och gemensamt meningsskapande. Ordet kommunikation 
kommer från latinets communicare, som betyder göra gemensam. 
Men i dagens mediesamhälle har ordet kommunikation kommit 
att stå för något mer specifikt: det används ofta för den verksam-
het som professionella kommunikatörer ägnar sig åt när organi-
sationer vill föra ut sina budskap. Ibland talas det då om stra-
tegisk kommunikation. I detta begrepp ingår olika insatser som 
syftar till att framställa organisationen i en fördelaktig dager, 
något som ofta beskrivs i termer av att stärka varumärke och 
anseende. Inte bara företag utan även offentliga organisationer 
ägnar sig numera åt detta. 

Parallellt med att antalet journalister har minskat i takt med 
neddragningar på landets redaktioner (Nygren & Nord 2019) 
vittnar många om att antalet kommunikatörer har ökat (se t.ex. 
SOU 2016:80; Tenor 2019), och idag kan kommunikatörsyrket 
ses som en egen profession. Organisationer ägnar sig åt allt mer 
kommunikation. Samtidigt finns det alltså färre journalister än 
tidigare som kan granska organisationerna. En fråga som har 
väckts och som har gett upphov till flera debatter på senare år är 
därför: Är det ett problem att kommunikatörerna är många och 
journalisterna få? ”Ja”, svarar vissa, ”för det finns kommunika-
törer som fungerar som grindvakter och som hindrar journalis-
ter från att ta fram information. Det finns även kommunikatörer 
som förskönar och sminkar över verkligheten.” ”Nej”, svarar 
andra. ”Det är ett problem att journalisterna är få men inte att 
kommunikatörerna är många. För kommunikatörer är lika vik-
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tiga för ett välfungerande demokratiskt samhälle som journalis-
ter. Och kommunikatörer och journalister behöver varandra.”  

Kommunikatörer och journalister har olika arbetsuppgifter. 
Kommunikatörens uppdrag brukar formuleras i termer av att 
vårda förtroende och tillgängliggöra information (se t.ex. Kraft & 
Strandberg 2006), medan journalistikens uppdrag enligt 1994 års 
pressutredning är att informera, granska och vara ett forum för 
debatt (SOU 1995:37) – och på ett övergripande plan att verka i 
demokratins tjänst och underlätta för medborgare att vara del-
aktiga i demokratin (SOU 2016:30). Lite tillspetsat kan detta för-
stås som att kommunikatören vårdar organisationens förtroende 
medan journalisten berättar det som organisationen inte vill 
berätta. Men detta är inte hela sanningen. För i den offentliga 
sektorn är det ytterst sett medborgare som kommunikatörer 
arbetar för. Det är alltså medborgare som är deras uppdragsgi-
vare, och det är medborgarnas förtroende som de ska vårda och 
förtjäna. Det innebär att en av deras arbetsuppgifter är att under-
lätta för journalister att granska.  

Dessutom är gränserna mellan kommunikation och journa-
listik inte alltid självklara. Som framgår av beskrivningarna ovan 
finns det överlappningar: Både kommunikatörer och journalister 
ägnar sig åt att informera. Och även medieföretag ägnar sig åt att 
vårda förtroendet för den egna organisationen i termer av varu-
märkesbyggande. Tänk bara på hur vanligt det är att tidningar 
slår upp stort när de vunnit priser i tävlingar av olika slag: 
Guldspaden, Stora journalistpriset, Årets bild – you name it! En 
annan gemensam nämnare har vi redan varit inne på, nämligen 
att även kommunikatörer i dag ägnar sig åt nyhetsproduktion 
och nyhetsförmedling med journalistiska förtecken. Det har gett 
upphov till en ny yrkesbenämning: i jobbannonser från offent-
liga organisationer som Norrlandsoperan och Linköpings uni-
versitet efterlyses idag så kallade innehållsredaktörer. Här blir 
gränsen mellan journalistik och organisationskommunikation 
extra luddig. 
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Redaktionell kommunikation på frammarsch 

De artiklar och inslag som sprids i myndigheters och företags 
nyhetskanaler ser i mångt och mycket ut som traditionella jour-
nalistiska produkter, eftersom organisationernas nyinrättade re-
daktioner lånar format, framställningsformer och arbetssätt från 
journalistiken. Ett tecken i tiden är boken Följarna först – redak-
tionell metod för kommunikatörer, skriven av Staffan Ekengren 
(2018), som är chef för den så kallade inhouseredaktionen Scania 
Newsdesk på företaget Scania. Ekengren är tydlig med att jour-
nalistik och det han kallar redaktionell kommunikation är två 
olika saker. Medan han beskriver journalistik som oberoende 
och granskande talar han om redaktionell kommunikation på 
följande vis:  

Redaktionell kommunikation har en annan uppdragsgivare och 
är inte journalistik. Som kommunikatör är det viktigt att vara 
tydlig med skillnaden. Däremot finns det inga hinder att använ-
da redaktionell metodik i syfte att sprida information och be-
rätta en bra historia. Oberoende journalister har inte ensamrätt 
på att skriva artiklar, göra videoinslag och ställa frågor. Den rät-
ten har alla, inklusive privatpersoner, organisationer och före-
tag. (Ekengren 2018, s. 99) 

Med andra ord handlar redaktionell kommunikation, enligt 
Ekengren, om att nyttja journalistiska metoder och framställ-
ningsformer i organisationers kommunikationsarbete. Att före-
tag och offentliga organisationer tar sig rollen som nyhetspro-
ducent är inte något helt nytt: organisationer har länge produ-
cerat kund-, medarbetar- och medlemstidningar. Men den nya 
tekniken har gjort det möjligt att växla upp detta arbete ytter-
ligare. Ett exempel på hur en redaktionell metod skapar möjlig-
heter för organisationer att utforma egna nyheter kan hämtas 
från just Scania: I samband med det årliga evenemanget Indu-
stridagen skulle statsminister Stefan Löfven komma till Söder-
tälje (där Scania har sitt huvudkontor) och hålla tal. Enligt 
Ekengren (2015, intervju) skulle Scanias kommunikationsavdel-
ning förr ha skrivit en text med ”några citat” lånade från någon 
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journalists intervju med statsministern. Men nu – i och med det 
nya ”redaktionella tänket” – tog Scanias newsdesk direktkontakt 
med Löfvens pressekreterare och fick en egen intervju med 
statsministern.  

Lanseringen av en nyhetskanal 

Ett annat exempel på en organisation som tagit nyhetspro-
duktion ovanligt långt är Västra Götalandsregionen (VGR), som 
väckte uppmärksamhet när de för ett par år sedan startade den 
digitala kommunikationskanalen VGRfokus. VGR ansvarar för 
sjukvård och lokaltrafik samt vissa kultur- och näringslivsfrågor 
i den geografiska regionen Västra Götaland, som bland annat 
omfattar Göteborg. VGRfokus lanserades i november 2017 som 
en nyhetssajt med journalistiska förtecken. I en pågående forsk-
ningsstudie har vi följt arbetet med VGRfokus från starten 
(Grafström & Rehnberg 2019, Rehnberg & Grafström 2020). Vi 
har analyserat det publicerade innehållet, intervjuat kommu-
nikatörer som arbetar med kanalen och gjort studiebesök.  

VGRfokus ser ut som vilken annan nyhetssajt som helst, med 
innehållsflikar som Politik, Vård, Trafik, Miljö, Näringsliv och 
Kultur & Nöje. Materialet som publiceras på webbsidan – och 
som sprids via Facebook – är utformat som traditionella nyhets-
artiklar med rubrik, ingress, citat och bildtexter. Här följer ett 
axplock av några rubriker:  

Vårdcentraler testar ny teknik ihop med patienter 

Alingsås lasarett är bäst på strokevård – igen 

Patienter får fel information om vårdgarantin 

Åsas affärsidé lyftes med oväntad hjälp 

Kanalen vänder sig i första hand till medarbetare, invånare i 
Västra Götaland – och medier. En förhoppning är nämligen att 
andra medier ska plocka upp nyheter från VGRfokus och 
publicera i sina egna kanaler. På så vis hoppas VGR få större 
genomslag än vad de tidigare fått genom pressmeddelanden och 
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egna kanaler. VGRfokus drivs i skrivande stund av två redak-
törer, som båda tidigare har arbetat som journalister. Alla kom-
munikatörer i VGR uppmanas att bidra med innehåll och därtill 
anlitas frilansande skribenter. Ansvarig utgivare är VGR:s kom-
munikationsdirektör, som även ansvarade för organisationens 
varumärkesarbete när kanalen lanserades. 

VGRfokus ser ut som en traditionell nyhetssajt. (Bildkälla: VGRfo-
kus.se) 

I samband med lanseringen skrev kommunikationsdirektören en 
text med rubriken ”Ledare: Därför drar VGR igång en egen ny-
hetssajt” (Lagersten 2017). Texten kan beskrivas som ett mani-
fest. Här kungör kommunikationsdirektören att VGR startar den 
nya kanalen i syfte att lyfta fram allt som VGR gör, eftersom det 
”förtjänar att synliggöras” och eftersom organisationens verk-
samhet berör många människor. Han fastslår också ambitionen 
att vara ”ett komplement och en plats där medierna kan hämta – 
och invånarna få – öppen, trovärdig, tydlig och enkel informa-
tion”. En ”självständig redaktion av tjänstemän” ska berätta både 
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om besvärligheter och glädjeämnen i VGR:s verksamhet. Kana-
len ska ”inte rädas att ta upp ämnen som kan vålla konflikt”, 
samtliga inblandade ska ges en röst och innehållet som pub-
liceras ska ha nyhetsvärde.  

Samtidigt som kommunikationsdirektören deklarerar syftet 
med VGRfokus pekar han ut brister i dagens journalistik. Ett 
exempel är följande påstående: ”Den tid och kunskap som be-
hövs för att kunna rapportera regelbundet om VGR finns det för 
lite av på redaktioner i Västra Götaland – med något eller några 
lysande undantag.” Det sägs också att VGRfokus ska ”ge ett sam-
manhang som en medieredaktion idag inte hinner med i den 
utsträckning som önskas”.  

Kommunikationsdirektören drar en skiljelinje mellan jour-
nalistik och den kommunikation som VGRfokus står för när han 
skriver följande: ”en offentlig verksamhet kan inte granska sig 
själv, det är journalistikens uppgift”. Men samtidigt gör VGRfo-
kus anspråk på flera särdrag som brukar ses som karaktäristiska 
för journalistik: formatet, framställningsformen, organisations-
strukturen (med redaktörer och en ansvarig utgivare) och voka-
bulären med ord som nyhetsvärde, redaktion och ledare. Vad 
som inte sägs i kommunikationsdirektörens artikel – men väl i 
ett internt policydokument med riktlinjer för den nya kommuni-
kationskanalen – är att VGRfokus ska ”sätta VGR på kartan 
nationellt genom att innehåll refereras och våra experter och 
talespersoner efterfrågas och citeras” (VGR 2017). Det finns 
alltså en tydlig varumärkesbyggande ambition.  

VGRfokus skapar muller i de journalistiska leden 

Lanseringen av VGRfokus – och inte minst kommunikations-
direktörens ”ledare” – väcker uppmärksamhet. Det mullrar i de 
journalistiska leden. Flera ledarskribenter och krönikörer rycker 
ut för att vägleda läsarna. De riktar kritik mot att skattepengar 
används för att producera VGRfokus och kanalen kallas till exem-
pel för ”offentligfinansierad mediekritik” (Perlenberg, 2017). Sär-
skilt formuleringen ”en redaktion av självständiga tjänstemän” 
upprör de debatterande journalisterna, som uppfattar den som 
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en självmotsägelse – tjänstemän kan inte vara självständiga och 
kan därmed inte arbeta redaktionellt med nyhetsproduktion, ly-
der deras samstämda budskap. De menar att upplägget kan bidra 
till att folk får svårt att hålla isär journalistik från andra kommu-
nikationsformer, något som antas kunna leda till en ökad misstro 
gentemot journalistiken. Så här skriver till exempel Bohusläningen: 
”Men läsarna ska vara medvetna om att det ändå till sist handlar 
om att tjänstemän har paketerat om det budskap man vill föra ut, 
till något som liknar journalistik” (af Geijerstam 2017).  

Opinionsskribenterna kritiserar också konstruktionen med 
ansvarigt utgivarskap och påpekar att resultatet blir en konflikt 
mellan två olika rättsprinciper som föreskrivs i grundlagen: å ena 
sidan offentlighetsprincipen (som innebär att all inkommen, dia-
rieförd korrespondens i offentlig verksamhet ska lämnas ut skynd-
samt till den som så begär) och å andra sidan meddelarskyddet 
(som innebär att redaktioner inte får avslöja en uppgiftslämnare 
som vill vara anonym). Meddelarskyddet ger journalistik en sär-
ställning i samhället gentemot annan kommunikation. Denna 
särställning är reglerad i lag, eftersom journalistik ses som – och 
för att journalistik ska kunna fungera som – en vital del av ett 
fungerande demokratiskt samhälle. 

Däremot är det få journalister som plockar upp handsken och 
adresserar problemet med de traditionella mediernas bristande re-
gionbevakning. Ett undantag utgörs av Bohusläningen, som skriver:  

Regionen [VGR] vill alltså nå ut till medborgarna, för man 
tycker att medierna inte gör sitt jobb att rapportera om regio-
nens verksamhet. Men journalistik är inte samma sak som att 
informera. Det är förvisso sant att lokala medier i Västra Göta-
land har varit tvungna att skära ned bemanningen det senaste 
decenniet. […] Att medierna har prioriterat bort ”detta har 
beslutats”-rapporteringen har inte bara varit av ondo. När re-
surserna är mindre, tvingas man prioritera och fokusera på 
granskande journalistik. (af Geijerstam 2017) 
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Citatet ovan belyser att det för de traditionella mediernas del är 
läge att tänka i termer av omprioritering. Kanske är det till och 
med dags att omvärdera vad som är journalistikens uppdrag?  

Håll diskussionen levande 

Debatten om VGRfokus följer i många delar ett mönster som 
blivit vanligt de senaste åren, i spåren av återkommande medie-
rapportering om kommunikatörer som skönmålar och försvårar 
journalisters arbete genom att fungera som grindvakter. De kri-
tiska uttalanden som förekommer i mediernas granskningar av 
kommunikatörers verksamhet har inte stått oemotsagda. ”Fak-
tum är att de allra flesta kommunikatörer i offentlig tjänst bidrar 
till demokratin och tillgänglighet för alla”, hävdar Hanna Bro-
gren (2019), som är generalsekreterare för yrkesföreningen Sve-
riges kommunikatörer och som flera gånger ryckt ut till yrkes-
kårens försvar. Anders Svensson, kommunikatör med journalist-
bakgrund, säger i podden Svensson & Mattisson (2019) att han 
snarast ser kommunikatören som ett ”sanningsserum” i organis-
ationen. I hans ögon är kommunikatören den som hela tiden på-
minner medarbetare och chefer om att ”vi måste vara transpa-
renta, vi måste vara ärliga i vår kommunikation” eftersom trans-
parens är nödvändigt för att en organisation ska uppfattas som 
trovärdig. En av redaktörerna på VGRfokus bidrar med ett annat 
perspektiv. Denna redaktör har en bakgrund som nyhetsreporter 
men tycker att mycket av dagens nyhetsrapportering är för 
grund. Han säger att han lämnade journalistiken och började 
som kommunikatör på VGR för att han ville göra större nytta 
med sin journalistiska kompetens (Redaktör 2019, intervju). 

I den pågående diskussionen om journalistik och strategisk 
kommunikation finns trots allt nyanserade röster på båda sidor – 
så även i debatten om VGRfokus. Inte bara kommunikatörer 
utan även vissa journalister frågar sig om polariseringen verk-
ligen måste vara så stark (se t.ex. Tenor 2017). Är inte den situa-
tion vi nu ser ett naturligt resultat av ett läge där båda ”sidor” 
agerar rationellt utifrån sin egen logik? Kan VGRfokus möjligen 
ses som ett komplement till journalistik i en tid när mediehusens 
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resurser tryter? Och vad blir i så fall journalistikens roll i detta 
nya medielandskap?  

Frågan om journalistikens roll är viktig att ställa, inte minst 
mot bakgrund av den slentrianmässiga nyhetsrapportering som 
ibland blir följden av att dagens medieredaktioner är så hårt 
pressade. I den debatt som ägde rum i tidningsspalterna efter 
VGRfokus lansering framställdes regionens nya kommunika-
tionskanal i hög grad som en motståndare till etablerad dags-
tidningsjournalistik. Vår analys visar dock att vad (opinions)jour-
nalisterna säger är en sak. Vad (nyhets)journalisterna gör är en 
annan. Ända sedan starten har VGRfokus använts flitigt som ny-
hetskälla av journalister. Ofta refereras det till VGRfokus på 
samma sätt som till nyhetsbyråer och andra mediekällor, utan att 
läsarna blir upplysta om att det rör sig om en myndighetskanal 
som drivs med det uttalade syftet att ”sätta VGR på kartan na-
tionellt”. I praktiken inlemmas alltså VGRfokus tämligen frik-
tionsfritt i den traditionella journalistikens produktionsprocess 
och nyhetsflöde. Och frågan är vad som då händer med jour-
nalistiken? Kontentan är kanske att det är lätt att i ord leva upp till 
professionella ideal medan det i praktiken inte är alldeles enkelt att 
hålla den journalistiska fanan högt i dagens medielandskap.  

Det är därför viktigare än någonsin att diskussionerna om 
journalistikens mål och mening hålls levande. Och de som måste 
hålla diskussionerna levande är inte minst vi tillsammans – stu-
denter, yrkesverksamma, forskare och lärare i journalistik och 
andra samhällsorienterande ämnen. När tid och engagemang 
läggs på att gå i polemik med diverse nya aktörer i medieland-
skapet finns risken att än mer angelägna frågor hamnar i bak-
grunden. Så låt oss hålla fast vid det som är – och borde vara – de 
mest centrala frågorna om journalistik ska kunna vara ett bä-
rande element i det demokratiska samhället: Vilken lucka ska 
journalistiken fylla när människor inte längre efterfrågar färdig-
paketerade helhetsbilder? Vad kan journalistiken bidra med som 
inte andra former av kommunikation kan?  

Vi föreslår följande – åtminstone som en utgångspunkt för 
vidare diskussioner: Journalister ska granska, gärna i långt högre 
grad än vad som görs idag. Journalister ska också fortsätta att 
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berätta – men kanske inte om allt. Kanske behöver journalister 
inte informera om det som organisationer redan informerar om 
på ett bra sätt? I stället skulle ännu mer krut kunna läggas på att 
försöka finna, formulera och förmedla de berättelser som inte 
hörs idag, de berättelser som andra – exempelvis myndigheter 
och företag – inte vill eller inte kan berätta. Mediehusen ska 
erbjuda fördjupning och reflektion i form av välformulerade 
texter och inslag präglade av kompletterande och tankeväckande 
perspektiv. Det är därigenom som journalistiska publicerings-
kanaler kan vara både en arena för – och en aktör i – samhälls-
utvecklingen.  

Det är fortfarande ovisst hur den utveckling av journalistiken 
som vi skisserar här ska vara praktiskt möjlig, givet de ekono-
miska problem som dagens mediehus brottas med. Oavsett detta 
menar vi att det krävs journalistiskt motiverade ideal och mål att 
sträva mot, för om journalister gör samma sak som kommu-
nikatörer blir det svårt att motivera journalistikens existens. För 
att journalistik ska vara trovärdig måste den vara något annat än 
myndighetsinformation. Nyhetskonsumenterna skapar idag sina 
egna helheter utifrån ett urval av alla kanaler och nyheter som 
står till buds, och journalistikens existensberättigande vilar på att 
de bilder som förmedlas är trovärdiga och unika och upplevs 
som värdefulla. 

Hanna Sofia Rehnberg är språkvetare och lektor i journalistik på 
Södertörns högskola. Som forskare intresserar hon sig för berättan-
de och identitetsskapande, mediediskurser och strategisk kommu-
nikation. Hon har en bakgrund som journalist och har även utbildat 
kommunikatörer. 

Maria Grafström är docent i företagsekonomi och organisations-
forskare på Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor 
(Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universi-
tet. Hennes forskning handlar om mediers betydelse för organisa-
tioner och deras verksamheter med särskilt fokus på medialisering, 
idéspridning samt vad som händer i gränssnittet mellan strategisk 
kommunikation och journalistik. 
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Forskning om journalistik – med en  
demokratisk utgångspunkt 

Gunnar Nygren 

Journalistik kan vara många olika saker. Det är en typ av medie-
innehåll, det är ett yrke och ett yrkesområde. Det är en insti-
tution i samhället, en ”tredje statsmakt” som ska granska makt-
havarna.  

Journalistik är också ett akademiskt ämne. Varje år kommer 
hundratals studenter till universitet och högskolor för att studera 
journalistik – för att bli journalister eller bara av nyfikenhet. Det 
finns forskning och forskarutbildning i journalistik, docenter 
och professorer i journalistik. I denna forskning skapas ny kun-
skap om journalistiken som bedrivs i samhället.  

Men vad är egentligen journalistik som akademiskt ämne? 
Vad handlar det om, och är denna forskning något som angår 
alla de som utövar journalistik i vardagen utanför det akademi-
ska elfenbenstornet? Som all god forskning, så utgår forskning 
om journalistik från en nyfikenhet. Frågorna utgår från den kon-
kreta journalistiken: 

– Varför blir vissa händelser nyheter, men inte andra?
– Vilka värderingar ligger dolda i de berättelser som möter

läsare, lyssnare och tittare? 
– Hur påverkar journalistiken alla de människor som möter

den på olika plattformar, från mobilens korta uppdateringar till 
tidskrifternas ”longread”? 

Listan på frågor kan göras lång, den begränsas bara av 
forskarens fantasi. 

Mediernas dagliga flöde av nyheter, reportage och tyckande 
fyller vår vardag. Det blir samtalsämnen vid matbordet eller vid 
fikat på jobbet, och det saknas inte åsikter om vad nyhets-
medierna gör och inte gör. Forskningen går ett steg längre och 
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tar alla dessa frågor på allvar. Forskningen undersöker journa-
listerna och deras arbete, vad medierna berättar om världen och 
hur denna världsbild i sin tur påverkar samhället. Denna forsk-
ning skapar kunskap som vi kan använda, både för att förändra 
journalistiken och för att aktörer i samhället bättre ska förstå hur 
journalistiken fungerar.  

Att denna kunskap är viktig, det förstår vi när politiker som 
president Donald Trump utnämner journalister till ”folkets 
fiende” och kallar alla nyheter som han ogillar för fake news. 
Presidenten försöker ta kontroll över offentligheten genom att 
angripa medierna, och visar samtidigt att kunskapen om detta 
samhällets signalsystem är central för makten. 

Ett nytt forskningsområde 

Journalistik är ett nytt ämne i den akademiska världen. Det for-
mades i början av 1900-talet i relation till andra ämnen inom 
akademin och i relation till forskning som redan långt tidigare 
berört medier och medieinnehåll. En av ämnets säregenheter är 
att samtidigt som det finns mycket teoretisk kunskap om jour-
nalistik, så är det också en praktisk yrkesutbildning där blivande 
journalister lär sig göra journalistik. För att undersöka vad som 
format ämnet söker jag mig tillbaka till 1990-talet, och det blir 
samtidigt en resa i min egen akademiska historia. 

Jag kom som lärare till dåvarande Journalisthögskolan i Stock-
holm 1989. Jag fick jobbet på journalistiska meriter, och min 
uppgift var att lära blivande journalister att skriva nyheter och 
leta fakta i kommuner och riksdag. Kollegorna var mest journa-
lister utan större vetenskaplig skolning. Med undantag för några 
akademiker med bakgrund i historia och sociologi som under-
visade i källkritik och mediernas roll i samhället.  

Efter ett halvår kom det nya bud. Utbildningen blev treårig 
och något år senare kom den första professorn i journalistik, 
ungefär samtidigt som journalistutbildningen i Göteborg fick en 
professor i ämnet. Högskolan bytte namn till JMK och nu skulle 
utbildningen passas in i universitetsmallen. Professor Stig Ha-
denius tog plats för att bygga upp forskning i journalistik. Han 
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var historiker men hade också varit chefredaktör för socialdemo-
kratiska Västgöta-Demokraten i Borås. Men Hadenius var inte 
bara historiker, han hade också skrivit den första större veten-
skapligt baserade boken om det svenska mediesystemet, Mass-
medier, en bok om press, radio och tv, tillsammans med Lennart 
Weibull i Göteborg (Hadenius & Weibull 1978). Det är en bok 
som fortfarande 2020 används som lärobok, senast uppdaterad 
av Lennart Weibull, Ingela Wadbring och Jonas Ohlsson (2018). 
Jag hade läst den redan som reporter på Eskilstuna-Kuriren, och 
den satte igång kritiska tankar hos mig om hur journalistiken 
fungerar. 

Ett teoretiskt eller praktiskt ämne? 

Inom journalistutbildningen var diskussionen om journalistik-
ämnet inte ny. Relationen mellan akademisk tradition och pro-
fessionell erfarenhet, mellan teori och praktik hade präglat till-
komsten av journalistutbildningen under 1950-60-talen (Garde-
ström 2011). Relationen hade inte varit enkel utan tvärtom präg-
lats av en ömsesidig misstro. När utbildningen nu skulle anpas-
sas till universitetet kom denna misstro upp igen. Några av de 
akademiska lärarna ville skapa två ämnen av journalistiken, ett 
praktiskt journalistikämne (”så gör man”) och ett teoretiskt ämne 
som skulle kallas journalistikvetenskap (att studera journalisti-
ken utifrån).  

Men de flesta andra lärare såg journalistik som ett ämne med 
olika typer av kurser. Torsten Thurén, historiker och lärare i 
källkritik, betonade att journalistik är ett intellektuellt yrke och 
att all journalistutbildning värd namnet därför också är teoretisk. 
Det är meningslöst att dra en skiljelinje mellan vad som är teo-
retisk och praktisk utbildning, menade Thurén: 

Den verkliga motsättningen ligger inte mellan teori och praktik 
utan mellan inskolning å ena sidan och kritisk distans till yrket å 
den andra. Och det är viktigt att klargöra att inskolning och 
praktisk undervisning inte är samma sak och att kritisk distans 
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och teoretisk undervisning inte heller är samma sak. (Thurén 
1992) 

Idag, nästan 30 år, senare ser vi att praktisk och teoretisk kun-
skap och är två sidor av samma ämne. Det går inte att läsa sig till 
hur man gör journalistik, den kunskapen måste prövas och 
tränas. Samtidigt ger forskningens teoretiska kunskap en kritisk 
distans till hur journalistiken fungerar, ett utrymme för reflek-
tion och ifrågasättande. Dessutom ger kurser i forskning en trä-
ning i systematiska metoder i undersökningar av verkligheten. 

Tre centrala forskningsområden 

Akademisk utbildning ska bygga på ”vetenskaplig grund” och på 
”beprövad erfarenhet” enligt högskolelagen (SFS 1992:1434). Den 
beprövade erfarenheten fanns väl representerad på 1990-talets 
JMK genom alla lärare med en professionell bakgrund. Men vilken 
forskning skulle utvecklas, både som grund för utbildningen och 
för hela samhällets behov av ökad kunskap om journalistik? 

Den nordiska noden för medieforskning Nordicom hade 
startat redan 1972. När det blev fler professorer och journalistik-
ämnet tog form, så samlades sex ledande professorer i en skrift 
för att ringa in ämnesområdet (1992). Samtliga var äldre män, 
och i var sin text fick de ge sin syn på ämnesområdet jour-
nalistik, media och kommunikation – Karl Erik Rosengren, Len-
nart Weibull, Kjell Nowak, Kent Asp, Stig Hadenius och Karl 
Erik Gustafsson. Utgångspunkten var det som Kent Asp ansåg 
vara ett trivialt med ändå viktigt konstaterande: att ämnesgrän-
ser inte är givna av Gud fader eller någon annan högre instans. 
De är skapade av människor.  

Kent Asp och Stig Hadenius pekade ut tre centrala studie-
objekt för ämnet: 

– Journalistiken som produkt, det journalistiska innehållet och
dess form såväl i text som i bild. Vad berättar journalistiken om,
hur berättar journalister? 
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– Journalistiken som arbetsprocess, hur journalistiken skapas på
redaktionerna, vilka värderingar som styr journalisterna och till
exempel journalistisk etik.

– Journalistiken som samhällsfenomen, hur tar människor del av
journalistik och hur påverkar den samhället? Vilken betydelse
har journalistiken för demokratin?

Dessa tre områden överlappar varandra, och i centrum står det 
journalistiska innehållet. Utifrån detta kan man också dra slut-
satser om mediernas villkor och processer, till exempel om skill-
nader mellan olika medieformer. Medieanvändningen är väl stu-
derad i Sverige genom till exempel Mediebarometern, som gjorts 
sedan 1979. Däremot är de redaktionella processerna mindre 
utforskade, hur journalistiken produceras och de villkor och vär-
deringar som sätter ramarna för journalistiken (Nygren 2008). 

De sex professorerna beskrev hur medieforskningen växt 
fram ur andra akademiska ämnen. Karl Erik Rosengren i Lund 
hade sin bakgrund i sociologin och betonade vikten av tvär-
vetenskaplighet, att medieforskarna skulle kunna röra sig över 
gamla gränser mellan samhällsvetenskap och humaniora. Hans 
namne vid Handelshögskolan i Göteborg, Karl Erik Gustafsson 
var ekonom och beskrev hur teorier om medier som företag 
vuxit fram. Stig Hadenius ville med sin bakgrund som historiker 
lansera nya stora projekt för att berätta både den svenska pres-
sens och etermediernas historia (båda genomfördes fram till bör-
jan av 2000-talet). Kent Asp såg även andra vetenskaper som 
infallsvinklar på journalistik – teknik, politik, språk, konst och 
beteendevetenskap. 

Varför räckte det då inte att studera journalistiken inom alla 
de andra ämnesområdena? Skillnaden är att i journalistikforsk-
ningen är det själva journalistiken, både innehållet och hur det 
produceras på redaktionerna, som står i centrum. För att under-
söka det krävs teorier och metoder också från andra ämnes-
områden, kanske från flera områden samtidigt. Men det är journa-
listiken som står i fokus, till skillnad från till exempel ren historie-
forskning och litteraturvetenskap där tidningar bara är källmate-
rialet. I journalistikforskningen är det själva journalistiken som 
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är forskningsobjektet, såväl det journalistiska innehållet som de 
processer som skapar det och den betydelse det får i samhället. 

En normativ utgångspunkt? 

Professorerna Weibull och Asp, som båda arbetade vid JMG i 
Göteborg, uttryckte en liknande syn på ämnesområdet. De såg 
journalistikforskningen som en del av det större området ”mass-
medieforskning” som är en disciplin som växt fram i korsbe-
fruktningen mellan humaniora och samhällsvetenskap. Journali-
stik är en specialitet inom detta större område. 

Men Hadenius antyder en mer grundläggande skillnad mel-
lan journalistikforskning och det större medieområdet. Med 
hänvisning till den brittiske forskaren Jay Blumler som varit ton-
givande inom området journalistik och politik, betonar Hade-
nius att journalistikforskningen är mer eller mindre normativ – 
”frågan är inte om utan hur normativ journalistikforskningen 
ska vara” (Hadenius 1992, s. 78). 

Att vara normativ är ofta ett skällsord i akademiska sam-
manhang. Det innebär att man utgår från värderingar om hur 
något borde vara (ideal och normer) och jämför detta med hur 
något fungerar i praktiken. Hadenius utgår från grundläggande 
normer i journalistiken – till exempel granskning, självständig-
het och korrekthet – och skriver att det är viktigt att studera hur 
journalistiken lever upp till sina normer och ideal. I sin förläng-
ning ger detta också frågor om journalistikens roll i demokratin 
som är en av samhällens grundnormer. Med sitt politiska per-
spektiv var Hadenius inte rädd för att vara normativ. Något som 
fortfarande är högst omdiskuterat i forskningen inte bara inom 
journalistikämnet. 

En tyngdpunkt i samhällsvetenskap 

Nu har det gått drygt ett kvarts sekel sedan de sex professorernas 
tankar om ämnesområdet formulerades. Idag pågår journalistik-
forskning på många fler universitet och högskolor. Etiketten på 
ämnet varierar mellan olika lärosäten. Ofta beforskas journa-
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listiken under ämnesnamnet medie- och kommunikationsveten-
skap (till exempel Mittuniversitetet i Sundsvall, Linnéuniversi-
tetet och Karlstads universitet). Ämnet journalistik finns bara på 
Stockholms universitet och Södertörns högskola. Vid den isär-
klass största forskningsmiljön, JMG i Göteborg, heter ämnet 
”journalistik och masskommunikation”. 

Etiketter kanske inte betyder så mycket längre. Ämnesom-
rådet har etablerat sig, och det är innehållet och inte vad som 
står på syltburken som är det viktiga. En överblick över ämnes-
området finns i Handbok i journalistikforskning som 2019 kom 
ut i sin andra och omarbetade upplaga (Karlsson & Strömbäck 
2019). I 32 kapitel ges en översikt över både svensk och inter-
nationell forskning om journalistik, sammanlagt 36 författare 
från de flesta lärosäten finns med. Till och med en av professo-
rerna från skriften 1992: Lennart Weibull, som nu blivit emeritus 
vid JMG i Göteborg skriver om brytpunkter i svensk journali-
stikhistoria. 

Handboken täcker in alla de tre områden som skissades i 
skriften från 1992: journalistikens innehåll, arbetsprocesser och 
betydelse i samhället. Handboken är tvärvetenskaplig, även om 
det finns en tydlig samhällsvetenskaplig dominans bland för-
fattarna. De kulturteoretiska perspektiven är få, språkvetenskap 
och teorier om diskurser är sparsamt förekommande. Ett av de 
forskningsområden som betonades starkt av Stig Hadenius 1992 
saknas helt – bildjournalistiken, studier av både stillbildens och 
den rörliga bildens plats och betydelse. 

Den normativa utgångspunkten finns också i 2019 års hand-
bok, som en underliggande ton av kritik i analyser av journalis-
tikens roll i demokratin. I inledningskapitlet skriver redaktö-
rerna om journalistik och vetenskap som två fält som båda gör 
anspråk på att ingå i ”den faktabaserade rationalitetens gemen-
skap”. De menar att behovet av genomarbetad och kvalificerad 
journalistik bara har ökat i tider av fake news och misstro mot 
etablerade medier. Journalistiken är fortfarande viktig för demo-
kratin. Det innebär också att forskningsbaserad kunskap om 
journalistik, om dess villkor och produktionsprocesser, om inne-
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håll och påverkan på politik och samhälle är fortsatt viktig. Det 
normativa perspektivet från Hadenius finns kvar. 

Ett globalt perspektiv 

Sedan 1992 har det också tillkommit ett tydligt internationellt 
perspektiv. Journalistikforskningen har en betydligt längre histo-
ria i till exempel Tyskland och USA. I den tidiga tyska forskningen 
fanns tydliga normativa perspektiv, ideal om hur journalistiken 
skulle vara. I USA växte det fram en mer empiriskt dominerad 
forskning i samband med professionaliseringen och den tidiga 
journalistutbildningen från början av 1900-talet (Wahl Jörgensen 
& Hanitzsch 2009). Mycket av journalistikforskningen kom att 
domineras av amerikansk sociologi och brittisk ”cultural theory” 
(Zelizer 2004). Vetenskapliga tidskrifter startades från 1990-talet, 
till exempel Journalism, Journalism Studies och Journalism Prac-
tice, och dessa dominerades från början helt av forskare från USA 
och Storbritannien (Wahl Jörgensen & Hanitzsch 2009, s. 7). 

Även om denna anglosaxiska dominans finns kvar, så har 
globala och jämförande perspektiv blivit allt viktigare i journa-
listikforskningen. Det gäller även den svenska forskningen där 
publicering i internationella tidskrifter numera är mycket viktig. 
Insikten om att journalistik ser olika ut i skilda delar av världen, 
att normer och praktiker skiftar i olika mediesystem, gör att 
forskningen allt oftare också har ett jämförande perspektiv. Jour-
nalistiska kulturer kan jämföras, och Sverige representeras också 
i det globala projektet ”Worlds of Journalisms”, där journalister i 
70-80 länder undersöks (worldsofjournalism.org). Många studier
där även svenska forskare deltagit visar att både ideal och jour-
nalistiska praktiker skiftar mellan mediesystem – som frågan om
journalisten ska vara en neutral observatör eller aktiv deltagare i
samhällsfrågor. I mer auktoritärt styrda länder är medier mer ett
redskap för makten än en fristående granskare (t.ex. Nygren &
Dobek-Ostrowska 2015).
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Journalistikens gränser 

Det finns mycket gemensamt mellan journalistikforskning och 
det större paraplyet medie- och kommunikationsvetenskap. Det 
gäller särskilt i tider då journalistikens gränser blir alltmer otyd-
liga i relation till PR och information med nya begrepp som con-
tent marketing och native advertising (se Rehnberg & Grafström 
i denna antologi). Sociala medier och andra digitala plattformar 
suddar ut gränser mellan producenter och konsumenter, och 
frågan om vem som är journalist och vad som är journalistik blir 
allt svårare att besvara (Carlson & Lewis 2015; Karlsson 2019). 

När verkligheten förändras, så måste forskningens kartor och 
teorier ritas om. Men fortfarande finns det en professionellt 
producerad journalistik som bär på de värderingar och ideal som 
utvecklades under journalistikens ”guldålder” på 1900-talet – att 
vara en oberoende granskare, en självständig berättare som ger 
oss bilden av vår samtid. Idéer har en stark livskraft när de ska-
par institutioner som förvaltar dem vidare långt efter de histo-
riska processer som skapade dem, skriver idéhistorikern Sven-
Eric Liedman (1998). De journalistiska institutionerna i form av 
medieföretag, särskilda journalistutbildningar, etiska regelverk 
och professionella organisationer gör journalistiken seglivad. 

Samtidigt finns det en spänning mellan medieforskning i all-
mänhet och en tongivande del av journalistikforskningen. Forsk-
ningsområdet journalistik är brett, och det är inte alla forskare 
som utgår från demokratiperspektiv och journalistikens ideal. 
Men journalistikens grundläggande idéer finns ändå ofta med 
som en medveten eller omedveten utgångspunkt. Det är dessa 
idéer som skiljer journalistik från andra typer av medieinnehåll 
som PR och content marketing, som ger journalistiken dess legi-
timitet i samhället. 

Det var denna normativa utgångspunkt som Stig Hadenius 
nämnde redan 1992, ett perspektiv som är starkt förankrat i den 
liberala demokratimodellen. De amerikanska journalisterna (och 
forskarna) Bill Kovach och Tom Rosenstiehl (2001) har sam-
manfattat journalistikens roll i denna modell i nio budord. Jour-
nalistikens främsta syfte är att ge medborgarna den information de 



G U N N A R  N Y G R E N  

50 

behöver för att vara fria och självstyrande, skriver de och defi-
nierar de ideal som är nödvändiga för att uppnå detta: att söka 
sanningen, att ha en professionell integritet och vara oberoende, 
att ge utrymme för debatt och att ha en etisk kompass. Med mera. 

Denna normativa utgångspunkt är inte given en gång för alla, 
den kan också diskuteras och kritiseras. Den ifrågasätts allt 
oftare av politiker och makthavare som kallar journalistik för 
fake news. I Europa stärker högerpopulister kontrollen över me-
dierna. Obekväma journalister vid public service rensas ut i 
Ungern, Polen och Slovakien och i Ryssland är mediernas frihet 
från 1990-talet bara ett minne. Även i Sverige ökar det politiska 
trycket mot mediernas oberoende, i första hand mot public ser-
vice som hotas av kraftiga nedskärningar och förslag om gransk-
ning av innehållet. 

Det finns en nära koppling mellan journalistik och demo-
krati. Den oberoende journalistiken, som vi känner den, växte 
fram med demokratin, och utan yttrande- och tryckfrihet får 
denna journalistik det svårt. Men det finns också ett beroende åt 
andra hållet – utan fristående medier som berättar om samhället 
och granskar makthavare, så är demokratin illa ute. Då får med-
borgare svårt att ta ställning i de allmänna valen, den kritiska 
debatten tystnar och demokratin tynar bort. 

Det är detta som ger en stor del av journalistikforskningen 
dess normativa utgångspunkt, det var detta som Stig Hadenius 
såg när forskningsområdet formades på 1990-talet. Och det 
gäller i ännu högre grad idag i 2020-talets antidemokratiska våg. 

Gunnar Nygren är professor emeritus i journalistik vid Södertörns 
högskola. Han har forskat om journalistiska yrkesroller och hur 
medieutvecklingen påverkar journalistyrket. De senaste åren har han 
forskat om lokaljournalistik och förändrade lokala medieekologier. 
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Till hygglighetens lov  
– hur skapar vi god journalistik?

Jolin Boldt 

Det räcker inte med kunskap. Det måste också kärlek och hygg-
lighet till, om man ska bli en bra journalist.  

Det räcker inte att plugga in etiska regler, man måste också 
reflektera över dem, och tillämpa dem. 

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet skapade världen – ord 
kan ställa till det (Bibel 2000, Joh.1:1–5). Journalistiken påverkar 
världen. De nyheter och berättelser journalister förmedlar bidrar 
till att skapa människors världsbild. Vårt uppdrag är viktigt: vi 
tolkar och förklarar världen för andra, väljer vad som är värt att 
berätta och tala om.  

Men vi för också in våra antaganden om verkligheten, våra 
fördomar och vår okunskap, i våra texter. Vi kan ibland, anings-
löst, skapa konflikter, olust, missförstånd. 

Vår bild av verkligheten finns med i allt vi gör. Vi har en 
mängd förutfattade meningar och ideologiska bindningar som 
på olika sätt påverkar vårt journalistiska hantverk. Naturligtvis 
kan vi inte gå ut i världen helt blanka och tomma och som läsk-
papper suga upp allt vi möter – men vi måste lära oss hantera att 
vår kunskap är skärvor och damm. 

Och det är väldigt svårt att hantera att mycket av det som sker 
inte ryms i vår föreställningsvärld.  

Vi behöver hitta metoder för att kunna se våra egna för-
domar, men också för att kunna stå emot olika slags sanningar i 
journalistbranschen. Vi behöver skaffa oss en moralisk ryggrad. 
Utan anständighet och mänsklig hygglighet är vi med och bygger 
en olustig värld. 
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Många i yrket har en vision av den goda journalistiken som 
sökande, eftertänksam och balanserad – vi tror inte på allt vi hör, 
vi låter olika åsikter komma fram, vi försöker vara öppna för 
olika tolkningar. Ändå är mycket journalistik skränig, förut-
sägbar och hårdvinklad. Världen blir svart och vit, det finns onda 
och goda, de där andra och vi som är okej. 

Hur kan man då arbeta och resonera för att bli en hygglig 
journalist, en som inte hoppar in i färdiga lösningar, och som 
vågar se verkligheten utan alltför många slöjor?  

Lite hjälp får vi från de 17 regler som traditionella medier 
enats om att följa (Publicitetsregler – etik för press, radio och tv; 
Medieombudsmannen u.å.). En viktig grund för reglerna är res-
pekten för människors integritet. Där talas om vikten av att visa 
hänsyn och att noga överväga publicitet, att inte i onödan fram-
häva människors religion, nationalitet och så vidare. Kort sagt 
förespråkar reglerna eftertanke och försiktighet.  

Det finns också allmänt accepterade förhållningssätt i bran-
schen. Nyheter som är sanna och relevanta ska publiceras utan 
hänsyn till vem som gynnas eller drabbas av nyheten, anser Erik 
Fichtelius, svensk journalist som chefat bland annat på radion. 

Han har lanserat begreppet konsekvensneutralitet, något som 
fått starkt fäste i svensk journalistik. Journalisten ska publicera 
utan att snegla på vad publiceringen kan leda till: ”Det finns bara 
ett sätt att förtjäna trovärdighet i nyhetsförmedlingen. Det är att 
nyhetsrapportörerna arbetar utan egna avsikter med det vi efter 
bästa förmåga kan finna sant och relevant”, skriver Erik Fichtelius 
i en debattartikel i Svenska Dagbladet (Fichtelius 2016). 

Och det låter självklart. Inte ska vi låta bli att skriva om kor-
ruption, svarta affärer och maktmissbruk av rädsla för hur det 
kan drabba makthavarna. Att frivilligt hålla tyst om vad som är 
sant skulle vara en journalistisk olycka. Vi måste vara trovärdiga. 

Men det här tänkesättet missar att också sanningen ibland 
kan leda fel. Skribenten och debattören Oivvio Polite skriver så 
här: 

När jag som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille 
som är på väg in i tung kriminalitet för att han känner sig ute-
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stängd av samhället så berättar jag något som är sant, men om 
många av mina kollegor skriver liknande artiklar, och om denna 
typ av artiklar är det enda vi skriver om unga invandrare, så 
producerar vi tillsammans en lögn. (Polite 1998) 

Du skriver alltså något som är sant och riktigt. Men i din värld 
ryms bara en sorts ung invandrarkille, den kriminella. Alla de 
andra glöms bort – och vips är du med och bygger ett vi-och-
dom-samhälle, där risken är stor att det uppstår rädsla och förakt 
mellan olika grupper. På samma sätt kan vi kategorisera andra 
grupper:  

– gamla och funktionshindrade – stackare

– blonda flickor – bimbor

– varmt troende – sekterister

… listan kan bli lång. Det är värt att fundera på vilka du drar 
över en kam. För just du representerar kanske också en grupp 
som någon annan ser ner på. 

Det kan vara klokt att hålla i minnet. 
En grund för den goda journalistiken – kanske också för den 

goda vetenskapen – är att våga möta det oväntade, att klara av att 
överhuvudtaget se det oväntade. Att kunna ställa sig vidöppen 
inför verkligheten och försöka se det som händer, utan skygg-
lappar och förutfattade meningar. 

Lätt att säga. Men svårt att förverkliga. Författaren Ola Lars-
mo resonerade om apartheidens konsekvenser när han beskrev 
den sydafrikanske författaren J.M. Coetzee, som fick Nobelpriset 
2003: 

Svårigheten ligger inte bara i att tala om förtrycket, utan att 
överhuvud få syn på det – det personliga ansvaret är lika svårt 
att ”ta” som det är att få syn på sitt eget ansikte utan en spegel. 
De moraliska brott vi begår sitter i våra egna kroppar, är en del 
av det vi är, av vårt språk. (Larsmo 2003) 

Så hur lär man sig att se sitt ansikte utan en spegel? 
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Ett sätt kan vara att spegla sig i andras blickar. Träffa andra 
människor, ge sig ut i andra sammanhang. Låt inte reporter-
blocket bli en mur mellan dig och världen – lägg det åt sidan 
ibland och upplev verkligheten utan skydd. Besök miljöer du inte 
redan känner till: arbetsplatser, gudstjänster, finkrogar, fotbolls-
matcher, ideella föreningar, förorter och avkrokar, slott och 
campingplatser, museer och sopstationer. 

Och läs! Läs romaner och serietidningar, deckare och bio-
grafier, poesi och konsumenttester. Bara omätlig och omättlig 
nyfikenhet är nog. 

I varje möte med andra människor och andra miljöer kan 
något nytt uppstå inom dig, en ny förståelse av världen. 

Det finns också andra knep. Man övar sig i att tänka tvärtom. 
Att mitt i vardagsstressen och motsträviga jobb stanna upp och 
tänka: Är det sant? Är det verkligen så här? Vad är det jag inte 
ser? Kanske: Hur skulle jag tänka om det handlade om mig själv, 
om min familj? 

Där kan empatin växa, och förmågan att se att just min egen 
snäva kunskap om världen inte är Sanningen. 

Många människor far illa när de fastnar i medienätet. Inte bara 
skumma makthavare utan också alldeles vanliga människor, 
utan särskilt mycket makt. För journalisten kan det vara ett klokt 
val i många sammanhang att vara konsekvensneutral – men inte 
alltid. Vad du väljer att skriva måste mätas på den känsliga våg 
som väger allmänintresse mot publicitetsskador. Ett nytt gransk-
ningssystem, Medieombudsmannen, sjösattes i början av 2020. 
Förhoppningsvis kommer inte dina texter att hamna där. 

Janne Josefsson, grävande journalist på SVT:s Uppdrag 
granskning, har på äldre dagar börjat fundera på vad hans jour-
nalistik har åstadkommit.  

”Jag vet ju att människor har farit illa på vägen”, säger han i 
en intervju i Svenska Dagbladet (Sundberg 2019), och konsta-
terar också att han är klar över att hans program har drabbat folk 
”något alldeles oerhört”. Han fortsätter: ”Vi jobbar klassiskt, med 
att någon är ansvarig för ett missförhållande och att någon är 
drabbad. Då är det risk att den som är ansvarig blir väldigt hårt 
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utpekad, och att vi med olika metoder gör personen till ännu 
mer gangster än vad den egentligen är.”  

Det är ett vanligt journalistiskt arbetssätt, men rätt långt från 
vanlig mänsklig hygglighet. Du får en bra story – men du har 
också vulgariserat en svårfångad verklighet. Vår svaghet är att vi 
ofta förenklar, försöker göra en komplicerad värld entydig. Din 
story blir inte lika vass om du verkligen sätter dig in i hur olika 
personer har handlat: hur svåra val de kan ha tvingats till, hur 
trasslig verkligheten har varit. Men en journalistik som kan ge 
nyanser är en underbar gåva till läsarna. 

Andra sätt att trampa på utan att bekymra sig om eventuella 
konsekvenser är att jaga människor som drabbats av katastrofer. 
Här har vi journalister genom åren begått många övergrepp – 
lurat oss in i sjukhussalar, ställt upp tv-kameror framför röd-
gråtna anhöriga och jagat smaskiga citat från människor i chock. 

När många journalister samtidigt beter sig som hyenor bru-
kar det bli debatt inom branschen och gemensamma fördöman-
den. Men vad gör en stackars reporter som hetsas av cheferna? 
Kraven på journalister är höga, tidspressen accelererar med allt 
fler publiceringskanaler: vi skriver för webben och för tryck, vi 
plåtar och filmar, spelar in ljudfiler och uppdaterar i rask takt. 
Det är svårt att hitta tid för eftertanke och förnuft. Och hygg-
lighet är inte den sexigaste egenskapen när man har arbetsgivare 
som föredrar medarbetare som ger många klick på webben. 

Vi lever också i en virvelvind av olika medieformer, där 
Facebook och bloggar och Twitter sköljer över oss, och där män-
niskor kan fläka ut sina intimaste problem för världen, där du 
alltid kan hitta namn på den senast utpekade skandalpersonen, 
där det är så enkelt och ofarligt att skriva skit om andra. Då kan 
gränserna bli mycket oklara. 

Ändå finns det journalister som rör sig försiktigt i samma 
situationer, och undviker att provocera – och gör bra jobb. 

Jag har haft stort nöje av Bengt Nermans (1988) lärobok 
Massmedieretorik. Den skrevs på 70-talet, då han var lärare på 
Stockholms journalisthögskola (en av de första journalistutbild-
ningarna i Sverige). I boken skriver han om den unga reporterns 
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dilemma, hur man i sin osäkerhet försöker anpassa sig och göra 
det som förväntas av en.  

Så här beskriver Bengt Nerman problemen för den unga 
reportern (mina teckningar): 

Som du ser är reportern olycklig och försöker ta sig ut ur sin bur. 
Men vad spärrar in oss? 

– Privatreaktionernas kaos, det vill säga vår egen osäkerhet
och förvirring och rädsla för att göra fel.  

– Gemenskapsschablonernas gungfly. Det handlar om redak-
tionella rutiner och gemensamma åsikter ”det är så här vi brukar 
göra” – allt det som sitter i väggarna.  

– Den officiella bildens tvångströja, hur myndigheter, företag
och andra makthavare beskriver världen, och vår benägenhet att 
tro på vad de säger och acceptera deras språk. 

Men hur ska vi ta oss ut? Bengt Nerman talar om hur viktigt 
det är att se verkligheten, och det ger mig en glad bild av hur vi 
kan spränga buren:  
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Tjohoo! 
– Jag är verklig. Jag finns, och mina känslor är verkliga

känslor, som jag ska lyssna på. 
– Och läsaren/ lyssnaren/ tittaren är också verklig, en riktig

människa som påverkas av vad jag berättar. 
– Och verkligheten finns på riktigt, den är inte en redaktio-

nell konstruktion. Det är riktiga människor som drabbas av 
mord och skattehöjningar och blir ledsna eller glada. 

Det kan låta lite flummigt. Men insikten att allt vi gör är på 
riktigt kan vara avgörande. Det gäller att omfamna en sann 
respekt, rentav kärlek, för oss alla – för oss själva, för dem vi be-
rättar för, och framför allt för dem vi berättar om. Journalistiken 
är ingen privat uppgörelse mellan dig och ditt skrivbord, den 
lämnar avtryck i världen. 

Att bestämma sig för att se världen som verklig är ingen quick 
fix. Du behöver fortsätta att rannsaka dig själv, ifrågasätta din 
kunskap och kämpa emot dina impulser att välja bekväma lös-
ningar. Du måste våga ställa frågor ända tills du verkligen begri-
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per och jobba vidare när du helst skulle trycka på skicka-knap-
pen för att äntligen bli klar. Och du måste våga stå på dig när de 
starka och mäktiga meddelar vad du ska tycka. Sen kan du se dig 
själv i ansiktet, till och med utan en spegel. 

Jolin Boldt är journalist och adjunkt i journalistik på Södertörns 
högskola. Som journalist har hon särskilt skrivit om invandring, 
integration och diskrimineringsfrågor. 
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Journalistik är att formge berättelser 

My Häggbom 

Den syrefattiga luften i redigeringsrummet slår emot oss när vi 
öppnar dörren. Salen är långt ifrån full men de som är där har 
behövt använda varenda liten syremolekyl under förmiddagens 
redigeringspass. Jag och min lärarkollega går fram till det första 
teamet för att se hur det går. De lutar sig framåt och tittar 
koncentrerat på skärmen – sitter klippet så som de hade tänkt? 

– Nej, det funkar inte, vi kan inte ha med det här!
Studenten lutar sig bakåt i stolen med armarna som stöd för

huvudet, blundar och släpper ut en lång suck.  
– Jo, men kanske, invänder en annan i teamet efter en kort

tankepaus, om vi byter plats och lägger det före det andra? 
Teamet är studenter med journalistik som huvudämne och de 

är mitt uppe i arbetet med att producera ett tv-reportage. Det är 
en kurs som varvar teori med praktiska övningar och just nu 
befinner sig studenterna i redigeringsfasen. De ska sätta ihop sitt 
inspelade material till en fungerande reportageberättelse med 
början, mitt och slut. Det som verkade så enkelt och självklart 
före inspelning har nu fått en ny form och passar inte längre 
riktigt ihop så som de hade tänkt. Studenternas research, fakta-
kunskaperna om det ämne de valt att arbeta med och de före-
ställningar de haft om hur det skulle kunna berättas har nu mött 
verkligheten. De har besökt inspelningsplatser, träffat männi-
skor, gjort intervjuer och fångat bilder. Det material studenterna 
har fått med sig hem är något annat än det de kanske såg framför 
sig innan de spelade in. De har gjort sina val av bildspråk, 
bildutsnitt och perspektiv, och det som faktiskt finns i bild och 
ljud är det som nu går att arbeta med.  

De flesta har sedan tidigare provat på att jobba med bild- och 
ljudjournalistik så mediet är inte helt nytt, men i reportage-
formen finns det fantastiska möjligheter att berätta med hjälp av 
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filmiska gestaltningsmetoder och vi har uppmuntrat dem att 
våga prova. Det kan vara utmanande att förhålla sig till den lite 
friare formen som hela tiden kräver medvetna konstnärliga val, 
en noggrann planering och samtidigt hög beredskap för att han-
tera det oväntade.  

Samspelet mellan den sinnliga erfarenheten och sakkunska-
pen är det som utmärker en skicklig yrkespraktiker, menar Ari-
stoteles i Den Nikomachiska etiken (se Hjertström Lappalainen 
2015). Hans syn på kunskap förenar den praktiska erfarenheten 
med det teoretiska kunnandet och låter båda väga lika tungt. 
Några av de kunskapsformer som var välkända på Aristoteles tid 
känner vi än i dag igen, exempelvis episteme, som vi idag benäm-
ner vetenskap. Det är den sortens kunskap som är generell, upp-
repningsbar och överförbar och därmed möjlig att ta till sig med 
hjälp av teori, undervisning och litteratur. Andra kunskaps-
former är techne och fronesis. De är båda två situationsbundna, 
icke generella kunskaper som rör den praktiska kunnigheten. 
Techne handlar om den sortens kunskap där framställning av 
någon sorts produkt är målet. Här är teori och metod men också 
verktygskunnande och övning viktigt för att utveckla sina kun-
skaper. Också den tredje kunskapsformen, fronesis, behöver 
övas. Det är den praktiska klokhet som förvärvas och finslipas i 
mötet med andra människor och i de olika situationer vi ställs 
inför. Fronesis, vår praktiska klokhet, manifesteras i de hand-
lingar vi väljer att utföra och förenar de faktiska kunskaperna 
med den erfarenhet och det omdöme som den specifika situa-
tionen kräver. Det handlar mycket om att öva sin uppmärksam-
het, sin improvisationsförmåga och sin fantasi.  

Ingela Josefson, professor i arbetslivskunskap och tidigare 
rektor för Södertörns högskola, förklarar detta med att vi be-
höver veta att, veta hur och veta när (Josefson 2006). Veta att är 
den kunskap som kan uttryckas i fakta, veta hur handlar om en 
färdighet att omsätta kunskapen i praktisk handling, veta när är 
en kunskap som kräver praktisk klokhet. Det är dessa kunskaper 
som den dugliga praktikern måste förena i sitt arbete, skriver 
Josefson (1998). I studenternas arbete med reportagen handlar 
det exempelvis om att kunna göra en grundlig research och att 
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veta hur inspelningstekniken och de berättardramaturgiska mo-
dellerna fungerar men också om att hitta rätt i mötet med män-
niskor, att urskilja det unika i situationer och veta när det är 
lämpligt att ställa en intervjufråga och när det är bättre att låta bli. 

Teamet berättar att det var kaos i går och att de alla höll på att 
ge upp, att det kändes helt omöjligt att få grepp om vad de höll 
på med egentligen, men att det nu börjar klarna. Materialet 
spretar fortfarande iväg åt en massa håll de inte tänkt sig och de 
vet inte riktigt vart de är på väg. Vi får titta och uppmuntrar till 
fortsatt prövande av de olika delarnas inbördes placering. Det är 
dags att gå ifrån grundmanus och börja skapa den nya berättel-
sen utifrån det material som verkligen finns där, samtidigt som 
det är nu behovet av att påminna sig om vad berättelsen egent-
ligen handlar om är som störst. Teamet har nått en punkt när det 
på riktigt går att börja leka med både berättelsens struktur och 
dess formgivning. Det är först nu det blir riktigt spännande. 

En berättelse måste formges för att bli begriplig. Det är inte 
journalistens uppgift att redogöra för researchen eller att stapla 
materialet på hög utan allt måste sorteras, väljas, väljas bort, lyf-
tas fram, tonas ner, kombineras, struktureras och disponeras. 
Ändå kan det hända att vi värjer oss mot tanken på att vi faktiskt 
formger journalistiska berättelser, berättelser som har med verk-
ligheten att göra. I essän Berättelse, minne och verklighet skriver 
historikern Peter Englund att frestelsen att göra goda berättelser 
alltid lägger sig mellan oss och den så kallade verkligheten: ”För 
vad är det som sker när vi gör en berättelse? Jo, vi vinner sam-
manhang, helhet och flöde, men riskerar att pressa enhetlighet 
på något som egentligen är splittrat, förvirrat och motsägelse-
fullt” (Englund 2006, s. 21). Vi blir inte bara frestade att lägga 
tillrätta en splittrad verklighet, utan berättelsen kräver att vi gör 
det. Alla berättelser är därför till viss del fiktion. Oavsett genre så 
måste ett urval göras, och redan där går verkligheten förlorad. 
Varje val som görs stänger möjligheten till andra riktningar på 
berättelsen samtidigt som det öppnar för nya perspektiv.  

Englund lyfter något viktigt: att vi kan bli så frestade att skapa 
goda berättelser att vi försöker pressa in den verklighet vi mött i 
en på förhand given form. En form där vi plockar ut de delar 
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som passar bäst och låter våra intervjupersoner få givna roller 
som case, ond eller god, där vi söker och spetsar till konflikter 
och gör tvärsäkra påståenden fast inga svar egentligen finns. Den 
verklighet studenterna har mött under researchen, ute på inspel-
ningsplats och i mötena med sina intervjupersoner ska nu kom-
primeras till en kortare reportageberättelse i bild och ljud. Det är 
på sätt och vis en rent fysisk process och det är den som kräver 
allt syre i redigeringslokalen.  

Den som någon gång befunnit sig i ett klipprum och funderat 
över alla de valmöjligheter som uppstår i redigeringen, där det 
ena valet knuffar berättelsen i en viss riktning och det andra valet 
styr åt ett annat håll, vet att det går att skapa flera olika berättel-
ser utifrån samma grundmaterial. Klippningen innebär att be-
finna sig helt och hållet bortom det tvärsäkra; i klippningen kan 
allt alltid förhålla sig annorlunda. Så många versioner av verk-
ligheten är just då möjliga att gestalta och precis där befann sig 
teamet när de kände att det var kaos.  

Maria Hammarén, som är forskare vid Avdelningen för 
yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm och tidigare verksam som journalist, menar att 
skrivande handlar om att skapa – både förståelse och mening. 
”Jag läser verkligheten och knyter ihop den till en berättelse. 
Människors förmåga att skapa mening är avgörande för det vi 
kallar identitet och lägger grunden för våra värderingar – som 
sedan tar gestalt i handling” (Hammarén 2005, s. 9). 

Att skapa mening är ett grundläggande behov hos människan 
och vi gör det bland annat med hjälp av berättelser. Berättelser 
där vi kan urskilja oss själva och varandra, som rymmer olika 
erfarenheter, som hjälper oss att förstå vår omvärld och skapar 
mening i det till synes slumpartade. Berättelser ger oss möjlighet 
att sätta oss in i någon annans situation en stund, trots att den 
kanske skiljer sig från vår egen. I reportageberättelsen får vi följa 
med till platser vi aldrig besökt, möta människor vi aldrig skulle 
ha träffat, vara med när det händer, där det händer. Den när-
varon är bildberättelsens styrka och det är i klippningen berättel-
sen tar form och knyts ihop till att bli just en berättelse. 

När vi återvänder till redigeringsrummet möts vi av lättnad. 
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– Vi är nästan klara! Nu blir det så här, kom och titta.
Och ja, där finns nu en sammanhållen berättelse. Där finns en

början som gör oss nyfikna och får oss att fortsätta titta, där 
finns en mitt som ger oss fördjupning och kanske någon ny 
insikt och ett slut som knyter ihop men fortfarande lämnar oss 
med känslan av att det finns mer att få veta. Teamet har valt vilka 
intervjudelar de vill ha med, vilka bilder och scener de ska an-
vända för att visa oss tittare vad det verkligen handlar om, och de 
har hittat vad berättelsen handlar om. Framför allt har de gjort 
det svåra att välja bort en mängd fina bilder, det mesta av de all-
deles för långa intervjuerna, massor av intressant information 
och olika tänkbara spår att följa. Något av allt det bortvalda kan 
de kanske spara på och plocka fram som små frön för att forma 
nya berättelser, som tillsammans kan hjälpa oss att skapa mening 
i den större berättelsen om vår samtid.  

My Häggbom är journalist och adjunkt i journalistik vid Södertörns 
högskola. Hon är utbildad i journalistik vid JMK och i filmljud på 
Dramatiska institutet. Hon har jobbat på tv-produktionsbolag, på 
SVT, TV4, SR och UR samt som lektor i tv vid Stockholms drama-
tiska högskola. 
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Långsamhetens journalistik 
– reportaget vittnar om sin samtid

Cecilia Aare 

Journalistik är samhällsinformation som förmedlas snabbt, slag-
kraftigt och förenklande. Javisst, absolut. Så är och måste det 
vara. Men journalistik kan också förmedlas långsamt, eftertänk-
samt och komplext. Reportaget, den journalistiska berättelsen, 
rymmer en sådan möjlighet.  

I det här kapitlet kommer du att få exempel på hur berättar-
tekniken i reportage kan locka sina läsare med långsamhet. Med 
hjälp av textanalys kommer vi att undersöka hur inlevelse kon-
strueras i reportage och fokusera på två saker, närvarokänsla och 
berättarperspektiv. Genom att närläsa andras texter systematiskt 
kan du få tips som du kan utnyttja när du skriver egna reportage.  

Närvarokänsla byggs i en text upp genom att du skriver i 
form av scener. Texten återger något som händer på en bestämd 
plats vid en bestämd tidpunkt, och läsaren tycker sig vara 
närvarande just där och just då. I reportage förstärks ofta denna 
”nu-känsla” genom att berättartempus blir historiskt presens. (Du 
berättar med nutidsform på verben trots att du skildrar något 
som redan har hänt.) Även ett urval av miljödetaljer bidrar till 
läsarens upplevelse av närvaro. Den andra komponenten, berät-
tarperspektivet, handlar om genom vems ögon läsaren ”ser” eller 
genom vems sinnen, tankar och känslor läsaren tycker sig upp-
leva det som händer. Vi ska nu analysera exempel ur fyra skrivna 
reportage från olika tider och olika länder.  

Först till en text av Egon Erwin Kisch, en tyskspråkig, tjeckisk 
reporter som räknas till det moderna reportagets förgrunds-
gestalter. Reportaget ”Fallet generalstabschefen Redl” från 1913 
handlar om Alfred Redl, som var chef för kontraspionaget i Prag 
men visade sig ha varit dubbelagent och lämnat ut Österrike-
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Ungerns militärplaner till Ryssland. Detta nystades upp steg för 
steg av ett antal personer och slutade med att Redl blev beordrad 
att begå självmord. Kisch lyckades gräva fram så många detaljer 
om fallet att han kunde dramatisera avslöjandet till en berättelse 
som inte står en nutida spänningsdeckare efter.  

I en scen har Redl just avslöjat sig genom att komma till ett 
postkontor i Wien för att hämta en stor penningsumma, som 
han fått från Ryssland. Han ger sig iväg i en droska (taxibil) 
direkt efter att två poliser har fått syn på honom: 

De rusade ut och skymtade där en resligt byggd herre som 
bakom sig slog igen dörren till en väntande bil med motorn 
igång. De såg bilen fara bort. Det var en droska.  

Någon annan bil som hade kunnat uppta förföljandet hade de 
båda polisagenterna ej. Vad nyttade det dem att de hade upp-
fattat droskans registreringsnummer? Vad hjälpte det att de 
nästa dag kunde utfråga chauffören och få reda på varifrån och 
varthän turen hade gått? Främlingen hade säkert inte farit direkt 
till sin bostad! En förbrytare med sådana penningsummor i 
fickan stiger ut direkt på gatan eller in i ett portvalv och tar sedan 
en ny bil. [---] 

Men i stället började en kedja av otroliga tillfälligheter – ett 
riktigt lyckoskott – för polisagenterna och den österrikisk-
ungerska försvarsmakten.  

Medan de båda agenterna överlade sinsemellan [---] kommer en 
droska farande förbi Kolowatring. De läser registreringsnumret, 
det är samma bil som tjugo minuter tidigare har bortfört deras 
byte. De visslar och ropar och springer efter den. Bilen stannar. 
Den är tom. 

– Vart körde Ni herrn från postkontoret?

– Till Café Kaiserhof. [---]

När de tillsammans med chauffören stiger in på Café Kaiserhof 
sitter den föregående passageraren inte längre kvar.  

De skyndar snabbt till närmaste taxistation. Jo, en herre med det 
utseendet har just farit iväg. Vart? Vi befinner oss i Wien och 
här finns det en som vet besked: hästvattnaren. (Numera står 
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det inte längre några droskhästar som man kan vattna vid 
droskstationen, utan idag putsar en sådan man karosserier och 
är huvudsakligen sysselsatt med att hålla upp bildörrarna åt 
taxikunder.) Han har naturligtvis uppsnappat vilken adress 
nådig herrn har befallit: ”Hotel Klomser”.  

Efter honom till Hotel Klomser! (Kisch 1974/1913, s. 11, mina 
kursiveringar) 

Här finner vi en fullt utvecklad scen med inslag av dialog samt 
ett antal miljödetaljer (droskan, kaféet, hotellet, hästvattnaren). 
Detta ger texten närvarokänsla. Trots att reportern inte själv har 
varit på plats målar han upp eller ”rekonstruerar” scenen som 
om han verkligen har bevittnat den. När poliserna på allvar tar 
upp jakten (tionde raden i det citerade avsnittet) ändras tempus 
mitt i en mening från preteritum (dåtid på verben) till historiskt 
presens. Ögonblicket betonas, samtidigt som de allt kortare 
meningarna ökar berättartempot. Lägg också märket till vad som 
händer på fjärde raden. Där står preteritum tillsammans med ett 
tidsuttryck för framtid (”Vad hjälpte det att de nästa dag”) Det 
här är en typ av konstruktion som är vanligast i romaner och 
noveller, där vi utan närmare fundering accepterar sådant som: 
”I morgon var den stora dagen.” i stället för: ”I morgon är den 
stora dagen.” ”Snart skulle hon få veta.” i stället för: ”Snart kom-
mer hon att få veta. ”Detta stilgrepp förstärker läsarens känsla av 
att dela tid med berättelsens karaktärer.  

I andra stycket återges två retoriska frågor (frågor där ett 
givet svar är underförstått) som tycks vara formulerade av poli-
serna. Därpå följer två meningar (kursiverade av mig) som i 
ännu högre grad skapar intrycket av att vi läsare får ta del av po-
lisernas tankar. Det här gestaltas i tredje person, men utan 
tillägget ”frågade de sig”. Ett sådant berättarperspektiv kallas er-
lebte Rede eller fri, indirekt anföring. Även det är vanligt i skön-
litterära berättelser och ökar känslan av närhet till karaktärerna. 
I sista stycket har en kort dialog omformulerats av berättaren, 
men fortfarande så att den påminner om ursprungsreplikerna, 
precis som i den avslutande uppmaningen (båda ställena har 
kursiverats av mig).  
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Vid två tillfällen blir berättaren tydligt synlig. I det första 
tycks han vända sig direkt till läsaren genom upplysningen om 
vad en ”hästvattnare” är för något. I det andra är han allvetande 
och lämnar berättelsens tid, genom att förutspå vad som komma 
skall. (”Men i stället började en kedja av otroliga tillfälligheter – 
ett riktigt lyckoskott”). Sammantaget gör berättartekniken att vi 
läser texten som en spännande berättelse; vi följer med ögonblick 
för ögonblick och vill veta vad som ska hända härnäst. Här syns 
ingen reporter som är på plats. Endast det verkliga innehållet 
avslöjar att texten är journalistisk.  

Kisch var europé och hade realismens författare Balzac och 
Zola som förebilder. Han använde stilgrepp som inom journa-
listik annars brukar förknippas med new journalism, en repor-
tageriktning som uppstod i 1960-talets USA. Reportrarna bakom 
denna riktning ville att journalistiska berättelser skulle engagera 
sina läsare på samma sätt som bra romaner – samtidigt som de 
skulle skildra verkligheten. Läsningen skulle få ta tid och be-
rättelsen veckla ut sig i många riktningar. De använde inslag av 
dialog, inblickar i karaktärernas tankar och känslor samt rekon-
struktion, det vill säga att reportern skriver i scenisk form om 
sådant hen själv inte har bevittnat. Exemplet Kisch visar att 
denna teknik kunde förekomma flera decennier innan new jour-
nalism uppstod.  

Ester Blenda Nordström är känd som den första svenska 
reporter som prövade att ”wallraffa” i större skala, det vill säga 
att som journalist uppträda under förklädnad. Detta gjorde hon 
långt innan metoden fick sitt namn efter reportern Günter Wall-
raff i 1960-talets Västtyskland. Nordström tog 1914 jobb som 
piga på en gård i Södermanland och skrev sedan avslöjande re-
portage om pigors arbetsvillkor. Året därpå arbetade hon några 
månader som lärare i en sameby. Då var hon öppen med avsik-
ten att skriva reportage från sin vistelse. Men i övrigt delade hon 
vardag med samerna, följde dem på vandring över fjället, levde i 
kåta och umgicks med dem så jämlikt som möjligt.  

I ett av reportagen skildrar hon hur renhjorden är på väg till-
baka till samebyn efter en betesperiod i Norge. Det råder fest-
stämning och spänd förväntan:  
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En halvmil bort hade hjorden stannat – om man lyssnade riktigt 
intensivt och allt var stilla, så kunde man höra hundarnas skall 
därbortifrån, och på kvällen var lägret fullt av drängar och 
vaktare, som kommo hem på besök. Det var fest, det var liv, det 
var glädje och skratt. [---] Nu gällde allt endast hjorden. Var den 
fet, var den frisk, var det många kalvar födda, levde alla, hade 
ingen frusit ihjäl? Blev det rengärde i morgon? Hade vajorna 
mycket mjölk? Skulle vinden blåsa från det rätta hållet den 
närmaste tiden, så att inte det blev svårt att hålla djuren kring 
lägret? Renarna springa ju alltid med vinden – om det nu blev 
vind från Norge, så fick vakterna ett väldigt arbete att hålla dem 
från att löpa inåt igen. Måtte det bli lugnt och stilla så att ren-
gärdet fick skötas undan som det skulle! I morgon var det gärde – 
javisst. Och i övermorgon och dagen därpå, och så många dagar 
man kunde få hjorden samlad. (Nordström 1916, s. 256–257, 
mina kursiveringar) 

Till skillnad från i den citerade scenen av Kisch är reportern här 
själv på plats. Hon nöjer sig dock inte med att iaktta samerna 
utifrån. I stället gör hon sig till en av dem, en bland många i 
samekollektivet som väntar på att renarna ska återvända. Det 
märks genom att hon använder ”man” som gemensamt prono-
men för sig själv och samerna. Därigenom skapas ett berättar-
perspektiv som reportern delar med dem hon berättar om. 

De första raderna etablerar en närvarokänsla genom att vi får 
veta vad som kan höras när allt annat tystnar och genom en 
beskrivning av stämningen (”Det var fest”). Därefter följer en 
lång passage i fri, indirekt anföring, där en serie retoriska frågor 
uttrycker gruppens gemensamma tankar inför hjordens åter-
komst. Frågorna fångar vad som är relevant för samerna att veta 
och kryper nära inpå deras verklighet. Man kan dessutom tolka 
det som att även reportern på plats delar funderingarna. Dels 
styr det inledande ”man” läsaren i en sådan riktning, dels signa-
lerar det senare ”ju” i ”Renarna springa ju alltid med vinden” att 
reportern, efter flera månader tillsammans med samerna, känner 
sig hemtam med dem och deras erfarenheter.  

Vi hittar vidare tidskonstruktioner liknande den i reportaget 
av Kisch. I citatet har jag kursiverat ställen där tidsuttryck för 
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nutid och framtid kombineras med preteritum som tempusform. 
Detta berättargrepp samverkar med den sceniska framställnin-
gen så att läsaren erbjuds dela de upplevande karaktärernas här 
och nu. 

I exemplet är det inte i första hand ett yttre utan ett inre 
perspektiv som förmedlas. Reportern finns med i gruppen vars 
erfarenheter kommer till uttryck, men hon personligen är inte 
intressant. Hon har tagit sig in i samekollektivet för att, från 
insidan, kunna förmedla hur tillvaron kan upplevas av samer, till 
exempel när de väntar på att deras renhjord ska återvända efter 
vinterbetet. Hon blir helt enkelt länken till en samisk erfarenhet. 

Så till reportern Slavenka Drakulic, som berättar om sina 
personliga upplevelser av kriget i det sönderfallande Jugoslavien 
under 1990-talet. Så här inleds det första reportaget, ”Från andra 
sidan kriget”, hämtat ur samlingen Balkan Express: 

För knappt ett och ett halvt år sedan satt jag i min lägenhet i 
Zagreb och tittade på CNN-reportagen från Bagdad, och tänkte: 
”Herregud, hur kan människor leva där?” I många år hade jag 
tänkt detsamma om Beirut. Nu sitter jag här igen och tittar på 
CNN-reportagen från Sarajevo eller Slavonski Brod, men jag 
ställer mig inte den frågan längre. Efter ett års krig i Kroatien 
och Bosnien-Hercegovina, efter att hela städer som Vukovar 
ödelagts, efter granatbeskjutningen av Osijek och Dubrovnik 
frågar mina utländska vänner: ”Hur är det möjligt att leva i ett 
land där det pågår krig, hur lever ni?” Jag förstår nu att det inte 
finns något enkelt svar och att det inte heller finns något enkelt 
sätt att formulera det.  

[---] Kriget liknar ett vidunder, en mytisk varelse från någon 
avlägsen plats. På något sätt vägrar du inse att denna varelse har 
med ditt eget liv att göra, du försöker övertyga dig själv om att 
allt kommer att förbli vid det gamla, och att ditt liv inte kommer 
att förändras, samtidigt som du känner hur varelsen närmar sig. 
[---] 

Alltmedan kriget fortgår skapar du en andra verklighet, å ena 
sidan håller du krampaktigt fast vid det som var dina dagliga 
rutiner, låtsas att allt är som vanligt, ignorerar kriget. Å andra 
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sidan kan du inte förneka de djupgående förändringarna i ditt 
liv och dig själv, förskjutningarna i dina värderingar, känslor, 
reaktioner och ditt beteende. (Kan jag köpa skor, verkar det 
vettigt? Får jag bli förälskad?) (Drakulic 1993, s. 11–12) 

De olika tidspositionerna i citatet blir centrala: före kriget, ”då” 
(återger i preteritum en scen när reportern ser krigsrapporter 
från Bagdad på tv) och under kriget, ”nu” (återger i historiskt 
presens en scen när reportern har blivit äldre och ser krigsrappor-
ter från sitt eget, sönderfallande land). I de två senare styckena 
finns ingen scen alls. I stället möter vi här berättaren i direkt 
form, i ett tillbakablickande försök att förstå hur kriget har 
förändrat den person hon en gång var. De retoriska frågorna i 
parentesen erbjuder, genom fri, indirekt anföring, slutligen en 
återgång till jagets tankar ”nu”, under kriget.  

Avståndet i tiden mellan ”nu” och ”då” sammanfaller med en 
yttre och en inre förändring (av landet Jugoslavien, av det civila 
livets villkor under kriget, av människors sätt att uppleva sin 
omgivning och sig själva), och berättandet i Drakulics reportage-
samling som helhet prövar att utforska denna förändring. Du-
formen i andra och tredje stycket förstärker intrycket av att 
berättaren vänder sig till sitt tidigare jag som om det vore en 
annan människa, som om förändringen som skett är så genom-
gripande. Samtidigt bidrar du-formen till att läsaren kan känna 
sig inbegripen i tilltalet: så här kan det vara, det hade kunnat vara 
du som tvingats leva i skuggan av ett krig.  

Man kan tycka att Slavenka Drakulic bara delvis spelar en 
typisk journalistroll, eftersom hon i boken varvar andras upp-
levelser av att vara drabbade av kriget med sina egna. Men ge-
nom att lyfta fram allmänmänskliga behov, tankar och känslor 
och genom att använda en berättarteknik som speglar det indivi-
duella i det gemensamma skapar hon en berättelse som blir till 
något större än ett enskilt vittnesbörd. Den förvandlas till jour-
nalistik, en långsamhetens journalistik som har möjlighet att 
uttrycka tillvarons komplexitet. 

Till sist ett mer nutida smakprov, skrivet av Fabrizio Gatti, en 
italiensk reporter som har wallraffat i vår egen tid. I sin repor-



C E C I L I A  A A R E  

74 

tagebok Bilal. På slavrutten till Europa (utkom i Italien 2007) 
följer han ett antal afrikanska migranter i deras försök att ta sig 
in i Europa. I Afrika och Asien uppträder han under eget namn 
medan han bland migranter i Italien är förklädd till den på-
hittade karaktären kurdiske ”Bilal”. Som ”Bilal” hoppar han i ha-
vet från en klippa på ön Lampedusa. Gattis plan är att ”Bilal” ska 
upptäckas i vattnet och föras till det läger där migranter just då 
förvaras i väntan på att deporteras till Libyen. Lägret är stängt för 
journalister. Därför tar reportern till denna drastiska metod. 
Scenen när han hoppar lyder: 

Innan han hoppar måste han synkronisera sig själv med havets 
rytm. Se till att träffa vattnet precis när vågen är som högst. 
Utnyttja bakströmmen. Och så fort som möjligt avlägsna sig 
från klipporna. I månader har jag föreställt mig detta ögonblick. 
[---] Och nu när ögonblicket väl är inne kan jag inte ens stoppa 
och betrakta det. Ett. Två. [---] Vid tre omsluter kylan redan 
kroppen. Och vilken kyla! [---] Jag andas häftigare. Ryggen 
kröks när den genomfars av långa okontrollerbara skakningar. 
Men här är ingen tid att värma sig. Jag befinner mig alltför nära 
klipprevet. [---] Bilal simmar i fatt sin väska. Strömmen har nu 
fått den att börja driva långsamt mot Tunisien. (Mina kursi-
veringar. (Gatti 2013, s. 348–349) 

Historiskt presens ger intryck av att läsaren följer det som sker i 
realtid. Valet av detaljer (bakströmmen, kylan, ryggen som 
kröks, väskan som flyter i väg) accentuerar närvarokänslan. Pas-
sagens första ”jag” (”I månader har jag”) syftar troligen på ”jag, 
Fabrizio”. Berättaren omnämner därefter sin fejkade identitet 
ömsom i tredje person (”han”, ”Bilal”) och ömsom i första per-
son (”jag”). Men inte nog med det. Texten iscensätter själva 
processen hur berättaren först beskriver ”honom”, den person 
som den upplevande reportern strax ska bli, för att sedan pröva 
att kalla denna yttre identitet ”jag”, liksom känna sig för i en 
kurdisk migrants kropp. När texten därefter fortsätter med nam-
net ”Bilal” för den som simmar efter väskan blir effekten att de 
”jag” som nyss förekommit likaväl skulle kunna beteckna ”jag, 
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Bilal” som ”jag, Fabrizio”. En yttre, falsk och en inre, äkta iden-
titet går med andra ord inte att hålla isär.  

Längre fram har ”Bilal” varit inlåst i lägret i några dagar då han 
blir tillfrågad av en tunisisk medfånge om även han, ”Bilal”, gillar 
den islamitiske terroristledaren bin Ladin. Berättaren informerar 
om att samtalet, som förts på stapplande franska, ebbar ut:  

[…] på grund av att Bilals förråd av ord tagit slut. Han försöker 
föreställa sig sitt eget ansikte. Han tänker på de djupare och 
längre fårorna runt munnen, dolda av mustaschen som nu växt 
ihop med det långa skägget. Han har inte sett sitt ansikte på flera 
dagar. Kanske har han redan hunnit förändras. Han skulle vilja 
ha en spegel. Här. Framför sig. Omedelbart. För att utforska 
blicken hos en person som tydligen kan förväxlas med en mor-
disk terrorist. (Gatti 2013, s. 390) 

I stycket finns inga ”jag”, bara ”han”, samtidigt som det enda 
namn som nämns är det inledande ”Bilal”. Sammanhanget pekar 
alltså ut ”han” som ”Bilal”. Ändå är det väl reportern ”Fabrizios” 
tankar som läsaren får dela i stycket. Eller? Texten tycks antyda 
att ett rollspel kan ha sina risker: Vem är ytterst ”jag” och vem 
”den andre”? Och vem kan dessa två i ett missuppfattas som? 
Glidningen mellan ”jag” och ”han” pekar bort från en enhetlig 
upplevelse. Berättarögonblicket synliggör en tvekan, som öppnar 
för inlevelse med den stora massan av alla ”Bilal”, med alla dem 
som drömmer om att skapa sig en ny framtid i Europa. Därmed 
problematiseras bilden av migration på ett sätt som en strikt 
rapporterande nyhetsartikel aldrig skulle kunna göra.  

Det här kapitlet har gett exempel på olika typer av berättar-
teknik som kan användas i reportagegenrens långsamma form av 
journalistik. Det äldsta citerade reportaget visar att Egon Erwin 
Kisch redan 1913 använde rekonstruktion, dialog och interna 
perspektiv i tredje person för att åstadkomma en spännings-
driven berättelse med ett innehåll hämtat ur verkligheten. I de 
tre andra reportagen, från 1915, 1993 och 2007, utnyttjar repor-
tern sin egen person som ett medel för att berätta något om 
världen. Tillsammans inbjuder de fyra exemplen läsaren att före-
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ställa sig hur det kan kännas att till fots jaga en spion som 
försvinner bort i en droska, att vara en same som väntar på ren-
hjorden, att försöka leva som vanligt under ett krig och att fly till 
en annan världsdel för att få ett bättre liv. De visar att journa-
listik inte måste vara något som förmedlas snabbt och förenk-
lande utan också kan vara en stark berättelse som genom lång-
samhet vittnar om sin samtid.  

Cecilia Aare är adjunkt i journalistik vid Södertörns högskola och 
doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I sitt 
avhandlingsarbete undersöker hon reportagegenren med berättel-
seteoretisk utgångspunkt. Hon har tidigare arbetat som reporter i 
dagspress och som tidskriftsredaktör och har även skrivit högskole-
läroboken Det tidlösa reportaget. 
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Journalistikens heta känslor 

Carl-Gustav Lindén 

Under de mer än två decennier jag jobbade med nyhetsmedier 
var känslorna en viktig del av arbetet. Egentligen var de själva 
drivkraften till att varje dag få energi att ta itu med nya jobb. Alla 
som vistats på en nyhetsredaktion vet att detta är en arbetsmiljö 
där känslorna ofta spelar en stor roll. Engagemanget som driv-
kraft att avslöja missförhållanden eller göra världen till en bättre 
plats går inte att underskatta. De passionerade diskussionerna 
om vilken nyhet som är dagens viktigaste eller hur en känslig 
publicering ska hanteras. Vem som får löpet eller inleder huvud-
sändningen. Olika känslor, från idealistiska till rent egoistiska, 
tog ibland helt över. 

Så kom jag in i den akademiska världen och stötte på feno-
menet att få forskade om journalisternas känslor. Jag var för-
bluffad. Det här var också något jag tog med mig i min doktors-
avhandling, där jag noterade att rationella idéer (normativ teori) 
om vad journalistiken borde vara är sällsynt dåliga teoretiska 
verktyg för att förstå känslor och andra icke-rationella mänskliga 
uttryck. Professionaliseringen av journalistiken och journalis-
tiska ideal krävde en klinisk syn där känslor och passion möj-
ligen var något som kultur- och sportjournalister kunde ut-
trycka. Även inom reportagegenren har journalistens eget enga-
gemang, medkännande och empati varit en viktig del. Ekono-
mijournalister som jag själv rörde oss däremot i en värld som 
ansågs vara fullkomligt rationell och känslobefriad. Något som 
självklart inte var sant. 

Passion och nyhetsjournalistik har blivit något av mitt eget 
favoritämne samtidigt som jag jobbar allt närmare datavetare 
och experter på användardesign med att utveckla AI-system för 
nyhetsredaktioner. För många år sedan hittade jag en veten-
skaplig artikel, alldeles bortglömd, som jag tyckte sammanfattade 
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mina tankar. Mot bakgrund av min egen inriktning var detta 
något ironiskt eftersom rubriken var ”Despite computers, journa-
lism remains a human enterprise: instilling the passion through 
examples” (Wilkins 1997). I texten understryker författaren att 
han som journalistiklärare upplever att passionen är den vik-
tigaste ingrediensen i journalistik: journalister måste ”älska sin 
berättelse” och ”älska att vara på redaktionen” för att klara sig i 
ett svårt och krävande yrke (ibid., s. 78). 

Senare har jag hittat andra referenser. Schudson (2005, s. 219) 
noterar att ”oväntade händelser från lönnmord till olyckor finns 
i centrum av journalistikens passion” men att detta samtidigt är 
en del av ett större sammanhang om vad som utlöser mänsklig 
nyfikenhet. Passion för att skriva och berätta historier, att få vara 
där det händer saker och få träffa personer som skapar historia, 
eller den upphetsning som en deadline skapar – allt detta finns i 
centrum för journalistiken. 

Passion i journalistiken må ha negligerats av forskare men 
den finns ständigt närvarande i berättelser om journalister. Ro-
bert Fisk, den kända krigsreportern i Mellanöstern, berättar hur 
det kändes i början av karriären: ”Du förstår, jag är 59 år nu och 
när jag kom ut hit var jag 29 år och full av passion för jour-
nalistiken och älskade livet” (Eisenhuth & McDonald 2007).  

Den moderna kapitalismen 

Nu vet jag som forskare mycket bättre varför det fanns en tid då 
journalister förutsattes vara underliga varelser vars viktigaste 
krav var att vara objektiva och neutrala i förhållande till sin om-
värld. Enligt Hirschman (1977) bröts passionen ut ur de sociala 
systemen som en del av den moderna kapitalismen. Detta var en 
säkerhetsåtgärd för att undvika ”de destruktiva krafter som fri-
gjordes av den mänskliga passionen” (ibid., s. 132). Spåren går 
delvis till de båda världskrigen, då journalisterna var en del av 
det propagandamaskineri som med nationalistisk och chauvi-
nistisk iver manade befolkningen att förbereda sig för krig. 

De tryckta dagstidningarna och journalisterna som jobbade 
där var en viktig del av den moderna kapitalismens framväxt. 
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Anderson (2006) talar i det här sammanhanget om ”print capi-
talism”.) Nyheter, särskilt inom nyhetsbyråerna, utvecklades till 
något av en handelsvara vars maximala spridning krävde minsta 
möjliga friktion hos såväl annonsörer som publiken. Därför 
måste emotionernas inflytande över innehållet och publikmot-
tagandet regleras. Även de stora politiska dagstidningarna för-
klarade sig neutrala på 1970–1980-talet för att bättre kunna för-
valta sin affärsmodell, som byggdes för att tidningarna inte 
skulle stöta sig med existerande och potentiella läsare. Objekti-
vitet och neutralitet lyftes fram som måttstockar för journalis-
tikens kvalitet (Hanitzsch 2007). Detta medförde också att tid-
ningsutgivarna kunde skydda sig från kritik och påståenden om 
att journalister och redaktörer var partiska. 

Populismens frammarsch 

Nu är ett paradigmskifte på väg där känslor och emotioner håller 
på att inta en central plats inom forskningen kring journalistik. 
På engelska talar man om ”the affective turn” och forskare som 
Mervi Pantti (2010) och Karin Wahl-Jörgensen (2018), som 
länge varit relativt ensamma om att studera journalisternas kän-
slor, har fått ett stort uppsving. Journalisterna är inte isolerade 
från samhällsutvecklingen i stort och känslornas återtåg i poli-
tiken understryks av populismens frammarsch och kavalkaden 
av ”färgstarka” populistiska statsledare som Donald Trump i 
USA, Viktor Orban i Ungern, Matteo Salvini i Italien, Narendra 
Modi i Indien och Boris Johnson i Storbritannien. 

Populismens framgångar och etableringen av sociala medier 
är en bidragande orsak till att journalisternas känslor fått ökad 
betydelse. Men det handlar också om att uppmärksamhetseko-
nomin, det vill säga affärsmodeller baserade på effektiva kogni-
tiva metoder att fånga och hålla kvar intresset bland användarna, 
alltmer tagit över. I USA har Donald Trump väckt starka reak-
tioner och tidningar som New York Times och Washington Post 
firar ekonomiska framgångar med ständig kritisk bevakning av 
presidentens olika manövrar, en Trump-effekt, medan konserva-
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tiva medier som Fox News å sin sida lever högt på sitt känslo-
laddade stöd till Trump. 

Ilska, rädsla och avsky dominerar 

Känslor är komplexa och jag målar här med bred pensel. Mer än 
90 definitioner av emotioner existerar och åtminstone 140 000 
ord är kopplade till dem (Vosoughi, Roy & Aral 2018). Enligt 
Plutchik (2001) går definitioner av emotioner att samla i åtta 
olika grundläggande kategorier – ilska, rädsla, förväntan, för-
troende, överraskning, sorg, lycka och avsky. Det förefaller som 
att mycket nu handlar om tre av dem – ilska, rädsla och avsky. 
Utvecklingen är alltså inte entydigt positiv. Forskare pekar på 
sociala mediers effekter på medborgarnas medvetande. Ständigt 
uppkopplade människor blir påminda i realtid om olyckor, brott 
och katastrofer, vilket gör att de lever i en ständig rädsla och 
nervositet (Davies 2018). 

Det tycks också bli allt viktigare att journalister visar känslor. 
En preliminär analys av drygt 45 000 annonser för journalistjobb 
i USA från sajten Journalismjobs.com visar att passion nämns 
allt oftare. Andelen jobbannonser där ordet förekommer visar en 
stadigt ökande kurva från drygt fyra procent år 2002 till nästan 
sjutton procent år 2013. Några exempel på sammanhanget:  

… passion för att rapportera och skriva 
... du älskar ditt jobb, dina kolleger och läsarna vet det. 
Faktum är att de bara väntar på att få ta del av din entusiasm 
Du måste passionerat vara inställd på att vara den första som 
fixar ett scoop 
... vi behöver en passionerad och engagerad individ som går in 
med hjärta och själ i vårt samfund och blod och svett i 
tidningen.  

När jag läser platsannonsernas texter väcks misstanken att passion 
är ett kodord för långa arbetsdagar mot låg lön. Anställningsfor-
mer som till sin karaktär placerar folk i ett prekariat (en benäm-
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ning för den sämst ställda gruppen på arbetsmarknaden) är ingen 
ny företeelse i kreativa branscher. Också inom journalistiken är 
systemet med vikarier, deltidsarbetande och andra med otrygga 
anställningsförhållanden väl etablerat (Örnebring 2018). 

Affärsmodeller 

Känslornas återkomst inom nyhetsjournalistiken handlar mycket 
om pengar. Nyhetsmedierna är på väg bort från en produkt- och 
servicebaserad affärsmodell mot en värdebaserad intjänings-
modell där journalisternas viktigaste uppgift är att skapa mening 
och förståelse. Kanske för att vi lever i en värld som framstår 
som alltmer kaotisk. Mittmedia, som ger ut 28 svenska lokaltid-
ningar, har till exempel infört ett mått som mäter läsarvärdet – 
engagemanget – i varje enskild artikel, det vill säga hur många 
som läser och hur länge. Varje redaktion i koncernen tilldelas 
mål för antalet artiklar som ska nå en viss poängsumma. Käns-
lorna går alltså att mäta och omsätta i intäkter. 

Detta förhållningssätt, att satsa på journalistik som skapar 
förståelse, har med stor framgång genomförts av den norska lo-
kaltidningskoncernen Amedia, som satsar på totalt fokus på inne-
håll som ska hjälpa läsarna att orientera sig i tillvaron. Andra 
hänger på. Till exempel införde Göteborgsposten 2019 i en ny 
slogan: ”Riktig journalistik gör skillnad”. 

Det är självklart goda nyheter för journalisterna att deras 
arbete uppskattas alltmer av mediehusens chefer. 

Från religiösa värden till familjevärden 

Det finns några andra intressanta exempel på känslor som re-
daktionell affärsstrategi i medierna. I USA har mediekoncernen 
Deseret News i Salt Lake City, ägd av mormoner, en affärsmodell 
med genomtänkt värdestrategi. Där har mediehusets ursprung-
liga religiösa värden i den globala strategin fått ge vika för fa-
miljevärden. Dessa går att skala upp på ett helt annat sätt än de 
andliga värden som styr medlemmarna i Jesu Kristi kyrka. På so-
ciala medier har Deseret News etablerat hundratals sidor som alla 
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går ut på att älska någon: både ”I love my Mom” (gillas av 5,5 mil-
joner användare på Facebook) och ”I love my Dad” (1,3 miljoner 
som gillar) slås av ”I love my Dog” (som 5,7 miljoner gillar).  

Vid den amerikanska ekonomitjänsten Quartz har report-
rarna fria händer att välja vilka ämnen de bryr sig om mest och 
uppmuntras att utveckla sin besatthet (”obsession”). På den hy-
perlokala nyhetssajten Voice of San Diego finns detta inskrivet i 
den redaktionella policyn: ”Bry dig om ditt bevakningsområde 
mer än någon annan”. Vid en annan lokal nyhetssajt – Billy 
Penn, som nu är nedlagd – brukade grundaren visa upp tweets 
där folk skrev ”Jag fanimej älskar Billy Penn”. 

Känslorna har alltså blivit en del av affärsstrategin. 

Publikens känslor 

Om vi vänder på steken så handlar det inte bara om journalis-
ternas egna känslor utan i högsta grad även om publikens emo-
tionella reaktioner. Tidningsutgivarna i USA, American Press 
Institute, har till och med gett ut en guide för hur man skapar en 
”empatisk redaktion” som på ett bättre sätt tar hänsyn till om-
givningens – framför allt utsatta gruppers – känslor (Bui 2018). 

Jag nämnde populismen och känslorna. Sociala medier som 
Facebook lever på att fånga folks uppmärksamhet och de vet att 
falska och illvilliga inlägg lockar fram mycket mer engagemang 
än konstruktiva och positiva uppdateringar. Facebooks affärs-
modell bygger på att få användarna att stanna så länge som det 
bara är möjligt på plattformen. Många användare har ändå trött-
nat på dem som skriker högst, det vill säga försöker fånga upp-
märksamhet på fel sätt. Den annonsfinansierade så kallade klick-
journalistiken har gått tillbaka kraftigt samtidigt som medie-
husen försöker minska Facebooks betydelse, eftersom den pub-
likkontakt som Facebook förmedlar inte gett mediehusen några 
ekonomiska framgångar. 

Tyska tidskriftsförlaget Burdaforwards vd Oliver Eckert ta-
lade till och med om att bryta med teknikjättarna som ”vägen till 
frihet” vid ett seminarium i oktober 2019 i Berlin. Det är direkt-
relationen till betalande läsare och deras engagemang som är den 
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nygamla centrala affärsmodellen. För att veta vad som intres-
serar betalande läsare har redaktionerna tagit i bruk avancerade 
system för att mäta deras reaktioner. Där mäts vilken typ av 
innehåll som får läsarna att tillbringa längst tid med det jour-
nalistiska materialet (Cherubini & Nielsen 2016). Dessa mät-
instrument har hittills varit planerade med tanke på annons-
marknadens behov. De mest avancerade redaktionerna använder 
egna skräddarsydda system optimerade för att mäta läsarintres-
se. Forskning av Olsen och Solvoll (2018) visar ändå att redak-
tionernas och läsarnas uppfattning om vad som är intressant ofta 
går isär. 

”Maskinernas” intåg på redaktionerna har pågått i många 
decennier och har hjälpt journalisterna att utföra sitt arbete 
mycket effektivare än förut samtidigt som andra yrkesgrupper på 
redaktionerna har försvunnit, som sättare eller mörkrumsassis-
tenter. Med nya verktyg som byggs på artificiell intelligens upp-
står nya frågor om journalisternas funktion. Jag frågar mig allt 
oftare: ”Vad gör journalisten till människa?” 

Emotionell analytik 

Jag nämnde redan maskinernas intåg på nyhetsredaktionerna: 
Är passion och emotioner något som är förbehållet mänskliga 
journalister? Är social och emotionell intelligens något som räd-
dar jobben? Kanske inte i långa loppet. Det som på engelska 
kallas affective computing har flera benämningar på svenska: 
känsloigenkänning eller känsloförmedlande teknik. Det handlar 
om igenkänning och förmedling av känslor och sinnestillstånd 
med hjälp av datorteknik (Lotsson 2019). Den kan användas för: 

– Känsloigenkänning – datoriserade metoder att avläsa om en
människa är glad, ledsen, trött.
– Känsloöverföring – tekniker för att representera avsändarens
känslor för mottagaren i datakommunikation.
– Känslosimulering – att få syntetiska röster eller datorani-
merade ansikten att efterlikna känslouttryck.



C A R L - G U S T A V  L I N D É N  

84 

Mycket riktigt experimenterar flera mediehus med nya analys-
verktyg som mäter och analyserar läsarnas emotionella reak-
tioner för att bättre kunna planera och producera innehåll som 
lockar till läsning. Även om vi inte ska överdriva mediernas 
effekter kan vi ändå fråga hur hälsosamt detta är med tanke på 
polariseringen i samhället. Risken finns att journalisternas bidrag 
baseras på konfirmeringsbias, det vill säga att betalande läsare 
erbjuds ett innehåll som bekräftar och förstärker deras uppfatt-
ningar och existerande världsbild. 

Hur som helst kan jag till slut konstatera att känslorna gjort 
ett starkt återtåg i samhället och journalistiken medan forskarna 
först nu börjar inse att här finns ett spännande område att stu-
dera närmare. 

Carl-Gustav Lindén, filosofie doktor, forskar i nya former av jour-
nalistik och affärsmodeller för medier. Han är universitetslektor på 
deltid vid Södertörn, tillika forskare vid Nordicom, Göteborgs uni-
versitet och docent vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet. Han har tidigare arbetat som ekonomijour-
nalist för tv och press. 
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Journalistik är att ta reda på fakta  
– och inte rygga för det obekväma

Christoph Andersson 

Offentlighetsprincipen är ett av journalistikens viktigaste red-
skap. Men på senare år har den över 250 år gamla lagstiftningen 
kringskurits av ökad sekretess – och rädslan för att hamna i kon-
flikt med EU:s stränga dataskyddslag GDPR. Här följer en jäm-
förelse mellan öppenheten på 1990-talet och idag, med svensk 
export av krigsmaterial som exempel.  

* 

Södertörn, hösten 2019. Jag ger tio journaliststudenter en uppgift 
utöver det vanliga. Inom ramen för en researchkurs ska de gräva 
fram fakta om ett antal personer som på 1980-talet figurerade i 
ljusskygga affärer med krigsmateriel. Allt från direktörer vid den 
svenska vapensmedjan Bofors till en finsk mellanhand och en 
högt uppsatt svensk regeringstjänsteman. 

– Å nej, så jobbigt, säger en student. Kan inte vi få göra något
annat i stället?  

Mitt svar är kort: nej. 
Syftet är nämligen att jämföra hur svenska myndigheter 

tillämpar offentlighetsprincipen idag, jämfört med 1990-talets 
början. Sedan dess har Sverige blivit medlem i EU, med skyldig-
het att rätta sig efter ett ökat antal EU-regler som bidragit till 
skärpt sekretess. Den allra senaste är EU:s dataskyddsförordning 
GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft i 
maj 2018. Därutöver har även den svenska sekretesslagen 
skärpts. Den heter numera OSL, Offentlighets- och sekretessla-
gen. Ytterst vill jag, med studenternas hjälp, få veta om det blivit 
svårare att ta reda på fakta. Valet av Bofors och dess affärer med 
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krigsmaterial är ingen slump. Jag har själv grävt i Bofors gamla 
affärer. Alltihop började i en tysk källare för nästan 30 år sedan. 

* 

Någonstans i Tyskland, 1992. Längs källarväggarna står pärmar 
med tyska och utländska företagsnamn.  

Alltsammans kommer ursprungligen från den östtyska 
säkerhetspolisen Stasis högkvarter i Östberlin eller från Stasis 
olika täckföretag. 

Jag börjar bläddra och hittar dokument med namn på höga 
tjänstemän hos Bofors, med huvudkontor i Karlskoga. Närmare 
bestämt Bofors nobelkrut, senare omdöpt till Nobel kemi, ett av 
koncernens många bolag. Under kalla kriget var Bofors främsta 
uppgift att säkra svensk neutralitet – och rusta Sverige för ett 
möjligt anfall österifrån. Men dokumenten avslöjar att koncer-
nen inte tog så noga på neutraliteten. 

I största hemlighet hade företaget under 1984 och 1985 
tillverkat cirka 280 ton kalasjnikovkrut åt den östtyska folkarmén 
(!). Den dåvarande svenska tillsynsmyndigheten, Krigsmateriel-
inspektionen, och dess inspektör Carl Algernon, hade låtit sig 
övertygas om att det bara var vanligt civilt jaktkrut, avsett för att 
skjuta småvilt. Därför hade myndigheten godkänt exporten till 
det kommunistiska Östtyskland, DDR.  

I händelse av krig med DDR och Sovjet skulle svenska 
värnpliktiga ha blivit beskjutna med DDR-arméns kalasjnikov-
salvor, fyllda med krut, made in Sweden. 

Jag bläddrar vidare och hittar en liknande affär: Under åren 
1982 till 1984 hade Bofors levererat 341 ton krut och spräng-
ämnen till ett företag i Österrike. Tågtransporterna hade gått via 
Västtyskland, men i Salzburg hade godsvagnarna plötsligt diri-
gerats om och skickats till ett litet tvåmansföretag i Åbo i Fin-
land, Sevico Oy, med vd:n Torbjörn E. som en av ägarna. Men 
denna gång hade färden skett via DDR, där varje last försvann 
spårlöst, men alltid med Sevicos goda minne. Senare hade allt-
sammans dykt upp i Iran, utskeppat via hamnen i Rostock, redo 
att användas i kriget mot Irak, i strid med svenska exportförbud. 
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Jag frågar mig hur det var möjligt. Dokumenten visar att 
Bofors dåvarande marknadschef Mats Lundberg och andra 
tjänstemän under åren 1981 till 1985 inlett ett samarbete med 
det östtyska företaget IMES i Östberlin, ett av många bolag som 
kontrollerades av Stasiöversten Alexander Schalck-Golodkowski 
och hans imperium Koko, Kommerzielle Koordinierung.  

Alla förhandlingar och uppgörelser företagen emellan var 
noga dokumenterade av IMES medarbetare, varav merparten var 
knutna till Stasi som hemliga agenter, så kallade IM, Inofficiella 
medarbetare. Bland annat kunde jag se olika Boforsmedarbetares 
namnteckningar i handlingarna. 

Utifrån Schalck-Golodkowskis perspektiv handlade affärs-
upplägget med Bofors och andra rustningsföretag i väst inte bara 
om att inkassera provisioner i hårdvaluta till ett närmast bank-
rutt DDR utan också om att värva västliga affärsmän som 
spioner åt Stasi – exempelvis från det neutrala Sveriges vapen-
smedja Bofors.  

Kort sagt: Jag sitter på mitt livs scoop. 
Vad som gör det hela så sensationellt är att marknadschefen 

Mats Lundberg redan på 1980-talet åtalats i Sverige för illegal 
export av krigsmaterial till Iran och DDR, men friats i brist på 
bevis.  

Dessutom hade ett vittnesmål från Bofors egen krutexpert, 
Lars-Erik Björn, vägt tungt till Lundbergs fördel. Björn hävdade 
att civilt jaktkrut omöjligen kunde användas militärt, för då 
skulle vapnen ”sprängas”. 

Plötsligt finns nu alla bevisen runt omkring mig, där jag står i 
källaren. Inklusive belägg för att Björn dragit en vals. Lyckligtvis 
finns också en gammal kopiator i närheten, med följd att jag 
lyckas dokumentera mina fynd. 

Det faktum att jag fått tillgång till materialet beror enkom på 
att ett par visselblåsare släppt in mig. Någon offentlighetsprincip 
existerar nämligen inte i Tyskland 1992, varför mitt besök i 
källaren följaktligen är högst inofficiellt med allt vad det innebär. 

Personerna ifråga måste kunna lita på att jag aldrig någonsin 
yppar deras namn – och hur jag fått tillträde. Inte ens för min 
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uppdragsgivare Sveriges Radio och dess olika redaktioner, jämte 
chefer. 

Efter flera timmar under markytan går jag uppför källar-
trappan med en medhavd väska, fylld med kopior. Nu gäller det 
att ta sig hem till Sverige så fort och säkert som möjligt – och 
alltid ha koll på väskan. 

* 

Några dagar senare, i Stockholm. Jag måste förvissa mig om att 
alla dokumenten verkligen är äkta – och att alla Boforsanställdas 
namnteckningar som jag hittat också är det. Hur kollar man 
sådant?  

Jo, med offentlighetsprincipens hjälp. Hos tullkriminalen 
begär jag ut den kompletta FUP:en, förundersökningen, från 
1980-talet. Hos svenska domstolar begär jag ut tidigare domar. 
Och hos polisens passregister begär jag ut passansökningar och 
foton på samtliga Boforsanställda som var involverade i upp-
lägget. Efter en sedvanlig sekretessprövning lämnar myndig-
heterna ut allt ut, skyndsamt och komplett.  

Hit hör också Boforsarnas namnteckningar, som nu är möj-
liga att jämföra med underskrifterna från Östberlin.  

Men så gör jag en sak till – skaffar mig en grävpartner. På 
Dagens Nyheters redaktion sitter reportern Bo G Andersson, som 
redan på 1980-talet granskat Bofors ljusskygga affärer. Även han 
är intresserad av fynden och i behov av någon att samarbeta 
med. Ingen av oss klarar nämligen av att på egen hand hantera 
det gigantiska pappersmaterialet. Det kräver någon att diskutera 
med – och det kräver en metod. 

Vår blir att bland annat använda oss av 1980-talets tull-
utredning som en ram. Vi lägger bokstavligt ut gamla handlingar 
och protokoll på redaktionsgolvet – och fyller ut tomrummen 
med mina nyfunna handlingar från källaren. Syftet är att lägga 
pussel och att se om och hur det hela hänger ihop. Visserligen 
uppstår frågor som varken Bo G eller jag lyckas få svar på, men 
efter flera dagars arbete faller alla avgörande pusselbitar på plats. 



J O U R N A L I S T I K  Ä R  A T T  T A  R E D A  P Å  F A K T A  

91 

Det blir ett stort avslöjande, både i Sveriges Radio och i 
Dagens Nyheter den 14 februari 1993, senare även i boken Die 
Akte Bofors (Andersson & Andersson 1993) och SVT-dokumen-
tären Den stora krutbluffen (Andersson, Andersson & Pieniow-
ski 1996).  

Följden blir att ett parlamentariskt utskott i den tyska för-
bundsdagen, tillsatt för att syna DDR:s embargoaffärer, även 
grundligt börjar syna Bofors. Flera av Bofors forna östtyska 
affärspartners kallas att vittna i Bonn. Jag är själv på plats i för-
bundsdagen när den tidigare Stasiöversten och hans underord-
nade utan omsvep berättar att upplägget med Bofors var en bluff, 
med syfte att hjälpa företaget att kringgå svenska exportförbud.  

Alexander Schalck Golodkowski säger att Bofors bara var 
”småskit”, jämfört med hur han lät bedriva annan storskalig 
varusmuggling med krigsmaterial från väst.  

Hemma i Sverige väljer dock myndigheterna att ligga lågt. 
Först när alla känsliga Iranaffärer preskriberas 1994 beslutar 
Göta hovrätt i Jönköping att ta upp Boforsmålet på nytt, men 
bara delen om exporten av kalasjnikovkrut till DDR. Ingen vågar 
nämligen stöta sig med Islamska republiken Iran.  

Likväl blir Boforsmålet unikt i svensk rättshistoria. Normalt 
tas bara mål upp om en tilltalad misstänks ha blivit felaktigt 
dömd. Här är det tvärtom. Fallet tas upp eftersom Lundberg an-
ses ha blivit friad på felaktiga grunder.  

Den nya rättsprocessen slutar i en västgötaklimax 1999, tio år 
efter Berlinmurens fall. Hovrätten slår fast att Bofors civila krut 
mycket väl gick att använda militärt, vilket i sig skulle ha gjort 
exporten olaglig. Men i och med att krigsmaterielinspektionen 
och dess inspektör Carl Algernon gett sitt godkännande var den 
ju inte olaglig. Ytterst är det svenska staten som gjort fel, inte 
Bofors och Lundberg.  

Hur Algernon själv såg på saken behövde rätten aldrig reda 
ut. Han hade dött i en mystisk tunnelbaneolycka i Stockholm 
1987. Vittnen hävdade att han blev knuffad framför ett fram-
rusande tåg, bara någon timme efter ett dramatiskt möte med 
Bofors högste vd.  

Polis och åklagare hade en enklare förklaring – självmord. 
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Alltihop kan jag och Bo G Andersson läsa i polisutredningen, 
även den fullt tillgänglig med hjälp av offentlighetsprincipen. 
Under vår research upptäcker vi att Algernon redan 1984 tipsat 
en hög Säpo-chef om Bofors märkliga affärer med DDR. Chefen 
hade skrivit ett pm om saken, men det försvann spårlöst, trots att 
det skulle ha diarieförts och registrerats som en allmän handling.  

* 

2016, drygt 17 år efter domen i Göta hovrätt, öppnas äntligen ett 
av Sveriges viktigaste arkiv med bäring på Boforsaffärerna. 
Närmare bestämt den socialdemokratiska partistyrelsens arkiv. 
Arkivet omfattas av en spärrfrist på 20 år, varför det först nu går 
att få en bild av hur diskussionerna om Bofors förts i den dåtida 
maktens centrum. Inte i den socialdemokratiska regeringen, 
utan i den dåvarande socialdemokratiska partistyrelsen och dess 
verkställande arbetsutskott, med Olof Palme som både parti-
ordförande och statsminister.  

Flera av Bofors ljusskygga aktiviteter har nämligen ägt rum 
eller fått sin upplösning under huvudsakligen socialdemokratiskt 
styre. Inte bara affärerna med DDR och Iran utan även affärer 
med Bahrain, Singapore, Dubai, Indien, Indonesien-Östtimor 
och Pakistan. Utåt sa sig det socialdemokratiska partiet alltid stå 
för en strikt reglerad export och direkta exportförbud, men var 
det verkligen så? 

För att få svar beger jag mig till Arbetarrörelsens arkiv i Fle-
mingsberg, där socialdemokratin förvarar sina gamla partistyrel-
seprotokoll.  

Här hittar jag uppgifter från ett möte i Helsingborg den 12–
13 juni 1986 med hela partistyrelsen närvarande, jämte före-
trädare för kvinnoförbundet SSKF och ungdomsförbundet SSU.  

På mötet anklagade en ung kvinna från ungdomsförbundet 
SSU sitt eget parti och dess ledning för dubbelmoral, indirekt 
även Olof Palme, mördad tidigare samma år.  

Hon ansåg att partiet svikit ett löfte från dess tidigare tid i 
opposition, att hålla vapenexporten på så låg nivå som möjligt. Så 
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fort partiet och Olof Palme fått regeringsmakten 1982 glömdes 
gamla utfästelser bort, ansåg kvinnan. 

”Idag säger regeringen snarare, att det är enbart positivt, att vi 
har en vapenexport, och att det egentligen inte finns några mo-
raliska skäl mot att vi skulle ha en omfattande vapenexport. 
Sedan har vi problemet med vilka länder man i dag säljer vapen 
till”, fortsatte hon. 

Hennes namn: Anna Lindh.  
Inget i protokollet tyder på att någon backade upp hennes 

kritik. Istället läser jag att hon fick mothugg, när hon pekade på 
socialdemokratins låga profil gentemot Bofors och andra sven-
ska vapenproducenter. Hon ansåg att den s-politiken skapade ett 
allvarligt trovärdighetsproblem för partiet.  

Därför skulle jag vilja, att vi gjorde någonting åt vapen-
exporten”, sa Anna Lindh som senare blev utrikesminister och 
mördad 2003. 

I samma protokoll hittar jag också en annan pikant detalj. 
Där framgår att det ska ha existerat ”ett system med polisiär per-
sonal” placerad hos Bofors. Underförstått handlar det om Säpo. 

Frågan är då varför Säpo inte slagit larm – eller, om så faktiskt 
skett, varför den socialdemokratiska regeringen inte reagerade 
på larmsignalerna. 

* 

Tillbaka till hösten 2019. Mer än 30 år har gått sedan mitt besök i 
den tyska källaren – och snart 40 sedan Bofors inledde sina ljus-
skygga affärer. Nu är det upp till studenterna att ta reda på vad 
det egentligen blev av alla då inblandade svenskar: Mats Lund-
berg, Lars-Erik Björn och andra Boforsare, men också Torbjörn 
E., Sevicos vd. Likaså vill jag veta mer om Carl Algernon. Likaså 
om dåtidens högste Boforschef, Claes-Ulrik Winberg. 

Studenternas research går trögt i början men får fart när alla 
börjar tycka att uppgiften faktiskt är spännande. 

– Det är så mycket roligare än en tenta, anser någon och
tillägger att det samtidigt är svårt. 
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Till skillnad från 1990-talet måste ju studenterna handskas 
med GDPR. Den är en EU-förordning och förbjuder i princip 
behandling av känsliga personuppgifter, vilket i värsta fall leder 
till böter i miljonklassen.  

Dessa kallas för sanktionsavgifter och döms ut av Datainspek-
tionen, som är tillsynsmyndighet och vakar över att GDPR följs. 
Vitesbeloppen påförs utan någon föregående rättsprocess, såvida 
inte den drabbade väljer att ta överklaga och själv tar ärendet till 
domstol. 

Lyckligtvis gör GDPR undantag för journalistiska, konst-
närliga och akademiska ändamål. För att inga missförstånd ska 
uppstå har den svenska riksdagen förtydligat hur GDPR ska 
tillämpas. Närmare bestämt i en speciallag, 2018:218. I dess 7:e 
paragraf heter det: ”EU:s dataskyddsförordning och denna lag 
ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryck-
frihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.”  

Det talar för att studenterna inte bör ha några som helst 
problem, varför jag förser var och en med ett namn och ett per-
sonnummer, som jag hämtat från tullkriminalens gamla Bofors-
utredning. Nu ska studenterna börja gräva bland allmänna hand-
lingar, Retrievers mediearkiv, Retriever Business, Riksarkivets 
folkräkningsuppgifter och i förekommande fall även i årsredo-
visningar hos Bolagsverket.  

När det gäller avlidna måste studenterna använda sig av 
dödboken, ett digitalt register som finns hos Riksarkivet. Där 
finns även äldre bouppteckningar, nyare finns hos Skatteverket. 
Studenterna ska också använda sig av sociala medier som Face-
book, Instagram och bloggar på nätet, något som inte existerade 
för 30 år sedan.  

* 

Några veckor senare börjar resultaten strömma in. En student 
har spårat upp Carl Algernons gamla minnesanteckningar. 
Dessa finns i en databas hos Linköpings universitet, innehållan-
de alla statens offentliga utredningar, så kallade SOU:n, där-
ibland SOU 1988:15, Medborgarkommissionens rapport om 
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svensk vapenexport. På sidan 279 har studenten hittat Algernons 
gamla minnesanteckningar:  

”Min personliga situation är…just nu fruktansvärd”, med de 
sista tre orden överstrukna i efterhand.  

”Jag vill fullfölja mina insatser för att få ordning på Bofors”, 
fortsätter Algernon som anser sig ha ett ”svårt jobb där man hela 
tiden trycks mellan industrin – reg. – medier”. 

Mot den bakgrunden kollar studenten även bouppteckningen 
efter Carl Algernon – och hur mycket pengar inspektören hade 
på sina bankkonton vid sin död.  

Men när studenten försöker få fram uppgifter om en av 
Algernons efterlevande, även denne militär, så blir det problem.  

Orsaken: Studenten misstänks ”sammanställa uppgifter” om 
en person, vilket anses strida mot GDPR. 

En annan student undersöker förre vd:n för finska Sevico Oy, 
Torbjörn E. Denne var fram till nyligen kommunalpolitiskt aktiv 
i finska Vänsteralliansen, grundad av finska kommunistpartiet 
på 1990-talet. Det var även kommunistpartiet som ursprungligen 
ägt Sevico Oy. 

Studenten upptäcker att Torbjörn E. har ett svenskt per-
sonnummer, trots att han inte alls är svensk medborgare, utan 
finsk och norsk. När studenten kontaktar finska folkbokföringen 
för att få hans adress blir svaret att det kostar cirka 15 Euro. Utan 
betalning kan inget lämnas ut. Däremot får studenten veta att en 
uppgift om E:s taxerade inkomst kan lämnas ut gratis, men bara 
muntligen eller per vanligt brev. Myndigheten vägrar att skicka 
uppgiften till studenten via e-post. 

Angiven orsak: GDPR. 
En tredje student kollar upp Bofors krutexpert, Lars-Erik 

Björn. Hans militära registerkort, så kallat stamkort, avslöjar att 
han redan som tonåring var ”krutlärling” hos Bofors. Han avled 
2018, men hans efterlevande gick att efterforska snabbare med 
hjälp av Facebook än med hjälp av offentlighetsprincipen.  

En fjärde student kollar upp Bofors förre marknadschef Mats 
Lundberg. Det visar sig att han bytt efternamn. Från Lunds uni-
versitet får studenten problemfritt ut Lundbergs examina i juridik 
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från 1960-talet. Men när studenten försöker få fram uppgifter om 
Lundbergs körkort hos Transportstyrelsen blir det stopp. 

”När jag berättade att jag var journalist fick jag förvisso 
uppgiften muntligt men att skicka kopior av själva handlingarna 
var inte aktuellt”, heter det i studentens rapport. 

Angiven orsak: Återigen GDPR. 
Ingen av studenterna bryr sig om att kontakta passregistret. 

Det är numera helt stängt för insyn, med hänvisning till skyddet 
för den personliga integriteten. Inte heller går det längre att få ta 
del av gamla protokoll från socialdemokratiska partistyrelse-
möten, oavsett när protokollen skrevs.  

Arbetarrörelsens arkiv lämnar bara ut desamma efter att en 
särskild ansökan skickats till partiet och beviljats av partistyrel-
sen. Något som dock inte beror på GDPR, utan på att parti-
styrelsen vill bestämma om vem som ska få insyn – och i vad.  

Även om GDPR utgör ett visst hinder för studenterna så är 
det inga avgörande uppgifter och handlingar som stoppas. Alla 
som så begärt får utan vidare tillgång till tullkriminalens gamla 
utredningar från 1980-talet, bevarade hos Riksarkivet. Likaså till 
flera olika domar rörande Boforsaffärerna, med alla tillhörande 
personuppgifter.  

En femte student nöjer sig dock inte med detta utan vill också 
få tillgång till handlingar hos Säkerhetspolisen. Frågan är ju vad 
och hur mycket Säpo visste om Bofors ljusskygga affärer, med 
Claes-Ulrik Winberg som högste Boforschef fram till 1984. Till-
sammans med sin hustru omkom han i en bilolycka i maj 1989, 
ungefär samtidigt som nya smuggelaffärer utreddes – Bofors 
illegala export till Bahrain och Dubai.  

Studenten vänder sig därför till Säpo via Riksarkivet – och 
frågar om Winberg finns registrerad och får snabbt ett över-
raskande svar: Ja, hos Säpo existerar faktiskt en akt över Bofors 
då högste chef! ”Det är dock min bedömning att samtliga upp-
gifter i akten omfattas av sekretess”, heter det i ett mejl från en 
arkivarie som bland annat hänvisar till så kallad underrättelse-
sekretess. 

Allra senast år 2059 släpps hemligstämpeln, men akten är i 
vart fall inte försvunnen som Algernons pm till Säpo. I den mån 
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andra Boforsare finns registrerade hos Säpo torde sekretessen 
släppas ungefär samtidigt. Då kommer journaliststudenterna 
vara uppåt 70-årsåldern.  

Ändå finns en viss möjlighet att få insyn långt snabbare än så, 
men bara utanför Sveriges gränser och bara i begränsad om-
fattning.  

* 

Berlin, Stasis forna arkiv. Här kan alla som vill få insyn i Bofors 
ljusskygga affärer med DDR och Iran, om än bara den del som 
berör Stasi. Det kostar uppåt en tusenlapp att starta en arkiv-
sökning och extra för kopior.  

Arkivet drivs av den tyska myndigheten BSTU, som förvaltar 
arvet efter Stasi. Men alla namn på inblandade svenskar och 
finske E. är sekretessbelagda och svärtade.  

En bild på Mats Lundberg, hämtad ur hans dåvarande pass, 
är försedd med en kraftig balk över ögonen, likaså uppgifter om 
hans och Lars-Erik Björns affärsresor till IMES i Östberlin, med 
uppgift om exakt datum, klockslag och över vilka gränsöver-
gångar som de tagit sig till Östberlin. 

Det faktum att underlagen ändå lämnas ut beror på en tysk 
speciallagstiftning. Den stadgar att största möjliga insyn ska råda 
i Stasis forna verksamhet – och att insyn är bästa sättet att mot-
verka att en kommunistisk diktatur som DDR återuppstår. 

Mot den bakgrunden är alla personakter över Stasimed-
arbetare, som Alexander Schalck-Golodkowski, tillgängliga i sin 
helhet, likaså alla andra former av Stasidokument. Undantagna 
är dock alla personer som anses ha fallit offer för Stasi.  

Paradoxalt nog räknas tidigare Boforsanställda som Lundberg 
och Björn, men även mellanhanden E., till just den kategorin. 
Stasiagenterna hos IMES har nämligen rapporterat om allt från 
deras alkoholkonsumtion eller ekonomiska förhållanden till 
deras tycken för kvinnor.  

På så sätt ville Stasi få grepp om deras svagheter, vilka var bra 
att känna till inför förhandlingarna i Östberlin – eller vid en 
framtida rekrytering som Stasiagenter. 



C H R I S T O P H  A N D E R S S O N  

98 

Vilken är då slutsatsen av jämförelsen mellan 1990-talet och 
idag, utifrån exemplet Bofors? 

Svaret: Idag är vore det tyvärr inte längre möjligt att beskriva 
historien så detaljerat som Bo G Andersson och jag kunde göra 
1993, i vart fall inte den delen om inblandade svenskar och den 
finska mellanhanden.  

Skälet är just att offentlighetsprincipen blivit allt trubbigare. 
Dels för att myndigheter gör en långt mer restriktiv tolkning av 
GDPR än vad som ens är nödvändigt, dels för att rätten till per-
sonlig integritet har blivit ett allt tyngre skäl för att blockera in-
syn. Hit hör just hur myndigheten BSTU gör Boforsare till offer.  

Därtill kommer socialdemokratins linje att avskaffa spärr-
fristen och blockera all insyn i partiarkivet – för att därmed 
bättre styra över historieskrivningen.  

För studenterna, framtidens journalister, är allt detta en 
utmaning. Det fungerar inte längre att helt förlita sig på rådande 
offentlighetslagstiftning. Visserligen var det inte heller så för mig 
och Bo G Andersson på 1990-talet, men idag har det blivit ännu 
viktigare att skaffa sig ett nätverk av källor, med målet att få till-
gång till originalhandlingar, alternativt uppgifter som inte läm-
nas ut på officiell väg.  

Den polletten har trillat ner hos alla studenter som fullgjort 
researchuppgiften. En säger sig ha lärt sig mer om research 
genom sin research kring Bofors forna vd Claes-Ulrik Winberg 
än på researchkursens teoridel. Och en annan student, som synat 
Mats Lundberg, gläds rentav över att ha missat en tidigare dugga 
i research. 

”Det var verkligen en kul och givande uppgift! Ångrar inte en 
sekund att jag var bortrest när min klass gjorde duggan i våras”, 
heter det i ett mejl från studenten. 

Faktum är att den viktigaste drivkraften bakom research är 
nyfikenhet och viljan att ta reda på fakta – och inte bara den som 
myndigheterna väljer att visa upp. 

Christoph Andersson är lärare i journalistik och undervisar i re-
search samt radioproduktion. Han har arbetat med undersökande 
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journalistik för radio och fackpress, men är numera verksam som 
författare och skriver böcker för Norstedts förlag. 
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Journalistik över nationsgränser  
– om crossborder collaborative

journalism  

Urban Larssen 

”Vad fan får jag för pengarna?” På bästa sändningstid i Sveriges 
Television november 2017 dök denna fråga upp i ett menings-
utbyte mellan Leif Östling, ordförande i Svenskt näringsliv, och 
SVT:s journalist Kristina Lagerström. Det var Leif Östling som 
ställde den, som en reaktion på Kristina Lagerströms fråga an-
gående hans skatteplanering: ”Vad betyder det för samhället om 
varje individ ser till sitt eget bästa i den här frågan?” Östlings 
namn hade förekommit i samband med en stor undersökning av 
läckt material från juristbyrån Appleby med säte på Bermuda. 
Dokument visade att Östling hade skatteupplägg via bolag på 
Malta där skatten är låg. I samtalet med SVT:s journalist tycktes 
det som att Östling ifrågasatte hela det svenska skattesystemet: 
”Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet.” Uttalan-
dena fick många att höja på ögonbrynen, en debatt följde och 
Östling kritiserades från många håll. Några månader senare 
avgick han från sin post. 

Flera av journalistikens klassiska kännetecken tickar in här. 
En makthavare ställs till ansvar, intervjun sänds i ett massme-
dium med stor räckvidd och resultatet av konfrontationen ska-
par debatt med politiska inslag. Nyhetens dramaturgiska logik 
och gestaltningsform är bekanta, liksom den lite skandalartade 
inramningen – ett exempel på det John B Thompson (2000) kallar 
media event: ett scenario byggs upp, ett objekt ringas in, skandalen 
bryter ut i samband med konfrontationen, kulminerar med kom-
mentarer och reaktioner och löper vidare mot sitt slut i de efter-
följande konsekvenserna (avgången, krav på åtgärder etc.). 
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Inslaget kan också knytas till mer övergripande frågor om 
journalistik och offentlighet. I offentliga rum samlas människor 
för att dryfta hur saker och ting är, och hur saker och ting borde 
vara. Det kan vara på gatan, i pampiga konferenssalar eller i 
massmediernas kanaler som är oberoende av plats och fysiska 
möten. Berättelser formas och läggs ut, känslor kopplas på och 
skuld eller beröm delas ut. Gjorde Östling rätt? Ska vi ha det 
såhär? Är det dags att se över vårt skattesystem? Journalistiken 
spelar en mycket viktig roll för att driva på den här processen i 
medierade offentligheter, framför allt den nationella. Det är 
också här yrkesrollen får sin kanske tydligaste form: journalisten 
som grävaren, utfrågaren, ansvarsutkrävaren och den som lägger 
fram fakta i nationellt viktiga frågor. 

”Vi” i fallet med Östlings skatteplanering är i första hand 
Sveriges befolkning, den intervjuade är en person med makt över 
svenska angelägenheter, massmediet är public service-tv, ansva-
riga politiker är våra folkvalda, myndigheterna framför allt de 
som befinner sig inom Sveriges gränser och språket det hela 
kommuniceras på är det som de flesta av oss i Sverige talar och 
förstår. Det var de här pusselbitarna den tyske sociologen och 
filosofen Jürgen Habermas jobbade med på 1960-talet innan han 
la fram sina idag välkända teoretiska paket om offentlighet, 
demokrati och opinion (se t.ex. Habermas 1984). I princip är 
offentligheten kaotisk, ”a bewildering place full of connections 
and disconnections”, som den amerikanske medieantropologen 
Mark Peterson uttrycker det (2003, s. 56). Habermas modell kan 
ses som ett försök att styra upp det hela och att lyfta fram några 
principer att sträva mot. Han har inte så mycket att säga om 
journalister explicit, men det råder ingen tvekan om att de figu-
rerar centralt i hans modell – som små motorer som bidrar till 
att driva runt det offentliga samtalet och det demokratiska 
maskineriet.  

Detta korresponderar med journalistikens centrala grunder, 
som t.ex. Kovach och Rosenstiel (2001) skriver om i sin bok The 
elements of journalism. Journalister ska se till så att så många 
som möjligt som berörs av frågan kommer till tals, att det är 
någorlunda klart vem som bär ansvar för hur det ser ut och att 
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saker och ting är schysst framställt – opartiskt, faktabaserat, be-
gripligt, relevant och inkluderande. Att det tillkommer en rad 
andra aspekter som t.ex. nyhetsvärdering och kommersialisering 
gör det hela mer komplext. I grund och botten är dock idealet 
tämligen väl avgränsat. En central avgränsning i Habermas 
modell är att han byggde sin teori om offentlighet på antagandet 
att offentligheten befinner sig mellan en stat och ett folk, med 
andra ord inom nationens gränser. Detta har varit en omdebat-
terad fråga sedan globaliseringen tog fart ordentligt och internet 
blev vardag – har nationalstaten spelat ut sin dominerande roll 
som den naturliga ramen för politisk och social debatt? Oavsett 
om Habermas modell någon gång och någonstans har fungerat, 
så fungerar den inte idag. Den passar inte med den globaliserade 
värld vi lever i där det mesta som har med offentlighet, publik, 
ansvarsutkrävande, opinionsbildning och journalistik att göra 
har expanderat bortom nationens gränser. 

I det journalistiska arbete som ledde till Leif Östlings avgång 
fanns just denna gränsöverskridande och rentav globala dimen-
sion på plats. Inslaget var nämligen resultatet av vad som kom-
mit att kallas crossborder collaborative journalism (ibland med 
”investigative” före ”journalism”, ibland bara crossborder jour-
nalism). De flesta vet nog vad det är om till exempel Panama-
dokumenten eller Paradisläckan nämns, två av de mer kända 
arbetena inom denna genre (Leif Östlings namn förekom i Para-
disläckan). Fritt översatt, och med utgångspunkt i dansk-tyska 
journalisten Brigitte Alfter som nyligen skrivit en detaljrik och 
pedagogisk bok om genren (Alfter 2019), handlar det om gräns-
överskridande samarbete med journalister från flera länder in-
volverade och konkret om stora grävarbeten, mängder av infor-
mation och, som slutprodukt, mer eller mindre braskande rub-
riker i flera länder samtidigt. I Sverige har Uppdrag granskning 
varit med flera gånger och reportrar på SVT:s nyhetsredaktion 
har ingått i svenska team som i sin tur arbetat tillsammans med 
framstående journalister i andra länder. I Paradisläckan ingick 
382 journalister från 67 länder.  

Paradisläckan är ganska typisk. Ofta börjar det med att en 
initierad källa läcker en stor mängd information om omfattande 
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skatteflykt till en enskild journalist, vanligtvis på en renommerad 
tidning i ett västeuropeiskt eller nordamerikanskt land (t.ex. 
tyska Süddeutsche Zeitung eller amerikanska New York Times). 
Journalisten inser vidden av informationen, såväl i arbetsbelast-
ning som publicistisk sprängkraft, och med nogsam hänsyn till 
källans sekretess och önskemål kontaktar hon eller han kolleger 
runtom i världen för att dra igång ett gemensamt arbete med att 
utforska materialet. Ett konsortium bildas med en lednings-
grupp, materialet fördelas (ofta miljontals dokument), expertis 
kallas in (till exempel datajournalister, jurister och journalister 
med lokalkännedom), överenskommelser görs om finansiering, 
publiceringsdatum, kryptering av korrespondens och mötes-
anteckningar och om personer att intervjua. Mängder av möten 
och överläggningar följer under månader av arbete med kart-
läggning, faktagranskning och journalistisk paketering fram till 
ett gemensamt koordinerat avslöjande med global magnitud. 
Skatteflykt är, som sagt, ett vanligt ämne. I fokus står ”våra pen-
gar”, men, som Brigitte Alfter påpekar, i det här fallet ska ”våra” 
snarast förstås i termer av alla skattebetalare i hela världen. Fo-
kus läggs delvis på internationell lagstiftning och det finns en 
underförstådd adress till politiker att de rimligen bör träffas över 
nationsgränserna för att diskutera gemensamma åtgärder. Cross-
border journalism har alltså något globalt över sig. Samtidigt är 
just det globala mer problematiskt än det först kan verka.  

Jag ska resonera vidare kring crossborder journalism genom 
att utgå ifrån en specifik person, den rumänske journalisten 
Stefan Candea. Hans karriär har gått från det lokala till det 
globala och hans arbete över en period på drygt 20 år säger en 
hel del om det här med journalistik och offentlighet, på såväl 
nationellt som globalt plan. Till en början var crossborder jour-
nalism ett sätt för Stefan att kunna fortsätta verka som journalist 
sedan han stött på problem i Rumänien. Efter några års inter-
nationellt arbete blev han kritisk till hur genren utvecklades. I 
det som följer utgår jag delvis från mitt eget avhandlingsarbete 
och från material jag samlade in via intervjuer med Stefan och 
från fältstudier på redaktioner i Rumänien (Larssen 2010). Jag 
tar ett kliv bakåt i historien och österut i geografin och jag börjar 
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i en skrivbordslåda (bokstavligt enligt Stefans berättelse) på ett 
kontor i Rumäniens huvudstad Bukarest, strax före millenie-
skiftet 2000.  

I skrivbordslådan finns flera av Stefans mer eller mindre 
färdiga arbeten. De har fastnat där och har inte nått ut i den 
rumänska offentligheten som Stefan tänkt sig. Skrivbordet tillhör 
en av Rumäniens mest tongivande chefredaktörer. Han basar för 
en av Rumäniens största rikstäckande tabloidtidningar. Stefan är 
en av tidningens undersökande reportrar och han är flitig och 
vass i sin gärning, men det har blivit spänt mellan honom och 
chefen. Stefan är relativt nyrekryterad efter en snabb karriär som 
gått via statliga journalistutbildningen i Bukarest, kurser utom-
lands, praktik på renommerade tidningar och medieforsknings-
institut i Tyskland och USA samt flera anställningar på rumän-
ska tidningar. Han gräver fram den ena skandalen efter den 
andra, ofta någon korruptionsaffär och vanligtvis med män med 
makt involverade. Några får lämna sina positioner efter Stefans 
avslöjanden. Chefredaktören publicerar det mesta men snart 
lägger han en del av Stefans arbeten i sin skrivbordslåda. Av två 
skäl. Det ena är att han inte vill stöta sig med personer som ingår 
i hans affärsmässiga och politiska bekantskapskretsar, speciellt 
inte de som på något sätt stödjer hans tidning. Inte helt sällan 
figurerar de i Stefans undersökningar. Det andra är att chef-
redaktören liksom andra makthavare inom den rumänska me-
diebranschen har märkt att det går ganska bra att slå mynt av 
journalisternas arbeten innan de går i tryck. Någon på lednings-
nivå hör av sig till de som riskerar att fara illa om materialet 
publiceras och ber dem köpa annonsplats till överpris, låta bli att 
investera i ökad marknadsföring i staden X eller sluta lobba för 
lagförslaget Y. Annars … Vi har intressant material från en 
affärsuppgörelse ni var inblandad i. Det skulle nog inte se så bra 
ut för er om vi publicerar det. Det är en form av utpressning, ett 
användande av journalistiskt framskaffad information bortom 
vedertagna journalistiska och publicistiska ideal, men lukrativt i 
det medieklimat som råder i Rumänien kring millennieskiftet. 
Offentligheten blir i sammanhanget korrupt. Stefan har noterat 
att publiceringen av hans arbeten tar tid och att några inte ens 
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når offentlighetens ljus. När det går upp för honom vad det 
beror på protesterar han och hamnar i konflikt med chefen. Det 
blir snart ohållbart och Stefan väljer att sluta. Problemet här är 
att han får i stort sett lämna hela mediefältet i Rumänien efter-
som chefen informerar andra i branschen om vad som har hänt: 
den här killen har samarbetssvårigheter, räkna med problem om 
ni anställer honom. Han är svartlistad. 

Här börjar Stefans resa mot ett internationellt sammanhang. 
Stefan vill helt enkelt fortsätta gräva och måste bara hitta ett 
annat sätt att göra det på. Han och en kollega startar Romanian 
Center for Investigative Journalism och de använder några av 
sina tidigare kontakter utomlands för att bygga ett nätverk. Det 
finns en del pengar internationellt som de söker. De har fördel av 
att kunna Östeuropa och som rumäner står de på gränsen till det 
(för Väst) relativt okända men geopolitiskt intressanta Mol-
davien med sin enklav Transnistrien, där Rysslands närvaro är 
påtaglig. En del journalistiskt intressanta och gränsöverskri-
dande ämnen och fenomenen korsar de här områdena: narko-
tikahandel, vapensmuggling, trafficking. Stefan och kollegan 
pitchar artiklar till medier i andra länder (t.ex. The Guardian) 
och internationella organisationer (t.ex. Institute for War and 
Peace). De åker på konferenser, går in i korta samarbeten och 
ibland längre, de agerar fixare i regionen och speciellt Stefan 
jobbar sig framåt och inåt mot en klick av internationellt verk-
samma journalister och publicister som sysslar med stora och 
gränsöverskridande grävjobb. Resan mot det internationella är 
fulländad i den stund han några år senare sitter som en av koor-
dinatorerna för det globalt verksamma journalistnätverket Inter-
national Consortium of Investigative Reporting och samordnar 
ett stort gräv om skatteflykt. Han har i stort sett lämnat den 
rumänska offentligheten bakom sig, bor i Berlin, reser mycket 
och arbetar framför allt med att organisera och utveckla denna 
relativt nya form av internationell journalistik. 

En bit in på 2010-talet är bilden delvis en annan för Stefan. I 
de väletablerade konsortium och nätverk som han verkat i och 
som kanaliserar, finansierar och uträttar mycket av crossborder 
journalism-arbetet ser han utestängningsmekanismer och eli-
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tism. Det är de stora drakarna som får jobben, västeuropeiska 
dagstidningar framför allt, och en hierarki har uppstått där jour-
nalister från länder utanför västsfären marginaliseras. Han pekar 
också på att vissa personer förekommer i flera av de styrelser 
som basar för samarbetena. Makten över agendan hos dessa glo-
bala samarbeten riskerar alltså enligt Stefan att hamna i händer-
na på ett fåtal individer och arbetena riskerar att präglas av väst-
mediernas geopolitiska intressen. När transparensen i besluts-
processen dessutom är begränsad står trovärdigheten på spel.  

Låt mig upprepa, jag använder Stefan som exempel och som 
en specifik punkt för att belysa mer allmängiltiga fenomen. Hans 
resa och de händelser, erfarenheter och villkor som följer och 
omgärdar honom svarar mot större sammanhang. I sin tidiga 
karriär i Rumänien fick Stefan mycket gjort och bidrog till den 
typ av publicitet, ansvarsutkrävande och opinionsbildning som 
han själv förknippar med den journalistiska professionen. Han 
var närvarande i den rumänska massmedialiserade offentlig-
heten. När hans arbeten placerades i chefens skrivbordslåda be-
gränsades hans möjligheter att verka på det sätt han ville och 
erfarenheten svarade mot utvecklingen i Rumänien vid den här 
tiden. De första åren efter revolutionen 1989 karaktäriserades 
medielandskapet av frihet, kreativitet och en hel del djärva gräv-
arbeten med demokratiskt god utdelning. Gradvis förändrades 
dock journalisternas villkor i takt med medieägarnas och chef-
redaktörernas ökande förmögenheter och tilltagande affärs-
mässiga och politiska lojaliteter. Snart fungerade journalisterna 
mer som lapdogs än som watchdogs – i knät på vissa makthavare 
snarare än i tjänst för den rumänska publiken.  

Här kan man med den amerikanska filosofen Nancy Frasers 
ord tala om ”enclaves of public spheres” (Fraser 2004), det vill 
säga enklaver eller öar av offentlighet där en viss typ av publici-
tet, information och i viss mån journalistiskt arbete förekommer 
men som har minimal kontakt med gemensamma angelägen-
heter och samhället i stort. Om korrupta band figurerar i sam-
manhanget blir det förstås mer prekärt. När Stefan sedan över-
gick till journalistiskt arbete på ett internationellt plan hamnade 
hans journalistiska arbete i ett annat sammanhang, länkat till en 
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annan typ av offentlighet. Nancy Fraser (2014) använder be-
greppet ”transnational public spheres”, andra lyfter det högre 
och talar om ”global public sphere” – en global offentlighet som 
inbegriper hela världen (för en diskussion, se Volkmer 2014). 

På ett konkret plan kan framväxten av crossborder journa-
lism ses som en logisk följd av en alltmer sammankopplad och 
globaliserad värld. Att undersöka ämnen som krig, migration 
och skatteflykt kräver numera att man som journalist tänker, 
undersöker och skriver bortom nationella gränser. Att komma 
underfund med hur mänskligheten som helhet ska agera gente-
mot klimathotet kräver att nationella hänsyn i viss mån sätts åt 
sidan. Det är inte bara ett journalistiskt grepp utan det är så 
världen ser ut. Att det finns organisationer som arbetar för mer 
eller mindre hela mänskligheten och som har mandat och makt 
att vidta åtgärder som kan få globala konsekvenser skapar ut-
rymme för en journalistik som kan placeras bortom det natio-
nella. Journalister kan här uträtta det arbete journalister van-
ligtvis gör i den nationella kontexten – granska, informera, låta 
relevanta röster komma till tals, utkräva ansvar och bidra till 
opinion, fast på ett globalt plan. För detta behövs kompetens och 
samordning från flera länder. Samarbete mellan journalister över 
nationsgränser är alltså delvis en fråga om professionell an-
passning till nutidens sociala verkligheter. 

Journalister har förstås arbetat gränsöverskridande sedan 
journalistikens begynnelse, men riktigt globalt har det inte varit. 
Utrikesjournalistik är ingen stark kandidat, den har alltid varit 
mer eller mindre nationell. Andra medier utger sig mer explicit 
för att vara frikopplade från det nationella och med fokus istället 
riktat på världen i stort: internationella nyhetsbyråer som 
Associated Press och Reuters, internationella medier som CNN, 
BBC World News och Al Jazeera, för att nämna några. Forskning 
visar dock att det handlar mycket om den nationella ramen även 
här, eller den regionala i storpolitiska sammanhang (se t.ex. 
Nohrstedt & Ottosen 2014). Crossborder journalism lider i viss 
mån av trycket från det nationella. Inslaget om Leif Östlings 
skatteplanering pekar på det. Även om crossborder-samarbetet i 
olika konsortier generellt är tänkt att bidra till en slags global 
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opinionsbildning, så övertrumfas denna av den nationella. Den 
nationella offentligheten och nyhetsagendan är fortfarande mer 
konkret, socialt meningsfull och politiskt och publikt relevant. 
Närsamhället är det som gäller för att fånga publiken. 

Samtidigt finns alltså inom crossborder journalism tydliga 
drag av det globala. Den schweiziska och USA-baserade journa-
listikforskaren Lea Hellmueller (2017) lyfter fram detta och hon 
gör också en poäng av att skilja det globala från det transnatio-
nella. Det globala, menar Hellmueller, är de gemensamma de-
larna som crossborder-samarbetet vilar på: vissa principer, vissa 
värden, vissa rutiner som förenar journalister från olika länder 
som ett yrkesfolk. Det transnationella är det som var och en sedan 
uträttar för att placera arbetet i en nationell form. SVT:s inslag ser 
annorlunda ut än reportaget som kollegerna i Tyskland publicerar, 
men båda är formade efter samarbetet. Det nationella hänger alltså 
kvar, men det framstår som en kugge i ett större spel. 

Det intressanta här, som jag ser det, är att i samarbetet så 
bryts olika journalistiska kulturer mot varandra. Journalisternas 
olika rutiner och förhållningssätt identifieras och diskuteras. 
Förtroenden knyts. Steg för steg, idealt sett, formas en mer ge-
mensam linje, parallellt med en större förståelse för kulturella 
variationer i en globalt praktiserad yrkesform. Det är ett spän-
nande arbetsfält som framträder och mycket tyder på att det 
kommer att växa. Nu har jag i denna text fokuserat på vad som 
kan beskrivas som crossborder journalism på en elitnivå. Men 
arbetssättet förekommer på flera nivåer och i andra samman-
hang. Ett tips till journaliststuderande såhär avslutningsvis är att 
titta närmare på Brigitte Alfters nyutkomna bok, men också på 
ett tyskt projekt kallat HostWriter (www.hostwriter.org). Host-
writer är en form av nedskalad crossborder journalism. Organi-
sationen vänder sig till skribenter på alla nivåer och erbjuder gratis 
medlemskap. Via nätverket länkas journalister från hela världen 
samman för gemensamma och gränsöverskridande arbeten. 

Urban Larssen är socialantropolog och lektor i journalistik på 
Södertörns högskola. Han har en bakgrund som journalist på lokal-
tidningar i Värmland och har skrivit en avhandling om journalistik i 
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Rumänien. Nuvarande forskningsintressen är journalistik och inte-
gration, transnationalisering och faktagranskning. 
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Framtidens bildjournalist blickar 
bortom journalistiken  

Patrik Åker och Liudmila Voronova 

Idag har i princip alla en mobiltelefon med kamera och inter-
netuppkoppling. Det gör att det nästan alltid finns någon på 
plats som kan fotografera när något dramatiskt händer. I våra 
mobilappar och i våra datorer har vi också olika program som 
gör det lätt att på olika sätt förändra fotografierna för att de ska 
passa våra syften. Även om både amatörfotografi och olika for-
mer av bildmanipulationer har en lika lång historia som fotogra-
fiet så är dagens situation så pass annorlunda att det digitala fo-
tografiet ibland beskrivs som ett helt nytt medium. I och med att 
produktionen, distributionen och manipulationen av fotografiet 
har förenklats har inte minst bildjournalistiken som yrke utma-
nats (Gynnild et al. 2017).  

Bildjournalistiken har en 100-årig historia. Den växte fram i 
nyhetstidskrifter i länder som Tyskland, Frankrike, Storbritan-
nien och USA på 1920- och 30-talen. Även i Sverige gjordes på 
30-talet försök med mer bildinriktade tidskrifter som Folket i
bild (en tidskrift med samma namn finns fortfarande men den
ursprungliga lades ner 1962). Parallellt med bildjournalistiken
etablerades det dokumentära fotografiet. Såväl inom bildjour-
nalistiken som det dokumentära fotografiet lades stor vikt vid
fotografen. Ofta hade denna en bakgrund (och arbetade paral-
lellt) som konstfotograf. Det räckte inte med att dokumentera
verkligheten med kameran som verktyg utan fotografen skulle ha
förmågan att uttrycka ett specifikt budskap i sina bilder. Dessa
fotografiska genrer växte fram vid en tidpunkt när objektivitets-
idealet börjar etableras inom journalistiken (Åker 2012). Det var
en era av misstro och för journalistiken blev det av vikt att
utveckla ett sätt att arbeta som skulle skapa förtroende hos all-



P A T R I K  Å K E R  &  L I U D M I L A  V O R O N O V A  

112 

mänheten. Bildjournalistiken, som bygger på ett utvecklat sam-
arbete mellan fotografer, skrivande journalister och redaktörer, 
blev ett sätt att förmedla berättelser om verkligheten som var 
övertygande. 

Idag är bildjournalist ett hotat yrke. Antalet tjänster minskar 
och bildredaktioner krymper. Samtidigt blir journalistiken inte 
mer bildfattig, snarast tvärtom. Det finns också en vidare utma-
ning. I dagens samhällen finns inte bara en utbredd misstro mot 
fotografiet utan också mot den traditionella journalistiken (Holt 
2019). Det verkar således som att bildjournalister både har ett 
utrymme att fylla och en viktig uppgift att ta sig an. Hur ska 
fotografiet kunna användas inom journalistiken i framtiden för 
att på ett trovärdigt sätt berätta om vår värld? Eftersom bild-
journalistiken en gång formades i ett samspel mellan den doku-
mentära bilden och konstfotografi tänker vi att ett sätt att kasta 
ljus över en möjlig framtid är att undersöka hur de som är 
verksamma inom dessa områden idag arbetar med fotografi.  

Även om bildjournalistik ofta används som en övergripande 
benämning på fotografier i tidningar och tidskrifter är det en 
egen genre som går att skilja från nyhetsbilder. Vi kommer i den 
här texten att lyfta fram några fotografiska projekt som har mer 
gemensamt med en snävare definition av bildjournalistik än ny-
hetsbilder i en mer allmän mening. Om majoriteten av bilderna i 
journalistiken främst har handlat om att fånga själva nyhets-
händelserna, har bildjournalistiken och det dokumentära foto-
grafiet främst riktat kameran mot händelsens konsekvenser. Att 
röra sig från händelsen mot dess konsekvenser har ofta inneburit 
ett närmande till konstfotografiet och ett uppmärksammande av 
fotografen som med sitt tränade öga adderar sina upplevelser till 
kamerans mekaniska registrering. Vi har därför valt exempel 
som har kopplingar till journalistik men som vill röra sig bortom 
det vardagliga nyhetsflödet.  

Vårt första exempel, Last night in Sweden (2017), visar hur 
det dokumentära fotografiet fortsatt kan fylla en funktion i en 
digital tidsålder där tempot i nyhetsförmedlingen blir allt högre 
och sanningen ofta får stryka på foten. I vårt andra exempel, 
Where are you? (Sestini 2014), synliggörs hur digitala medier kan 
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användas för att erbjuda dem som normalt ses som offer i ny-
hetsrapportering en möjlighet att berätta om sina upplevelser 
och sin vardag. Våra tredje och fjärde exempel, en digital bear-
betning av fotografiet Saigon Execution (Ritchin 2009) och foto-
boken Arctic Views (Martinsson 2015), visar hur fotografiet kan 
kombineras med annat material för att ge inblickar, kunskaper 
och perspektiv. Att det har blivit lättare att kombinera olika ma-
terial är något som brukar beskrivas som utmärkande för digita-
liseringen. Vårt avslutande exempel, Truth is Dead (Jackson 
2019), handlar om hur konstruerade bilder kan få oss att reflek-
tera kring vad som är sant och falskt. Datagenererade fotografier 
ses ofta som en fara inom journalistiken, men kanske kan också 
skapade bilder (i motsats till det avbildande fotografiet) öppna 
nya möjligheter för att dokumentera verkligheten.  

I genomgången av de olika exemplen är vi intresserade av 
likheter och skillnader mellan dagens fotografer och hur tidigare 
fotografer arbetade med att dokumentera verkligheten. Vilka 
kompetenser, färdigheter och arbetssätt är desamma, och vilka 
har tillkommit? Och vad kan det lära oss om möjliga vägar för 
att möta dagens utmaningar inom bildjournalistiken? 

Det dokumentära fotografiets relevans 

Utgångspunkten för fotoprojektet Last night in Sweden (2017) 
som både blev en utställning (Fotografiska museet i Stockholm 
hösten 2017) och en fotobok, var ett uttalande av den amerikanske 
presidenten Donald Trump. Han talade om att något dramatiskt 
hade hänt ”last night in Sweden”. Alla ställde sig frågande till detta 
och undrade vad det var han syftade på. Den gängse tolkningen 
var att det var något diffust snarare än en konkret händelse. Det 
visade sig att Trump kvällen innan hade sett en dokumentär om 
Sverige på tv-kanalen Fox News där utvecklingen i landet beskrevs 
på ett negativt sätt. Sverige pekades ut som ett land i kris på grund 
av det stora flyktingmottagandet de senaste åren.  

I Last night in Sweden tog dokumentärfotografer (bland dem 
Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen) på sig uppdraget att skil-
dra Sverige så som det ”faktiskt” ser ut och dokumenterade ”ett 
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Sverige som är långt ifrån tidningarnas förstasidor” (det är så 
projektet beskrivs på Fotografiskas hemsida, https://www.fotografi 
ska.com/sto/nyheter/last-night-sweden/). Utgångspunkten var att 
fotografer skulle berätta den ”sanna” historien genom en bred 
dokumentation av människor i vardagliga situationer på olika 
platser i landet under ett antal kvällar i april och maj 2017. 
Egentligen utgör inte projektet något brott mot hur fotografiet 
tidigare har använts för att dokumentera verkligheten. I uppläg-
get finns likheter med exempelvis Farm Security Administration 
(FSA), som dokumenterade hur den amerikanska depressionen 
slog mot människor på landsbygden på 1930-talet. FSA-projektet 
brukar ses som startskottet för den dokumentära genren inom 
fotografiet. Bakom projektet stod den amerikanska regeringen 
som ville få stöd för reformer de menade behövdes för att hjälpa 
de jordbrukare som drabbats. De vände sig då framför allt till 
konstfotografer som kunde addera känslor till kamerans doku-
mentation (Stange 1989, s. 107–109).  

Den dokumentära genren, så som den också lever vidare i Last 
night in Sweden, handlar just om hur fotografen kan fånga och 
berätta något som går bortom vad som syns i själva bilden. Det 
görs bäst i lägesrapporter, i skildringar av vardagliga situationer, 
och inte genom den traditionella nyhetsvärderingens uppmärk-
sammande av det spektakulära som olyckor, brott och skandaler. 
I dagens snabba nyhetsflöde finns också ofta en avsaknad av mer 
sammanhållna berättelser som det tidskrävande och långsamma 
arbetssättet inom dokumentärfotografi kan bidra med. Last night 
in Sweden lanseras följaktligen som ett svar på de många speku-
lationer som florerar i medierna och på nätet efter Trumps ut-
spel. Viktigt för projektets legitimitet är även att det finansieras 
genom crowdfunding (insamling av pengar från privatpersoner 
via nätet). Hade det varit regeringsstött, som det tidigare nämn-
da FSA, skulle ambitioner som att visa hur det ”faktiskt” är och 
att ge den ”sanna berättelsen” snarast kunnat tolkas som statlig 
propaganda. Inom bildjournalistiken är det möjligt att se crowd-
funding som en framtida väg för att finansiera mer tidskrävande 
och kostsamma projekt. Det är dock inte riskfritt utan det gäller 
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att öppet kunna redovisa var pengarna kommer ifrån för att inte 
trovärdigheten ska äventyras.  

Med andra ögon 

Ett inbyggt problem i den dokumentära genren är att de avfoto-
graferade personerna ofta är anonyma för betraktaren (Solomon-
Godeau 1993). I exempelvis 1930-talets FSA-projekt var det inte 
de specifika individerna som var intressanta för fotografen utan 
att de stod för något större. De var exempel på fattiga ameri-
kaner på landsbygden som hade drabbats av depressionen. Ett av 
de mest kända fotografierna (och kanske det mest spridda doku-
mentärfotografiet genom tiderna) är Dorothea Langes Migrant 
mother (1936) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
5/54/Lange-MigrantMother02.jpg). Det fick ett intressant efter-
spel då kvinnan på bilden, Florence Owens Thompson, vid slutet 
av 1970-talet dök upp och beklagade sig över att hennes bild var 
spridd över hela världen men att hon aldrig hade fått ett öre för 
det. Historien sätter fingret på en kritik som har riktats mot 
genren under lång tid – att bilderna är avsedda för en annan 
publik än de som är avfotograferade. Ett problem med det är att 
människor berövas sin röst, att andra får tala och se i deras ställe.  

Denna problematik fanns också inbyggd i fotografen Mas-
simo Sestinis bild Mare nostrum (vårt hav), som av nyhetstid-
skriften Time utsågs till ett av de tio bästa fotografierna under 
2014 och som 2015 vann World Press Photo Award i kategorin 
”general news”. Sestini hade, i likhet med fotograferna i FSA-
projektet, fått i uppdrag av regeringen (den italienska i det här 
fallet) att dokumentera räddningsaktioner i Medelhavet där flyk-
tingar försökte ta sig till Europa i små och överfulla båtar. I foto-
grafiet Mare nostrum fångar Sestini ögonblicket när den helikop-
ter han färdas i upptäcks av flyktingarna på en överfull båt. Även 
om vi som betraktare inte är nära personerna synliggörs ändå en 
stund av hopp, de inser att de kommer att överleva. I likhet med 
kritiken mot den dokumentära genren är det en privilegierad 
grupp (den fotografen tillhör) som gör en utsatt grupp till före-
mål för kamerans blick.  
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Precis som i fallet med Dorothea Langes fotografi fick dock 
Sestinis bild en fortsättning (Mihailidis et al. 2016). En person 
hörde av sig till honom och berättade att han kände igen en 
släkting på båten. Det blev startskottet för projektet Where are 
you? (Sestini 2014). En webbsida skapades på fotografens initiativ 
(http://fineart.massimosestini.it/en/progetti-speciali/where-are- 
you), där de som kände igen sig på båten, eller som kände igen 
någon, uppmanades att skicka in bilder, anteckningar, videor 
och berätta sina historier. Sestini fick också in kontaktuppgifter 
och kunde söka upp personer som hade varit med på båten och 
ta uppföljande fotografier som dokumenterade deras nya liv. 
Målet med projektet var just att, i linje med den dokumentära 
genren, fånga flyktingarnas vardagsliv i deras nya hemländer, att 
röra sig bortom journalistikens fokus på själva händelserna.  

Genom att utnyttja de möjligheter till interaktion och dialog 
som digitaliseringen medför är också ambitionen att fotografens 
bilder inte blir allenarådande utan möter de avfotograferades 
perspektiv. Det är ett sätt att undvika att de som syns i bilden 
reduceras till anonyma ansikten. I stället framträder människor 
av kött och blod med specifika livsöden. Projektet bryter också 
mot journalistikens korta tidsperspektiv där vi rör oss från hän-
delse till händelse med litet intresse för gårdagens nyheter. Här 
finns en ambition att hålla historien vid liv, att lyfta fram att det 
finns ett före och efter den specifika nyhetshändelsen.  

Att utnyttja det multimodala 

Sestinis projekt visar på förtjänster med att använda olika typer 
av material för att bygga upp en berättelse. När bildjournali-
stiken etableras på 1930-talet är det berättandet som står i cent-
rum. Orden är lika viktiga som fotografierna. Det är i samspelet 
mellan texter och bilder som fotografiet äger förmågan att be-
rätta, beskriva och argumentera (Hicks 1973 [1952]). Att kombi-
nera olika material för att berätta om något specifikt har under-
lättats genom digitaliseringen. Idag talas det ofta om vikten av att 
arbeta multimodalt, alltså att förena olika typer av medier som 
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text, stillbild, rörlig bild och ljud. På webbsidor kan det göras ge-
nom länkar och olika lager av material på själva sidan.  

Ett exempel är det fotografi Eddie Adams tog 1968, mitt 
under det pågående Vietnamkriget (detta foto sägs ofta ha varit 
en bidragande orsak till den utbredda kritik som växte fram mot 
kriget). Fotografiet visar hur en polischef i Saigon från nära håll 
skjuter ihjäl en FNL-soldat (den nordvietnamesiska rörelse som 
stred mot USA i södra Vietnam) på öppen gata mitt i staden 
(http://100photos.time.com/photos/eddie-adams-saigon-execut 
ion). Fred Ritchin (tidigare bildredaktör på New York Times 
Magazine och rektor vid International Center of Photography i 
New York) använder Adams fotografi som exempel på hur det går 
att arbeta multimodalt (Ritchin 2009, s. 140). Ritchins idé är att 
fotografiet genom digitaliseringen kan innehålla gömd informa-
tion. Syftet är att aktivera betraktaren genom att skapa olika möj-
ligheter för interaktion. Genom att flytta markören över fotogra-
fiet går det att få länkar till olika källor och fakta; exempelvis vad 
fotografen tyckte om bilden (tydligen menade han att det var be-
fogat att skjuta FNL-soldaten), vad polischefen gjorde efter kri-
get (öppnade pizzeria i Virginia), vad som hände direkt före och 
efter det ögonblick som fångas i bilden. Det här sättet att arbeta 
kan ses som en utveckling av den tidiga bildjournalistikens am-
bition att beskriva, berätta och argumentera. 

Även om det multimodala arbetssättet underlättas i digitala 
medier finns det exempel som visar att det också är fullt möjligt i 
traditionella medier som fotoboken. Fotografen Tyrone Martins-
son (2015) kombinerar effektivt olika material i sin bok om hur 
Svalbard påverkas av klimatförändringarna. Genom att gå till-
baka ända till 1500-talet och ställa olika material, som resedag-
böcker, kartor, teckningar, målningar och fotografier, bredvid 
varandra kan han visa hur isarna smälter. Inte minst arbetar han 
med vad som kallas re-fotografi, att ta ett fotografi på samma 
plats med samma motiv som ett tidigare fotografi. Genom att 
sedan ställa fotografierna bredvid varandra, eller integrera dem, 
går det att synliggöra likheter och skillnader. I ett fotoreportage i 
Dagens Nyheter (Lindqvist 2019), som uppmärksammar att det 
är 30 år sedan Berlinmurens fall, används den här tekniken. Det 
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visar att det är ett arbetssätt som börjar användas av bildjourna-
lister. Tillgången till fotografier i olika arkiv är något som har 
ökat genom digitaliseringen. Och inte minst kan fotografier i 
arkiv och tillvägagångssätt som re-fotografi fylla en funktion i re-
lation till den så kallade datajournalistiken. Där resulterar visua-
liseringar av stora datamängder ofta i kurvor och diagram som 
ska visa på förändringar, exempelvis när det gäller klimatet. Att 
använda jämförande fotografier kan vara ett sätt att göra dessa 
förändringar mer konkreta.  

Att utmana postsanning 

En annan möjlighet är att erbjuda datagenererade fotografier 
som illustrerar resultaten av sökningar gjorda av användare av 
datajournalistiken. Digitaliseringen har medfört att det går att 
skapa helt nya bilder med hjälp av den information som redan 
finns lagrad i våra datorer. Kameran behöver inte längre riktas 
mot en yttre verklighet utan det är fullt möjligt att skapa bilder 
som visar sådant som aldrig har hänt. Detta lyfts ofta fram som 
ett hot och det sägs att det digitala fotografiet kan bli ett förrä-
diskt verktyg i en tid av postsanning. Begreppet postsanning kän-
netecknar ett samhällstillstånd där kunskap och fakta inte längre 
är avgörande utan där sanning i stället kopplas till hur över-
tygande en person för fram sin åsikt. Att skapa fotografier som 
visar att ens åsikter stämmer ökar förstås trovärdigheten på ett 
bedrägligt sätt. Men att digitalt skapa fotografier erbjuder även 
mer diskuterande och reflekterande sätt att kommunicera på för 
dagens bildjournalister. I projektet om Svalbard skulle det exem-
pelvis gå att visa i fotografier vad den globala uppvärmningen 
kan leda till. Om dessa framtidsbilder är framtagna utifrån till-
gänglig forskning kan de också göra anspråk på en sanning som 
bottnar i kunskap.  

Konstfotografen Alison Jackson arbetar med konstruerade 
bilder som indirekt synliggör diskussionen om digitaliseringen 
av fotografiet. I Jacksons bildvärld blir dubbelgångare till inter-
nationella celebriteter fotograferade i privata situationer. Jackson 
drar gärna det privata till sin spets. I det fotografi som användes 



F R A M T I D E N S  B I L D J O U R N A L I S T  

119 

för att marknadsföra hennes utställning Truth is dead (Jackson 
2019) på Fotografiska i Stockholm (februari–maj 2019) ses den 
amerikanske presidenten ”Donald Trump” (alltså hans dubbel-
gångare) framför ”Miss Mexiko” (https://www.fotografiska.com/ 
sto/nyheter/alison-jackson-truth-is-dead/). Hon är naken på hans 
skrivbord med benen brett isär. Många av Jacksons andra foto-
grafier är gjorda bara för att de är roliga – ett slags visuella be-
kräftelser på kulturella föreställningar om vad kända personer gör 
när de är privata – men bilden på ”Trump” och ”Miss Mexiko” 
har en politisk udd. Den blir en kommentar till såväl Trumps 
initiativ att bygga en mur mot Mexiko som hans ofta dokumen-
terade kvinnofientliga uttalanden.  

I framtiden kommer det inte att behövas dubbelgångare för 
det Alison Jackson gör. Det som har kommit att kallas deepfake 
gör det möjligt att placera personer i miljöer de aldrig har varit i, 
få dem att göra saker de aldrig har gjort, och få dem att säga 
saker de aldrig har sagt. Jacksons strategi är dock en annan. Hon 
strävar snarast efter att betraktaren ska tänka på att det här är ett 
konstruerat fotografi i stället för att detta är något som döljs, 
vilket ”deepfake”-tekniken eftersträvar. Att hon använder sig av 
dubbelgångare blir därför av yttersta vikt. Att vi tänker på att 
fotografiet är konstruerat problematiserar dess sanningshalt (att 
det som syns i bilden har ägt rum) men behöver inte innebära att 
bildens budskap inte är sant. Snarare kan Jacksons bilder göra att 
vi blir medvetna om det bedrägliga med fotografier som en speg-
ling av verkligheten. Hon visar att de ur ett kulturellt perspektiv 
alltid har varit konstruerade. Hennes bilder understryker att 
fotografier inte ger oss en direkt åtkomst till verkligheten utan 
bygger på konventioner, förväntningar och vad som är möjligt 
att fotografera. Jacksons bilder visar ofta sådant vi normalt aldrig 
får se i de bilder vi möter i journalistiken. De blir också en på-
minnelse om att berättelser utformas i gränslandet mellan verk-
lighet och fiktion.  

Jämförelser kan göras med Martin Scorseses musikdoku-
mentär om Bob Dylans turné, Rolling Thunder Revue (Scorsese 
2019). I en öppningsscen ber Scorsese Dylan att berätta om 
turnén, varpå denne svarar att han inte minns någonting. Sedan, 
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närmast omedelbart, frågar Dylan vad Scorsese vill veta. Därefter 
tar berättelsen om turnén vid. Den som sedan söker sig ut på 
nätet efter kommentarer om filmen kommer att få veta att flera 
personer och händelser är rena påhitt. Det sätter öppningsscenen 
i ett nytt ljus. När Dylan först inte säger sig minnas någonting 
och kort därefter frågar vad regissören vill veta ska vi alltså ta det 
bokstavligt. Han är beredd att hitta på vad som hände under 
turnén, allt för att tillfredsställa regissörens behov av händelser 
för att göra sin film intressant (och, får vi förmoda, för att spä på 
myten om den ständigt gäckande, svårfångade ikonen Dylan).  

Det sätt Scorsese arbetar på, att väva ihop dokumentära sek-
venser med fiktion, kan upplevas som vilseledande och göra att 
den historiskt intresserade åskådaren känner sig besviken. Sam-
tidigt synliggörs, på ett lika effektivt sätt som i Jacksons bilder, 
att berättande alltid kommer att innehålla inslag av fabulerande 
och tillrättaläggande och styras av tillgången till material. Även 
inom bildjournalistiken skulle det här sättet att arbeta kunna an-
vändas. Men då förstås med höga krav på att tydliggöra vad som 
exempelvis är en digitalt framtagen bild och vad som är ett fak-
tiskt fotografi. Konstruerade bilder som visar framtiden, eller 
sådant vi inte har tillgång till, kan användas för att skapa en bild-
mässigt sammanhållen berättelse samtidigt som de ställer krav 
på användaren att tänka själv.  

Samtidens fotograf 

Hur går det, med utgångspunkt i de diskuterade exemplen, att 
förstå vilka egenskaper som präglar de fotografer som idag arbe-
tar i gränslandet mellan journalistik, den dokumentära bilden 
och konst? Och vidare, på vilka sätt kan deras arbetssätt vara 
vägledande för den framtida bildjournalistiken?  

Fotoprojektet Last night in Sweden visar på en kontinuitet i 
sättet att använda kameran. Likheterna med hur fotografiet an-
vändes inom den dokumentära genren på 1930-talet är slående. 
Det är det tränade ögat som använder sig av fotografiet som 
medium för att berätta om vår samtid och det finns också en tro 
på att fotografiet kan användas för att fånga verkligheten. Stor 
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vikt läggs vid fotografen som en person med en specifik förmåga, 
ett sensibelt öga. Därför är det inte heller konstigt att det finns 
stora överlappningar mellan konstfotografiet och det dokumen-
tära fotografiet. Fotografen ska i båda fallen uttrycka ett budskap 
genom det medium hen använder.  

Mer intressant utifrån syftet med denna text är dock att Last 
night in Sweden också är en reaktion på ett allt högre tempo i 
nyhetsförmedlingen. I detta uppskruvade nyhetstempo har ett 
utrymme skapats för den professionella fotografen. Den doku-
mentära fotografens arbetssätt kan bli en viktig motvikt till alla 
de amatörbilder som sprids i medierna. En viktig lärdom med 
Last night in Sweden är att fotograferna i projektet arbetar i dia-
log med både andra bilder och med sina användare (en kopia av 
fotoboken skickades även till Trump!). På så sätt går det att säga 
att projektet vill problematisera användningen av bilder i dagens 
mediesamhälle. Det förhållningssättet betonar vikten av att syn-
liggöra fotografiet som förmedlare av verkligheten.  

De fotografer vi har uppmärksammat arbetar på olika sätt för 
att göra oss som medieanvändare medvetna om både fotografiets 
möjligheter och begränsningar som verklighetsförmedlare. Åter-
kommande i flera av exemplen är att fotografen ska ha förmågan 
att kombinera olika material. Inte minst handlar det om att däri-
genom aktivera användaren. Vi har också lyft fram exempel på 
hur amatörbilder kan användas i kombination med bilder tagna 
av yrkesfotografer för att öka trovärdigheten. Ett annat tillväga-
gångssätt är att synliggöra själva processen bakom tillkomsten av 
ett visst fotografi och de val som har gjorts. Flera av exemplen 
visar också att fotografer strävar efter att förhålla sig friare till 
fotografiet som medium. Att röra sig bortom dess tidigare doku-
menterande egenskaper och använda fotografiet för att provo-
cera, argumentera och utmana konventionella sätt att se på vår 
verklighet.  

Den fotograf som träder fram i samtida utställningar och 
fotoprojekt stannar inte vid att använda fotografiet som ett ge-
nomskinligt fönster mot världen. I stället vill samtidens fotograf 
– inte minst genom de möjligheter som digitaliseringen har
medfört – öppna för att göra mottagaren till en aktiv deltagare i
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användning av fotografiet som verklighetsförmedlare. I en tid av 
misstro mot såväl fotografiet som journalistiken kan det vara en 
viktig lärdom för framtidens bildjournalister. 

Patrik Åker är lärare och docent i medie- och kommunikations-
vetenskap på Södertörns högskola. Han har bland annat forskat om 
journalistikhistoria, medier och arkitektur, och strömmad musik. För 
närvarande arbetar han med ett projekt om fotografisk realism. 

Liudmila Voronova arbetar som lektor i journalistik på Södertörns 
högskola och är också ansvarig för ämnets internationella magister-
program. Som forskare är hon intresserad av jämförelser mellan 
olika länder med fokus på bland annat genus och politisk journalis-
tik, medier och konflikter, diasporiska medier och, för närvarande, 
fotoutbildningar. 
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Journalistiken i framtiden  
– trender och spaningar

Malin Picha Edwardsson och Walid Al-Saqaf 

Tryckta tidningar har funnits i Sverige i drygt 370 år. Den allra 
första räknas som en av världens äldsta tidningar och började ges 
ut år 1645. Det var Post- och Inrikes Tidningar, som till stor del 
innehöll bulletiner från 30-åriga kriget. Läsarna fick ta del av 
rapporter om slag och förluster i kriget på kontinenten. Men de 
nåddes av nyheterna några veckor efter det att de hade inträffat, 
eftersom rapporterna förmedlades hem till Sverige med hjälp av 
kurirer till häst (Gustafsson & Rydén 2010).  

Under årens lopp har Post- och Inrikes Tidningar fortsatt att 
ges ut. Men år 2007 skedde en stor förändring. Tidningen flyt-
tade in på webben, och den tryckta versionen försvann helt. Slut-
satsen är att även den äldsta och mest etablerade av mediekana-
ler förändras med tiden, i takt med att samhället förändras.  

Kommunikationsformer och informationskanaler förändras 
ständigt, liksom användarnas preferenser och de ekonomiska 
förutsättningarna för framställning av medieinnehåll. Enligt Ap-
pelgren och Leckner (2019) är medieutvecklingen en process 
som berör hela samhället, och medier blir en allt mer oumbärlig 
del av vardagen. Det betyder att journalister måste förstå och 
förhålla sig till de förändringar som sker. Under hela sitt yrkesliv 
måste en journalist följa med i utvecklingen, eftersom nya krav 
ställs på yrkeskunnandet. 

När det gäller utvecklingen av ny medieteknik hör man ofta 
att ”allting förändras så fort”. Men enligt Nils Enlund (2005), 
tidigare professor i medieteknik vid KTH, tenderar vi att över-
skatta teknikutvecklingens hastighet och underskatta användar-
nas tröghet att ta till sig ny teknik. Med andra ord har vi svårt att 
förstå hur snabbt ny medieteknik, som till exempel smarta tele-
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foner eller tjänster som swish, kan bli framgångsrik bland använ-
darna. Vi tror att det går fortare än det egentligen gör för alla i 
samhället att ta till sig den nya tekniken. De flesta av oss är vane-
människor och byter inte vanor om vi inte verkligen förstår att vi 
har nytta av en ny teknisk pryl eller ett nytt verktyg. Fyller den 
nya tekniken ett behov? Har vi en konkret nytta av den i vårt 
vardagsliv? I så fall har den stora förutsättningar att spridas 
bland användarna. Om den däremot inte fyller en viktig funk-
tion, så riskerar den att försvinna in i ”den barmhärtiga glöms-
kans dal” (Enlund 2005, s. 80). 

Ett annat sätt att uttrycka det är genom Amaras lag: ”We tend 
to overestimate the effect of a technology in the short run and 
underestimate the effect in the long run” (Ratcliffe 2018). Det 
förklarar till exempel varför vi hade svårt att förstå på förhand 
hur mobiltelefoner, som var tänkta att göra kommunikationen 
lättare när man var på språng, kunde bli helt revolutionerande 
för sättet som vi konsumerar nyheter på. Bekvämlighet och mo-
bilitet medförde att den yngre generationen valde mobilen som 
viktigaste källa till information i stället för böcker och tidningar 
(Zerba 2011). När ny medieteknik lanseras är det alltså svårt att 
förutse exakt på vilket sätt som den kommer att användas av 
konsumenterna. 

Förändringar av medievanor är en komplex och mångskif-
tande fråga och den styrs av flera faktorer, som konsumenternas 
behov och intressen, utvecklingen av ny teknik samt utbudet av 
medieinnehåll. Ett bra exempel är papperstidningen. Det kom-
mer onekligen att ta ganska många år innan alla i samhället läser 
sina nyheter i telefonen i stället för på papper. Och dessutom kan 
papperstidningen få en ny betydelse för läsning på helgerna eller 
när läsarna väljer att vara avkopplade och bortkopplade från 
nätet. Man vill kanske läsa långa och fördjupande artiklar på 
papper på helgerna men läsa korta nyhetsuppdateringar i sin 
telefon under hela dagen. Enligt Enlund (2005) kommer konsu-
menten i varje specifik situation att välja den teknik och den 
kanal som är enklast, billigast, snabbast och bekvämast. 

Om vi vänder blicken mot framtiden i stället – vad har vi då 
att förvänta oss? Säkerligen kommer mycket att förändras. Det 



J O U R N A L I S T I K E N  I  F R A M T I D E N  

127 

blir också allt svårare att förutspå vilka förändringar som kom-
mer att ske. Framtidsspaningar är i många fall rena gissnings-
lekar (Nygren & Wadbring 2019). Några år framåt i tiden kan vi 
förutse, men knappast så långt som 20, 50 eller 100 år framöver. 
Icke desto mindre finns det långsiktiga trender som vi kan dis-
kutera och spekulera kring. Enligt den amerikanska framtids-
forskaren Amy Webb handlar framtidsspaningar om att studera 
mönster i samtiden och reflektera över om dessa mönster kan ha 
en påverkan på framtiden (Webb 2016, s. 36). Vissa tydliga tren-
der kan vi se redan nu, men frågan är på vilket sätt de kommer 
att påverka utvecklingen framöver.  

Vilka långsiktiga trender kan man då skönja så här i början 
på 2020-talet? Vi har valt ut några trender från The Reuters Insti-
tute Digital News Report 2019 (Newman, Fletcher & Kalogero-
poulos 2019), som är en årlig publikation utgiven av Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism och som betraktas som mycket 
betydelsefull inom området. (I fortsättningen hänvisar vi till den 
som Digital News Report.) Dessa trender har vi delat in i tre spår. 
Det första spåret gäller betydelsen av sökmotorer, som Google, 
Facebook och Twitter. Det andra spåret gäller automatisering av 
olika slag. Det tredje spåret gäller mediernas trovärdighet. 

Ökad betydelse av plattformar och sökmotorer 

Forskarna bakom Digital News Report undersökte hur många av 
dem som läser sina nyheter på internet som gör detta via nyhets-
aggregatorer som Google News, Apple News och Flipboard. Re-
sultatet visar att 17 procent av de tillfrågade medieanvändarna i 
EU får sina nyheter huvudsakligen via Google News. I Latin-
amerika är motsvarande siffra 41 procent, i Nordamerika 17 pro-
cent och i Asien 28 procent. På två år har denna andel ökat 
markant. När medieanvändare i första hand läser sina nyheter 
via Google News, innebär det att de använder en sökmotor för 
att välja ut nyheter. Det visar att traditionella medieföretags be-
tydelse minskar i nyhetsflödet. De algoritmer som styr urvalet i 
Google News och Facebook blir i många fall avgörande för vad 
människor får veta om sin samtid. 
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Vad kan den utvecklingen leda till i framtiden? Kommer an-
vändarnas förtroende för medierna att minska när algoritmerna 
tillåts styra nyhetsurvalet? Det finns en stor risk för just detta. 
Det finns också en ökad risk för att det vi tar till oss via sökmo-
torerna och Facebook inte är sanningsenligt, eftersom alla som 
sprider innehåll på Facebook inte är lika noggranna faktagran-
skare som yrkesverksamma journalister som arbetar på olika 
typer av medieföretag. Vidare ställer denna utveckling högre 
krav på journalisternas yrkeskunnande. De bör kunna källgran-
ska både texter och bilder, förstå och analysera stora mängder 
data samt förstå och hantera algoritmer för att söka och verifiera 
nyhetsartiklar och olika typer av källor på nätet.  

Ökad grad av automatisering 

Den andra framtidstrenden gäller automatisering av olika slag. 
Såväl journalisternas arbetssätt som produktionssätten vid publi-
cering kommer att automatiseras allt mer, enligt Digital News 
Report. Det kommer att finnas verktyg som hjälper till att söka 
efter digital information av olika slag, liksom verktyg som kon-
trollerar fakta och som till och med skriver artiklar av enklare 
slag, till exempel om sportresultat och trafikolyckor. 

Vad betyder den här trenden för journalistiken och jour-
nalisterna i framtiden? Utan tvekan behöver journalister lära sig 
att använda de verktyg som finns för att hitta så korrekt infor-
mation som möjligt. I framtiden kommer journalisterna att be-
höva presentera ännu mer detaljerad och fördjupad fakta för sina 
läsare, till exempel när det gäller väderprognoser, trafikinforma-
tion, befolkningsstatistik, budgetpropositioner och en rad andra 
ämnen som innehåller mycket data. Det beror på att sådan för-
djupad fakta kommer att efterfrågas av läsarna. Därför är det 
viktigt att journalisterna blir ännu bättre på att bemästra, kont-
rollera och hantera stora mängder data och presentera kompli-
cerade fakta på ett tydligt sätt. Dessutom kommer läsarna att 
ställa krav på att detta sker snabbt. 



J O U R N A L I S T I K E N  I  F R A M T I D E N  

129 

Minskad trovärdighet 

Idag är det många människor i samhället som inte har så stort 
förtroende för traditionella medier, enligt Digital News Report. 
De lyssnar inte särskilt mycket på radio, läser inte tidningar sär-
skilt ofta och tittar sällan på tv-nyheterna. I stället använder de 
andra kanaler för att få tillgång till nyheter, till exempel Google 
News och Facebook, men också så kallade alternativa medier 
som finansieras av rika donatorer eller av användarna själva. 

Mycket tyder på att utvecklingen med minskad trovärdighet 
för traditionella medier fortsätter framöver, fortfarande enligt 
Digital News Report. När alternativa mediekanaler tar över allt 
mer kan inte saklighet och oberoende i medierapporteringen 
garanteras. Alternativa mediekanaler har inte nödvändigtvis 
samma syn på kontroll av fakta och på korrekt och riktig rappor-
tering som traditionella medier. 

För journalister i framtiden betyder det att man måste vara 
ännu mer inriktad på att publicera högkvalitativt, meningsfullt 
och djuplodande innehåll. Det blir ännu viktigare att upprätt-
hålla trovärdigheten bland användarna och hålla sig till de etiska 
och moraliska riktlinjer som finns. Användbar teknik kan tas i 
bruk för att åstadkomma detta, men i slutändan är det jour-
nalistens eget kunnande och journalistens egen professionalitet 
som blir avgörande. 

Sammanfattningsvis … 

Trenderna som presenteras i Digital News Report pekar mot att 
journalistiken blir mer mobil, datadriven och analysorienterad i 
framtiden – och att den kommer att vara fortsatt relevant och 
viktig för samhället framöver. Men för att överleva och blomstra 
behöver journalistiken bli mer trovärdig för användarna. Journa-
listerna behöver öka sin kompetens när det gäller att använda 
teknik effektivt för att behandla, kontrollera, analysera och presen-
tera stora mängder data för läsarna. Djuplodande analyser och 
trovärdig, meningsfull rapportering om komplicerade skeenden är 
det som kommer att bli avgörande för journalistiken i framtiden. 
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Vad är journalistik?

När medielandskapet dominerades av tidningar, nationell tv och 
radio var de flesta överens om svaret på den frågan. Idag finns inte 
längre något självklart svar. I denna antologi försöker vi ringa in vad 
journalistik är i dagens förändrade medielandskap. Vi tittar såväl 
bakåt mot yrkets historia som framåt mot den okända framtiden. 
Vissa grundelement är konstanta: Journalistik är ett praktiskt hantverk 
och samtidigt en verksamhet som kräver reflektion. Journalistik är 
berättelser om verkligheten i ord, ljud och bild. Journalistik är etik 
och research – och dessutom ett forskningsområde. Journalistik är 
också passion. På andra punkter råder större osäkerhet: Vad händer 
när gränserna luckras upp mellan journalistik och andra former av 
kommunikation?  Vad kommer att krävas av framtidens journalister? 
Även dessa frågor tar vi oss an i boken.

De flesta av oss skribenter är verksamma som journalistiklärare på 
Södertörns högskola, där vi ständigt diskuterar och funderar över hur 
vi ska utbilda morgondagens journalister. Antologin är riktad till dig 
som vill bli journalist eller till dig som har intresse för journalistik och 
dess förändringar.
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