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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 



E L I N  G A R D E S T R Ö M  

18 

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 
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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 
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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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