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ABSTRACT 

Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik 
C-uppsats 15 hp, Journalistik och multimedia, Höstterminen 2008 
Författare: Hampus Hagman 
 
 
 
Uppsatsen behandlar förhållandet mellan ett förändrat journalistiskt landskap och journalistens ideal och 

värderingar. Genom att undersöka en del av webbjournalistiken, som är den stora förändringen inom 

journalistiken på länge, har jag sökt en djupare förståelse för denna ömsesidiga relation. Professionsteorier 

och synen på redaktioner som textfabriker har varit mina teoretiska utgångspunkter (Nygren/Nerman). 

 

I fallstudien ingår webbredaktionerna E24 och Nyheter24. De är båda unga och renodlade webbredaktioner 

varför jag anser dem vara bra representanter för den nya journalistiken i ett medielandskap under 

förändring. Kvalitativa forskningsintervjuer har gjorts med tre anställda från vardera redaktionen. Frågorna 

till webbjournalisterna har handlat om deras syn på sin yrkesroll och förhållandet till källor, publik, 

medieföretaget, de traditionella journalistrollerna samt yrket som sådant. Utöver de kvalitativa intervjuerna 

har jag varit deltagande observatör under två dagar på Nyheter24. En metod som var olämplig på E24 på 

grund av risken att information rörande aktiehandel kunde läcka ut och användas på fel sätt. I stället fick jag 

en rundvandring på redaktionen som varade i cirka en timme.  

 

Resultaten visar att webbjournalistiken i sig inte ändrar journalisternas synsätt på massmediernas uppgift 

bland dem på dessa två redaktioner. Det beror snarare på vilken webbjournalistroll man har och anseendet 

på det medieföretag man jobbar för. Samma förhållande gäller för webbjournalistens sociala status som är 

på uppgång, men fortfarande anses den lägre jämfört med de traditionella journalistrollerna. Den sorts 

webbjournalistik som bedrivs på Nyheter24, innebär en maktförskjutning från journalisten till källorna 

eftersom den i stort sett endast bygger på re-writes. Vidare anser webbjournalisterna på E24 och Nyheter24 

att interaktivitet är positivt. På båda redaktionerna främjas detta i och med läsarkommentarsfunktioner, även 

om den samtidigt medför att webbjournalisterna blir mer blottade för publiken. Ytterligare en slutats som 

går att dra om webbjournalisterna på E24 och Nyheter24 efter undersökningen, är att webbjournalisterna 

här har ett förminskat ”spelrum” på grund av produktionskraven som är signifikativa för 

webbjournalistiken.  

 
 
Nyckelord: webbjournalist, webbreporter, yrkesroll, ideal och värderingar, 

professionalisering, mediefabrik.
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

”De journalistideal som fortfarande dominerar inom journalistkåren har i stor utsträckning 

sin förankring i 1970-talets professionaliseringssträvanden med den stora 

fyrtiotalistgenerationen som drivande kraft. Frågan för framtiden är om yrkesidealen kommer 

att förändras genom en ny journalistgeneration präglad av kommersiella medier.” (Nygren & 

Alström, 2005, s.235)  

Under det senaste seklet har journalistyrket genomgått stora förändringar. Från en manlig murvel 

inom partipressen har den typiske journalisten gått till att i dag vara en kvinnlig eller manlig 

akademiker inom en medievärld med ett stort antal publiceringsformer. Ett nytt medielandskap 

växer samtidigt fram och mycket har hänt de senaste 10-20 åren. Drivkrafterna är den tekniska 

utvecklingen och ett mer marknadsstyrt klimat där konkurrensen om publikens uppmärksamhet 

ökar. Något som också får konsekvenser för den journalistiska yrkesrollen. Det är inte lika lätt att 

urskilja vad en journalist gör jämfört med andra arbetare på medieföretagen längre. 

Arbetsuppgifterna är fler och innehållet har förskjutits från reporterarbete på fältet till 

bearbetning och publicering i olika former, exempelvis på nätet. Medieforskare antar att synen på 

yrkesrollen också kommer att ändras och att de normer, värderingar och ideal som fortfarande är 

mest utbredda och som levt kvar sedan professionaliseringens tid, kan komma att ifrågasättas. 

(Nygren & Alström, 2005, s. 226)      

1.1 En journalistisk yrkesroll växer fram 

De äldsta dagstidningarnas innehåll var i stort sett en blandning av klipp ur utländska tidningar, 

politiska kommentarer, krönikor och notismaterial. Nyhetsförmedlingen var bristfällig. 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008, s. 80) Journalistyrket växte fram med industrisamhället i 

slutet av 1800-talet. Nyhetsförmedlingen blev lättare med hjälp av etableringen av nyhetsbyråer 

och telegrafen, annonser började fylla tidningarna och de nya järnvägarna möjliggjorde en 

masspridning av dagstidningarna. För att fylla tidningarna krävdes nu fler anställda. Uppgiften 

handlade inte längre bara om att göra ett urval, utan att självständigt kunna leta upp nyheter och 

berätta dessa för läsarna. De nya rotationspressarna gjorde tidningarna billigare och tillsammans 

med det ökande lönearbetet skapades en marknad för tidningar. (Nygren, 2008a, s. 44) 

Journalistyrkets status var låg till en början, arbetsvillkoren dåliga och journalister fick det 

nedsättande namnet ”murvel”, som betydde ”en människa utan karaktär och duglighet” i dåtidens 

ordböcker. 1901 grundades Svenska Journalistförbundet i hopp om att förbättra 

förutsättningarna och den sociala statusen. Men den fackliga anslutningen var låg och förbundet 
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fick problem på grund av starka politiska motsättningar mellan journalister på tidningar av olika 

partitillhörighet. Partipressens utbredning var stor i Sverige och partilojalitet var viktigt för 

journalister i denna tid. Vidare skriver Nygren (2008a) att tidningarnas anknytning till partierna 

bidrog till att journalisterna blev språkrör för olika idéer och att arbetet snarare sågs som ett kall 

än som ett lönearbete vid denna tid. (s. 45)  

Efter andra världskriget började nyhetsförmedlingens rapporterande karaktär att ifrågasättas när 

kritik mot den partipolitiska inriktningen i dagspressens nyheter framfördes. Inte förrän 1950- 

och 1960-talen började en långsam utveckling mot en professionalisering av journalistyrket ta 

fart. Den mer självständige journalisten fick en växande legitimitet och försvann gjorde den 

partianknutna agitatorn. (Thurén, 1988) Utvecklingen ska ses mot bakgrund av förändringen i 

mediestrukturen och den snabba expansionen av radio och TV, där journalistiken skulle utövas ”i 

allmänhetens tjänst” och inte utifrån partiprogrammen menar författarna Weibull och Asp 

(1991).  Journalistyrket har i hög grad de senaste decennierna förändrats, särskilt synen på den 

journalistiska yrkesrollen. Fortfarande markeras två huvudprinciper för denna; vikten av kritisk 

granskning och oberoende. (Asp, 2007, s. 201) 

1.2 Förändrade förutsättningar 

Alla medier påverkas av medieutvecklingen och journalistikens yttre förutsättningar har ändrats i 

grund och botten de senaste 15-20 åren. Den journalistiska yrkesrollen är inbäddad i 

mediebranschen och har genom historien definierats i relation till andra yrken och 

medieföretagen som helhet. När de tekniska, ekonomiska och sociala villkoren ser annorlunda ut, 

så måste det alltså också påverka yrkesrollen. (Nygren, 2008b, s. 58) 

1.2.1 Den informationsteknologiska revolutionen 

Informations- och kommunikationsteknologier spelar roll och gör skillnad i samhället – även i 

fallet gällande journalistik. Vi har tidigare sett att telegrafens och TV-apparatens inträde varit 

dominerande i journalistikens utveckling. Internet är en teknik som har fått betydelse för 

journalistiken redan, även om vi inte har märkt av dess genomslag fullt ut ännu.  

Runt 1980 kom de första datorerna in på redaktionerna vilket innebar stora förändringar för 

journalistens dagliga arbete. Den digitala utvecklingen förändrade tidningsproduktionen lika 

grundläggande som när maskinsättningen och rotationspressar trädde in i mitten av 1800-talet. I 

slutet av 1980-talet utvecklades internet. Men den ordentliga spridningen lät vänta några år och 

kom först i samband med tillämpningen av World Wide Web, eller ”webben”.  1997 brukar anses 



Sida 7 av 40 

 

som startåret för webbjournalistiken, och tillväxten överträffar alla andra medier. Att nå 50 

miljoner människor tog 38 år för radion, 13 år för TV:n, men bara fyra år för webben. (Karlsson, 

2006, s. 32)  

Sverige är ett av de bredbandstätaste länderna i världen och de förändringar som sker pga. 

internet, kan således få större genomslag här än i andra länder. Enligt World Internet Institute:s 

senaste rapport använder 53 procent av svenskarna internet varje dag. Tre av fyra 

internetanvändare läser tidningar på nätet, en majoritet gör det åtminstone 1-3 gånger i veckan 

och de flesta av männen i åldrarna 19-55 år gör det dagligen. (Findahl, 2008, s. 11) 

1.2.2 En ny marknad 

På grund av förändringar i teknik, ökad konkurrens, och publikens medieanvändning, befinner 

sig medierna i Sverige och i hela världen mitt uppe i en av de största förändringar som någon 

bransch någonsin har upplevt. Forskningen visar att de ekonomiska drivkrafterna ökar på 

bekostnad av de publicistiska och professionella. Medieföretagen ses i dag som kommersiella och 

verksamma i marknadsekonomin, där de flyttat från en relativt lönsam och stabil marknad, till en 

riskabel med ökad konkurrens och minskad annonsförsäljning. Det har alltså blivit ännu viktigare 

de senaste två årtiondena att producera ett innehåll som är lockande och kunna erbjuda det till 

publiken till ett skäligt pris. (Picard, 2005, s. 58) 

Ett tecken på att de ekonomiska drivkrafterna blir allt viktigare i medievärlden är att medierna 

mer och mer liknar storindustrier. Vi ser en starkare ägarkoncentration där stora medieföretag 

köper upp mindre, och koncerner som Schibsted och Bonnier bildas för att kunna stå emot det 

hårdare trycket. Public Service ställning på marknaden försvagas allt jämt på grund av denna 

liberalisering och avreglering då nationalstaterna inte längre är lika viktiga.  

Förutom en marknadskonvergens pågår också en teknisk- och innehållskonvergens i 

medievärlden som påverkar slutprodukten, men i synnerhet den redaktionella processen. Här 

pågår en konvergens i den meningen att råmaterialet kan samordnas med tekniska hjälpmedel på 

redaktionen och på så sätt återanvändas och publiceras i flera olika distributionskanaler. Det här 

innebär att de som arbetar på redaktionen bör klara av fler moment i processen, från att hämta in 

till att redigera och publicera sitt eget material. Färre anställda ska dessutom producera lika 

mycket, eller mer än förut och journalisterna förväntas alltmer vara ”multireportrar”. Vi ser alltså 

att journalistens position inom medieföretagen förändras samtidigt och gränsen till andra 

yrkesgruppen luckras upp.  (Hvitfelt & Nygren, 2005, s. 19) 
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1.3 Medieformen webbjournalistik föds 

Bakgrunden till den kanske största förändringen inom mediebranschen de senaste 15-20 åren är 

internet; som i form av webbtidningar, bloggar och communitites skapat nya 

kommunikationsvägar till publiken. Webbjournalistik, eller nätjournalistik om man så vill, 

definieras som den typ av journalistik som produceras digitalt och distribueras till någon form av 

bildskärm genom ett datornätverk. Den karakteriseras av att den inte behöver vara bunden till en 

speciell geografisk plats. (Karlsson, 2006, s. 54) 

Sveriges första webbtidning föddes 1994 när Aftonbladet beslutade att publicera sina Kultursidor 

på nätet. Tanken var att hitta en ny distributionsform för innehållet, och till en början handlade 

webbpubliceringen enbart om att lägga ut papperstidningens artiklar.  Webben är fortfarande för 

många regionala tidningar bara ett annat sätt att distribuera innehållet i mediets huvudkanal, och 

fyllt funktionen som ”papperstidning på nätet”. Men webben blir en allt viktigare kanal där radio- 

och TV-kanaler lägger ut sitt innehåll för att frigöra publiken från de tidstablåerna. Även 

tidningarna utnyttjar den nya kanalen och dess uttrycksmöjligheter (bildspel m.m.) allt mer. Nya 

tidningar startas som enbart publicerar på nätet och webbjournalistik håller på att utvecklas till en 

egen genre, formad av speciella produktionsvillkor och en egen medielogik. (Nygren, 2008b, s. 

111) 

1.4 Ekonomijournalistikens drag 

Framväxten av dagens ekonomijournalistik förklaras inte bara med ett ökat allmänt intresse, utan 

också med att journalister och ekonomer hade egna intressen att producera ekonominyheter 

innan börsens utbredning, visar Maria Grafström i sin avhandling The development of Swedish business 

journalism (2006). Hon har även undersökt förklaringen till ekonomijournalistikens uppkomst 

genom att studera tidsperioden när dagens finanstidningar grundandes, på 1960- och 1970-talen. 

Dessa växte alltså fram innan utbredningen av det privata aktieägandet började ta fart. 

Utvecklingen formades av två olika grupper, civilekonomer som ville sprida kunskap och 

information samt journalister som intresserade sig för att göra journalistik av ett nytt område. 

Svenska Dagbladet var en av de redaktioner som var med och formade den tidiga utvecklingen. 

(Grafström, 2006). 

 I dag är ekonomijournalistiken utbredd i svenska tidningars nyhetsutbud och har övergått till att 

använda ett populiserat tilltal som påminner mycket om kvällstidningarnas. Börsbolagens 

verkställande direktörer spelar huvudrollerna i nyheterna och personfixeringen är omfattande. 

E24 som har koppling till SvD är i dag en representant för den modernare ekonomijournalistiken.   
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1.5 Syfte och problemprecisering 

Enligt tidigare gjorda enkätundersökningar är de grundläggande journalistiska värderingarna och 

idealen stabila, de verkar inte ha förändrats mycket de senaste 15–20 åren. Ambitionen att kritiskt 

granska makthavare och belysa missförhållanden är till synes fortfarande störst hos den samlade 

kåren. Ett ideal som växte fram på 60–70-talet, då yrket var i färd med att professionaliseras. 

Bakom förändringen av den tidens journalistroll och den journalistiska ideologin som då växte 

fram, finner vi alltså en utveckling av journalistiken. En utveckling som vi också bevittnar just nu 

med ett förändrat medielandskap. 

Medielandskapet ändras. Nyhetsinriktade lokaltidningar blir färre medan magasin och nischade 

medier av olika slag blir fler. Nya medieformer har vuxit fram som förändrat det journalistiska 

arbetet och den redaktionella verkligheten ser därför annorlunda ut. Det är här normerna, dvs. 

det som ”sitter i väggarna” på arbetsplatsen, överförs från de äldre till de yngre journalisterna, 

och samtidigt formar värderingar och ideal inom journalistiken. Normerna beror således på den 

redaktionella historien och kulturen, varför en gammal redaktion i så fall har mer att överföra än 

den nystartade. Samtidigt tar det längre tid att förändra tänkandet än att införa ny teknik enligt 

redaktionsstudier. Och på samma sätt kan det vara med yrkesidealen, de gamla finns kvar men 

nya utvecklas och läggs ovanpå. (Nygren, 2008b, s. 150)  

Det finns antaganden om att förändringen av journalistiken och eventuellt journalistrollen, i sin 

tur påverkar och innebär förändrade ideal och värderingar hos journalisten. Syftet med den här 

uppsatsen är att undersöka webbjournalisters1 syn på sin yrkesroll. Genom att titta närmare på 

webbjournalisters arbetssätt och uppfattningar kring detta, hoppas jag kunna skapa en djupare 

förståelse för problemet.  

1.5.1 Frågeställningar 

• Hur ser Nyheter24:s och E24:s webbjournalister på sin yrkesroll, utifrån relationen till 

sina källor? 

• Hur ser Nyheter24:s och E24:s webbjournalister på sin yrkesroll, utifrån relationen till sin 

publik? 

                                                
1
 13,7 procent av medlemmarna i journalistförbundet säger att de arbetar med någon form av elektronisk 

publicering dagligen. Med cirka 14 000 aktiva medlemmar innebär det knappt 2000 journalister. 16,1 procent 

säger att de arbetar med det flera gånger i veckan. (Nygren, 2008b, sid. 104) 
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• Hur ser Nyheter24:s och E24:s webbjournalister på sin yrkesroll, utifrån relationen till 

medieföretaget/ägare? 

• Hur ser Nyheter24:s och E24:s webbjournalister på sin yrkesroll, jämfört med de 

traditionella journalistrollerna? 

• Hur ser Nyheter24:s och E24:s webbjournalister på yrket som sådant? 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar i den inledande delen med att ge en bakgrundsbeskrivning om journalistrollens 

historiska framväxt och utvecklingen som sker samt varför området är värt att undersöka. 

Inledningen avslutas med att syftet preciseras och här presenterar jag även frågeställningarna. 

Huvudavsnittet börjar sedan med att tala om vilka teoretiska grunder uppsatsen vilar på och som 

används för att belysa forskningsproblemet. Här tas också det vi vet och det vi tros veta på 

området upp, den tidigare forskning som gjorts läggs även fram. Huvuddelen fortsätter med 

metodgenomgång och förklaring till val av metod och urval, samt lite korta fakta om de två 

webbtidningar som ingår i min undersökning. I det följande resultatkapitlet presenteras 

uppsatsens resultat med tillhörande analys. Därefter avslutas uppsatsen genom att knyta an 

resultatet till teori och tidigare forskning varpå jag lägger fram mina slutsatser. Till sist så förs en 

diskussion kring slutsatserna kopplat till frågeställningarna och exempel på vidare forskning 

föreslås.  

 

2 TEORETISK RAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

Den här uppsatsen vilar på två teoretiska bakgrunder, dels professionaliseringsteorier med 

yrkesrollens tre olika nivåer i fokus, och dels Bengt Nermans synsätt att se redaktionerna som 

”textfabriker”.  

I Sverige är webbjournalistiken ett relativt outforskat område, särskilt när det kommer till den 

redaktionella processen. Några redaktionella undersökningar har emellertid gjorts fram tills i dag, 

vilka jag ger en överblick i den kommande delen. 

2.1 Profession och professionalisering 

En sökning i Svenska Akademiens Ordbok (1997) på uppslagsordet profession, ger yrke som en av 

förklaringarna. Advokater, präster och läkare brukar räknas som exempel på klassiska och ”rena” 
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professioner. Gemensamt för dessa yrken är att de uppfyller vissa kriterier som har satts upp av 

forskare i försök att definiera vad som räknas som en profession. Ett av dessa kriterier är att det 

måste finnas en kunskapsklyfta mellan allmänhet och utövare, att det i botten ligger en exklusiv 

kunskap som just den yrkesgruppen har. Inga Hellberg, professor i sociologi, menar att 

professioner är yrkesgrupper med ett kunskapsmonopol som hindrar utomstående från att ge sig 

in på området och ifrågasätta det – de har en hög grad av autonomi. (Engblom, 2001, s. 265) 

Andra professionsforskare framhåller att en profession förutsätter en gemensam etik, särskilda 

yrkesregler. De som är professionella förväntas också ha makten i sitt dagliga arbete och uppvisa 

en altruism, en strävan efter att uppnå allmänna och högre mål som ligger utanför det enskilda 

medieföretaget. (Nygren, 2008b, s. 18) 

Professionalisering är inget enkelt begrepp och inom journalistiken är det en ständigt pågående 

process. Sociologen Max Weber skrev på tidigt 1900-tal att ”journalisten tillhör ett slags paria-

kast”, att den låga statusen och obestämda sociala tillhörigheten berodde på deras starkt 

varierande kunskapsbas. Svenska Journalistförbundets (SJF) kämpade länge för att yrkesrollen 

skulle bli tydligare och lyckades till viss mån genom att neka vissa grupper medlemskap, inom 

sociologin kallat för social stängning. (Engblom, 2001, s. 259) 

 Som vi sett tidigare brukar professionaliseringen av journalistyrket dateras till 1960- och 1970-

talen. Vid denna tid började journalistskolorna i Sverige växa fram, och enligt flera medieforskare 

är utbildning och professionell kompetens den största bidragande faktorn i en 

professionaliseringsprocess. Den moderna synen på den professionella journalistrollen som 

arbetade i ”allmänhetens tjänst”, formades också i samband med partipress- och tidningsdöden, 

tillsammans med radions framväxt och TV:ns genombrott.   

2.1.3 Semiprofession och de-professionalisering 

Frågan är då om journalistyrket kan ses som en profession? Och det beror på vilka kriterier man 

utgår ifrån varför frågan således inte har något givet svar. Svenske medieforskaren Kent Asp 

menar att journalistyrket inte går att betrakta som en fullständig profession eftersom det inte 

krävs någon utbildning eller annan certifiering för att utöva yrket. Men eftersom några kriterier 

uppfylls, så som det om en gemensam yrkeskodex i form av SJF:s Spelregler för press, radio och TV, 

kan journalistyrket klassas som en semiprofession. (Asp, 2007, s. 239)  

Det här är ett begrepp som också medieforskaren Gunnar Nygren använder i sin bok Yrke på glid 

(2008). Han tycker sig se tecken på att en de-professionalisering pågår i och med att yrkesrollen 

blir allt otydligare gentemot andra yrken inom medieföretagen. På grund av teknikutvecklingen 
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har också journalistens autonomi försvagats. Den exklusiva kunskapskompetensen som är ett av 

de gängse kriterierna för en profession, blir inte lika exklusiv när journalistens källor blir lika 

tillgängliga för vem som helst med internet. 

2.1.4 Yrkesrollen som ett analytiskt begrepp 

En av följderna av professionaliseringen var att kåren fick en gemensam syn på yrkesrollen som 

tidigare nämnts. Den norske journalistikforskaren Rune Ottesen förklarar detta genom att se hur 

yrkesrollen formats i olika typer av konflikter – för journalisternas status och utbildning, i relation 

till andra yrken och teknikens utveckling. Ständigt i spänningsfältet mellan marknadskrafterna och 

journalistiska ideal. Ottesen definierar journalistrollen som ”en socialt betingad uppsättning av 

yrkesmässig standard/yrkesetiska normer och sociala handlingsmönster som över tid skapar en 

kollektiv identitet”. (Nyhetsfabriken) Det är med andra ord något man socialiseras in i på 

redaktionen där den nye journalisten får lära sig vilka normer som gäller genom arbetet.  

I projektet Journalistikens normer (Ekström & Nohrstedt, 1996, s. 24) analyseras yrkesrollen enligt 

en modell som utgår från tre olika nivåer: 

1. Den första nivån är hur yrkesrollen formas av journalistens dagliga arbete på redaktionen 

– vad de gör i nyhetsproduktionen, teknikanvändning och vad som väntas produceras av 

journalisten. 

2. Den andra nivån innefattar de normer och rutiner som det dagliga arbetet genererar fram. 

Det kan vara medvetna rutiner men mycket av normerna är omedvetna och så kallad ”tyst 

kunskap”.  Journalistens handlingsetik växer fram av egna ideal och värderingar utefter 

vad som är möjligt i den dagliga produktionen och vad som ”sitter i väggarna”.  

3. Den tredje nivån är de medvetna ideal och värderingar som journalister bär på och som 

ligger i botten när beslut under arbetsprocessen ska tas.  

De tre nivåerna är beroende och påverkar varandra på olika sätt. På senare tid har även en fjärde 

nivå diskuterats där journalistrollen ligger i relation till ett samhälleligt plan som aktör i den 

demokratiska processen.  

Dock ligger de tre grundnivåerna närmare till hands som grund för min analys, det viktiga att 

poängtera är att det alltså finns en objektiv och en subjektiv yrkesroll. Den förstnämnda ligger på 

den första nivån och kan studeras utifrån yttre kännetecken. En subjektiv yrkesroll handlar om 
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hur man själv uppfattar sin roll och är svårare att ta reda på, mycket av detta är så kallad ”tyst 

kunskap”.  

2.2 Textfabriken 

Som en annan utgångspunkt har jag valt Bengt Nermans teori om att det är produktionsvillkoren 

som bestämmer i en journalistisk arbetsprocess. Även om Nermans teori främst behandlar den 

slutliga produkten och anses som en föråldrad teori, tror jag att den kan vara applicerbar även på 

den nyare webbjournalistiken.  

Synen på medierna som en fabrik när det gäller den redaktionella processen är återkommande i 

klassisk medieforskning mellan 1950- och 1970-talet. Bengt Nerman var den som kom att 

förknippas med fabriksmetaforen i Sverige när han skrev Massmedieretorik (1973), där han utgick 

från begreppet ”textfabriker”. I stället för den rådande synen på medier som speglar av 

verkligheten, betraktade han redaktionerna som textfabriker där journalisten arbetar efter givna 

villkor, mallar och mönster. Konsekvenserna av att produktionen maximeras och att publiken ska 

tillfredsställas, blir förenklingar och serietillverkning menar Nerman. (Nygren, 2008a, s. 19) Men 

därmed inte sagt att journalisten agerar en osjälvständig kugge i det stora textproducerande 

maskineriet. Journalisten befinner sig enligt Nerman i ett ”spelrum” som han ansvarar inom och 

med vissa verktyg han kan påverka slutprodukten. Men detta kan bara ske om journalisten 

accepterar det rum han arbetar i som omges av fabrikens väggar – något som journalister som 

upplever att de får skriva vad de vill på sin arbetsplats, då har accepterat menar Nerman. 

(Nerman, 1973, s. 34) 

2.2.1 Nya mediefabriker? 

Betyder den tekniska utvecklingen inom medierna den senaste tiden att redaktionerna mer och 

mer liknar fabriker? Multikompetens efterfrågas, ökad formatering, högre tempo, ständig 

publicering, innehållskonvergens och flerkanalspublicering, samt större mobila möjligheter men 

ändå mer jobb på redaktionen. Alla dessa mönster som redaktionsstudier och enkäter visar är 

kännetecken på att på att fabriksmetaforen är aktuell även på 2000-talets medier.  

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Webbens förutsättningar 

En av de grundläggande skillnaderna mellan webben och de traditionella medieformerna är 

möjligheten till ständig publicering. Medan en papperstidning har pressläggningstid vanligtvis en 
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gång per dygn, så har webben alltid deadline, eller ingen alls beroende på hur man väljer att se 

det. Kontentan är att produktionstempot är betydligt högre på webben och att man gått från en 

24-timmars nyhetscykel till en 24-minuters med deadline varje minut. (Karlsson, 2006, s. 101) 

Webbjournalistikens publiceringsrytm och krav på extrem snabbhet, där kampen om att vara 

först med en nyhet är stor, borde lätt kunna gå ut över faktakontroll och eftertanke. 

Journalisterna blir tvungna att lita ännu mer på sina källor som helst bör vara lättillgängliga och 

snabba. Vid en enkät gjord bland nyhetsjournalister i Östergötland, svarade fyra av tio att de inte 

hann med att kontrollera fakta så noga de ville p.g.a. kravet på snabb publicering. (Nygren, 

2008b, s.116) Ett argument mot detta fenomen relaterat till den ständiga deadlinen, är att 

eventuella fel som görs på webben, är lättare att korrigera än de som görs i den tryckta tidningen. 

En webbsida går att uppdatera när som helst så att det som stod där ena minuten inte finns kvar 

den nästa.  

En annan sak som präglat journalistik genom tiderna är det begränsade utrymmet. När en 

papperstidning består av ett visst antal sidor en viss dag, har webbupplagan av samma tidning ett 

potentiellt obegränsat utrymme. Detta betyder dock inte att man skriver längre artiklar, tvärtom 

så är webbnyheterna oftast korta. (Nygren, 2008b, s. 112)    

Den andra grundläggande skillnaden mellan nätjournalistik och de äldre publiceringsformerna är 

möjligheten till interaktivitet. Det finns tre olika typer av interaktivitet som alla innebär en större 

chans för publiken att kommunicera med redaktionerna, s.k. dubbelriktad kommunikation. Den 

första dimensionen av interaktivitet handlar om publikens möjlighet att själv välja tid och plats 

för konsumtionen av medieinnehållet. På det andra planet kan läsarna påverka innehållet indirekt 

genom att redaktionerna ser vad användarna ”klickar in på” och genom denna typ av läsarstatistik 

kunna erbjuda mer av det läsarna vill ha. En tredje typ och det som oftast förknippas med 

interaktivitet är det läsargenererade innehållet. Den vanligaste sorten av detta är 

läsarkommentarer och debattforum ofta i anknytning till webbtidningens artiklar.   

2.3.2 Medielogik på webben 

Webbens unika förutsättningar har visat sig vara särskilt gynnsamma för en viss typ av nyheter 

och därmed genererat en egen sorts medielogik. Studier av webbredaktioner visar att 

händelsenyheter, sådana om t.ex. olyckor, brott och idrottshändelser, prioriteras högt. 

Uppdateringar om händelseförloppet kan publiceras kontinuerligt och läsaren kan följa den 

pågående händelsen steg för steg på webben. På det här sättet utnyttjas mediets snabbhet 

samtidigt som papperstidningen får stå för kommentarer och fördjupning dagen efter. Samtidigt 
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visar redaktionsstudier att det journalistiska tänkandet och nyhetsvärderingen påverkas, bland 

annat genom att ribban för vad som publiceras har sänkts. (Nygren, 2008b, s.114)  

2.4 Webbjournalisten som en ny yrkesroll 

Webbjournalistiken är på god väg uppåt och medieföretagen satsar på sina webbredaktioner 

samtidigt som de ”gamla” redaktionerna minskar antalet journalister. När den svenska 

journalistkåren undersöktes 2005, uppgav en tredjedel att de arbetar med elektronisk publicering 

dagligen eller flera gånger i veckan. (Edström, 2007, s. 62) 

2.4.1 Reporting or recycling? 

Journalistiskt arbete uppfattas vanligtvis som ett rörligt arbete där man hämtar informationen på 

fältet, bär tillbaka den till redaktionen och skriver en berättelse för läsaren. Därav namnet 

reporter som är hämtat från franskans ”re-porter”. Det som har blivit lite av en känneteckning 

för webbjournalister är att de lämnar redaktionen under det dagliga arbetet i liten mån, eller i vissa 

fall inte alls. Reportern har möjlighet att närvara vid t.ex. en presskonferens och med sin bärbara 

dator och ett trådlöst modem i USB-porten till hjälp, ha en färdig artikel publicerad innan 

presskonferensen ens är slut. Men trots att teknikens utveckling skapar större möjligheter till ett 

mobilt arbete, upplever paradoxalt nog de flesta reportrar att arbetet är mer bundet till 

redaktionerna än förut enligt 2005 års journalistundersökning av JMG. (Nygren, 2008b, s. 92) 

Detta eftersom tekniken samtidigt medför större möjligheter till att använda källor som andra 

webbsidor, nyhetsbyråer, pressmeddelanden, polisradion samt telefonen för att ringa sina källor.  

Reportrar säger att själva produktionen ”output”, tar en allt större del av arbetstiden numera än 

materialinsamlandet, ”input”. (Nygren, 2008a, s. 58) I litteraturen görs skillnad mellan 

”nyhetsinsamlare” (”reporter”) och ”nyhetspublicerare” (”rewriter”), när det kommer till de 

traditionella medierna. I digitala medier som webben behöver det inte vara så dock, där man kan 

ha länkar till ursprungskällan tillsammans med en kort sammanfattning av en nyhet t.ex. Det är 

mer kostsamt att samla in nyheterna själv än att bara vidarebefordra/återanvända sådant som 

andra redan hämtat in. (Karlsson, 2006, s. 63) I stället för en grundligare research som skulle 

kunna göras med de tidsvinster den nya tekniken ger, ökas produktionen till stor del på grund av 

de företagsekonomiska kraven.  Den här nya yrkesrollen som fyller webbplatserna med innehåll 

har av vissa betecknats som ”innehållsleverantör”, Gunnar Nygren och Börje Alström skriver:  

”Det är en journalist vars roll är att paketera ett innehåll med det främsta syftet att kunna 

säljas på en läsarmarknad och en annonsmarknad. En journalist som är leverantör av 



Sida 16 av 40 

 

lockande innehåll i de mediefabriker som producerar ett ständigt flöde av nyheter och 

underhållning för tidningar, tv, radio och webb. ” (Nygren & Alström, 2005, s. 221) 

 

2.5 Tidigare gjorda redaktionella studier 

Webbjournalistiken är som sagt en relativt ung genre och därmed också ett ganska outforskat 

område. Den medieforskning som är gjord är i huvudsak internationell och inriktad på de 

företagsekonomiska drivkrafterna och teknikutvecklingens avtryck i den journalistiska 

yrkesrollen. En brittisk forskare ser att det skapats en ny kategori journalister, s.k. ”production 

journalists” som tillhör bottenskiktet. 2006 kartlades hur det vardagliga journalistiska arbetet ser 

ut på de olika nyhetsredaktionerna i Östergötland. Enkäterna visar tydligt att det skett 

förändringar, men för att förstå följden av dessa krävs djupare fallstudier. (Nygren, 2008b, s. 35) 

De som är mest relevanta för mina studier presenteras här nedan:  

Camilla Lord och Karoline Malicki Jakobsson har i uppsatsen Webbpubliceringens processer – en studie 

i produktionsprocesserna på Di.se, studerat Dagens Industris webbredaktion, Di.se. De följde det 

redaktionella arbetet på plats under fem veckor och kunde göra en noggrann kartläggning med 

många intressanta upptäckter. Författarna fann bland annat att det varierade hur mycket 

journalisterna på Di.se lämnade redaktionen, beroende på om de hade rollen som reporter eller 

redaktör, varav den senares uppgifter upplevdes som att presentera ett material snarare än att 

producera.  Generellt så ansågs två till tre jobb utanför redaktionen på en vecka vara mycket. I 

undersökningen framkommer även att arbetarna på Di.se använder internet i huvudsak för att 

hitta sina källor, vilket de anser vara ett problem. Lösningen är att bara använda större vedertagna 

sidor med hög trovärdighet, som dagstidningarnas webbupplagor. Chefredaktören på Di.se håller 

med om att det anses finare att jobba på papperstidningen än på webben och att 

webbjournalistiken betraktas som ”andra klassens journalistik”. (Nygren, 2008a)  

En annan redaktionell studie gjordes under våren 2006 när Anita Carlsson följde arbetet vid 

Dalarnas Tidningar för att undersöka redaktionskulturen och hur teknikutvecklingen påverkar 

yrkesrollen. Carlsson finner att de yttre skeenden, som möjligheten till flerkanalspublicering och 

mer tekniskt jobb vid skrivbordet, är lätta att se ökningen av. Däremot är påverkan på 

journalisternas ideal, normer och värderingar – de inre skeendena – mer svårfångat eftersom är 

två parallella utvecklingsskeenden som håller olika tempon. Uppfattningen bland journalisterna 

under Dalarnas Tidningar var ambivalent när det gäller teknikens inverkan. Teknikpessimistiska 

uttalanden kunde förekomma i samma mening som att den underlättar arbetet enormt.  
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3 METOD OCH URVAL 

Vid studier knutna till människors handlande, värderingar och uppfattningar är kvalitativa 

intervjuer och fältobservationer lämpliga metoder. (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, 

s.99) Mitt mål med undersökningen har inte varit att göra en kvantitativ kartläggning, likt de 

flertalen enkäter som redan är gjorda inom samma område. Min avsikt har snarare varit att få en 

djupare förståelse för forskningsproblemet, varför valet föll på att använda kvalitativa metoder. 

Metod- och teorikritik tas upp som avslutning på detta kapitel.   

3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Kvalitativa intervjuer kallas också för samtalsintervjuer eftersom de syftar till att vara så öppna 

som möjligt utan att mäta förbestämda variabler. Målet med dessa intervjuer är att frambringa ett 

informellt samtalsklimat och på så sätt få fram den så kallade ”tysta kunskapen” ur 

intervjuobjektet/informanten. Andra fördelar med den här metoden är att det går att kartlägga 

processer, få bekräftelse av data från andra källor, och prova sina hypoteser och 

kunskapsmodeller under intervjuns gång.  

Det finns flera typer av kvalitativa intervjuer. Den jag använt mig av är den semistrukturerade 

som ofta används i kombination med observation. Här är temat för intervjuerna definierat och 

vissa utgångsfrågor bestämda på förhand enligt en intervjuguide eller frågemanual. (Østbye et al. 

2003).  

3.2 Deltagande observation 

Deltagande observation, eller fältobservation går ut på att observera och utveckla kunskap om 

kontexten, och om processer och aktiviteter inom ramen för denna kontext. Genom att närvara 

på en redaktion t.ex., är det möjligt att få fram bakgrundsinformation och på så sätt förstå 

dynamiken mellan processer och kontexten. Författarna av boken Metodbok för medievetenskap 

menar att den korrekta beteckningen för denna metod bör vara ”närvarande observatör”, 

eftersom att man egentligen inte är en del av den sociala gemenskapen som deltagande i det här 

fallet syftar till. Det finns olika observatörsroller som beror på om observatörsverksamheten är 

öppen eller dold, och om forskaren är deltagande eller inte. Observatörsrollen som blir aktuell i 

mitt fall är den öppet observerande rollen. De centrala metodverktygen här är anteckningarna som 

görs på fältet och blir själva datan som ligger till grund för analysen.  
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3.3 Urval och begränsningar 

Journalistiska värderingar och föreställningar har vuxit fram ur nyhetsjournalistiken. Den räknas 

fortfarande som det nav journalistiken kretsar omkring och som påverkar normer för hela 

yrkesområdet. (Nygren, 2008b, s. 25) Att valet föll på Nyheter24 och E24 för min undersökning 

berodde också p.g.a. de är renodlade webbredaktioner, d.v.s. det finns ingen koppling till en 

papperstidning i det dagliga arbetet, förutom E24 som fortfarande har ett visst innehållsmässigt 

utbyte med SvD. Journalisterna på de här redaktionerna arbetar alltså enbart med webben vilket 

höjer validiteten för min undersökning. Att E24 är en finanstidning och således handlar om 

nyheter kring ekonomijournalistik, spelade ingen betydande roll vid valet av redaktioner.  

Nyheter24 startade upp så sent som hösten 2008 medan E24 har en längre historik vilket gör 

redaktionerna extra intressanta när det kommer till aspekten gällande vad som ”sitter i väggarna” 

och hur det överförs till journalisterna. Båda redaktionerna får ändå anses relativt unga och bör 

vara bra representanter för den nya typen av journalistik som jag ämnat undersöka.  Det är dock 

viktigt att påpeka att jag med resultatet av min undersökning inte kan dra några slutsatser om 

webbjournalister i allmänhet, eftersom det endast är en fallstudie av två redaktioner. 

Via webbtidningarnas kontaktsida tog jag fram e-post-adresserna till chefredaktörerna på 

respektive redaktion och fick klartecken att göra min fallstudie med dessa redaktioner. 

Chefredaktören på Nyheter24 blev min kontaktperson medan jag på E24 blev hänvisad till 

redaktionschefen som jag därefter kommunicerade med. De trodde inte att det skulle vara några 

problem att få personer från deras redaktioner att ställa upp på att bli intervjuade. Observation 

skulle inte heller vara några problem att genomföra på Nyheter24, men på E24 var 

redaktionschefen tveksam på grund av risken att jag kunde läcka ut information som skulle kunna 

användas vid aktiehandel. Jag försökte få ett godkännande genom att erbjuda mitt skrivna ord på 

att jag inte skulle använda information som jag fått ut på något sätt, i annat syfte än kring min 

undersökning. Men till slut blev det ändå ett definitivt nej till deltagande observation från 

redaktionschefen, som i stället erbjöd en rundvandring på redaktionen.  

Intervjupersoner togs sedan fram i samråd med kontaktpersonerna på respektive redaktion 

utifrån faktorerna, befattning, ålder, utbildning och tid på arbetsplatsen. Detta med avsikten att 

försöka få ett urval som är så representativt för redaktionen som möjligt. Jag lät mina 

kontaktpersoner föreslå tre lämpliga personer var, utifrån mina ovan nämnda kriterier, därefter 

skötte jag kontakten med intervjupersonerna på egen hand. Från Nyheter24 valdes de tre 
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personerna ur olika avdelningar, en från sporten och en från allmänt, samt chefredaktören själv. 

Från E24 föll utgången på två reportrar och en nyhetschef. En närmare beskrivning av 

intervjupersonerna ges i början av resultatdelen.  

3.4 Nyheter24 – deadline var tredje minut 

Nättidningen Nyheter24 lanserades den 30 september 2008. Grundarna till sajten är den tidigare 

Sverigechefen på spelföretaget Ladbrokes, Douglas Roos, och Patrik Sandberg från mediebyrån 

Starcom. Tillsammans bildade de bolaget 24 Media Network och riskkapitalbolaget Rite Ventures 

bidrog med tolv miljoner till projektet Nyheter24. Enligt grundarna är nordens största 

webbtidning, Aftonbladet.se, förebilden och den viktigaste konkurrenten. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyheter24) 

Tilltalet på Nyheter24 ligger nära tabloid- och kvällstidningsjournalistikens med övervägande 

bildmaterial och stora puffar. Främst handlar sajten om snabba nyheter och devisen ”deadline var 

tredje minut”, uppfylls genom att skriva om, referera, och länka till andra sidors texter. Nyheter24 

har cirka 20 anställda som jobbar med de olika sektionerna; nyheter, nöje, sport samt tv och 

väder. Redaktionen belägen i Sturegallerian i Stockholm är bemannad dygnet runt och på sin 

hemsida skriver man:    

“Vår ambition är att leverera snabba, bilddrivna och ständigt aktuella nyheter på ett 

lättillgängligt, lättöverskådligt och lätthittat sätt. Vi tar nyheter på blodigt allvar, men ofta 

med glimten i ögat.”( http://nyheter24.se/info/article223.n24) 

Nyheter24 har enligt chefredaktören vid tiden för undersökningen omkring 100 000 unika 

besökare per vecka.  

3.5 E24 – nordens största affärssajt 

E24 är en affärstidning på nätet inriktad på ekonominyheter. Den grundades 4 oktober 2005 och 

bytte under 2006 namn från Näringsliv24 till E24. Webbtidningen ägs till 60 procent av Svenska 

Dagbladet och resterande 40 procent av Aftonbladet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/E24.se ) 

När E24 genomförde namnbytet flyttades redaktionen från SvD:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 

i centrala Stockholm till Igeldammsgatan på Kungsholmen. Ändå sker det redaktionella utbyten 

sinsemellan och artiklar publicerade på E24 kan återfinnas i SvD:s Näringsliv och vice versa.  



Sida 20 av 40 

 

På redaktionen sitter det cirka 20 anställda, däribland reportrar, redaktörer och nyhetschefer.  

Policyn är att bedriva seriös affärsjournalistik med ett kvällstidningsmässigt tilltal för att även 

locka en lite yngre publik. Så här beskriver de själva sin affärsidé: 

”Vår redaktion är bemannad som en dagstidning i miniatyr med snabba nyhetsreportrar, 

stygga redigerare, seniora nyhetschefer, formsäkra grafiker, djupsinniga börsanalytiker och 

orädda profilskribenter.” (http://www.e24.se/om_e24) 

E24 har cirka 800 000 unika besökare i veckan. (http://www.kiaindex.org/) 

3.6 Intervjuernas utformning och genomförande 

Eftersom den här intervjumetoden är krävande, både på ett förberedelse- och analysstadie, har 

förberedelse varit ett nyckelord i mitt tillvägagångssätt. God insikt och kompetens inom området 

krävdes för att frågorna skulle bli relevanta och att den information som annars är svår att få tag 

på skulle framträda.  Vidare har ett aktivt lyssnande varit viktigt under intervjuerna för att göra 

uppföljningsfrågor möjliga. Platsen för intervjuerna har varit ostörda konferensrum på de aktuella 

redaktionerna. Motiveringen till detta är att jag har velat att informanterna ska vara iklädda den 

yrkesroll som jag avsett undersöka. Målet med intervjuerna har varit att de ska ha så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt. Varje intervju fick en timme avsatt i förtid, vissa blev lite kortare och 

några drog ut lite på tiden. En frågemanual2 användes för att säkerställa att samma frågor ställdes 

och på ett likvärdigt sätt, med undantag för de specifika följdfrågor som dök upp under 

intervjuernas gång.  Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ett fickminne som 

inspelningsapparat för att möjliggöra efterhandstolkning och skapa så hög validitet som möjligt.  

3.7 Fältobservationens utformning och genomförande 

Den deltagande observationen genomfördes före intervjuerna för att kunna följa upp iakttagelser 

genom att ställa frågor som; hur tänkte ni när ni gjorde så etc.? På ett papper noterade jag 

beskrivande vad jag såg och upplevde, och på ett annat de funderingar som dök upp under tiden 

tillsammans egna tolkningar.  På Nyheter24 observerade jag vid två tillfällen om fem timmar 

vardera och den tredje dagen genomfördes intervjuerna. En observation i samma utsträckning på 

E24 var olämplig att utföra på grund av risken för insiderbrott i samband med aktiehandel. Som 

substitut fick jag en rundvandring om cirka en timme på redaktionen.  Utöver den tillskansade jag 

mig iakttagelser vid de tillfällen jag gjorde mina intervjuer på redaktionen. Medarbetarna på 

redaktionerna var underrättade om mitt syfte med uppsatsen och således varför jag var där.  

                                                
2
 Bilaga 1 
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3.8 Resultatens giltighet 

Det finns problematik med resultatens giltighet vid fallstudier där en del av verkligheten mäts 

som sedan skall tolkas och återges. Fallstudier har låg generaliserbarhet varför jag i mitt fall inte 

kan säga något om webbjournalister i allmänhet. För att öka undersökningens validitet kan man 

metodtriangulera, vilket jag gjort för att försöka minska problemet. Men efter intervjuer med sex 

personer kombinerat med observation samt en rundvandring på den ena redaktionen, räknar jag 

inte med att kunna säga något om ett eventuellt paradigmskifte inom journalistiken vad gäller 

ideal och värderingar. Resultaten av min fallstudie av webbjournalister på Nyheter24 och E24, 

bör snarare ses som exempel på hur det kan fungera på webbredaktioner, och som underlag för 

forskare vid fortsatta studier inom området.  

 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

Det här kapitlet inleds med en presentation av de sex informanterna, varav tre från Nyheter24 

och tre från E24. Därefter redovisas det resultat jag har kommit fram till genom intervjuer 

tillsammans med observation, där informanterna framträder som Informant 1,2,3 osv. Resultatet 

och analysen är indelad efter mina frågeställningar och hur intervjuerna var strukturerade. Det vill 

säga utefter informanternas relation till källor, publik, medieföretaget/ägare, och relation till 

övriga journalistroller, samt synen på yrket som sådant.  

4.1 Presentation av informanter 

4.1.1 Webbjournalister på Nyheter24 (tre av sex totalt) 

Informant 1 − Man, 33 år, jobbar för Allmän-sektionen vilket innebär arbete med mestadels 

vanliga nyheter. Men ska även kunna hoppa in och skriva för Sport- och Nöjessektionen vid 

behov. Jobbat sedan Nyheter24 startade, innan dess bloggare och ingen annan medieerfarenhet. 

Läst strökurser vid universitet, ingen journalistutbildning. 

Informant 2 − Man, 30 år, chefredaktör. Varit journalist i sex år, två år som webbjournalist. 

Tidigare debattredaktör och ledarskribent på Expressen, även jobbat som lokalreporter.  Fil. 

kand. i humanioraämne, avslutat Poppius tvååriga journalistutbildning.  

Informant 3 − Man, 25 år, jobbar för Sport-sektionen. Jobbat sedan Nyheter24 startade, ingen 

tidigare medieerfarenhet. Gått Sports and management vid Växjö universitet, och läst två av tre år 

på Journalistik och Multimedia-programmet vid Södertörns högskola. 
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4.1.2 Webbjournalister på E24 (tre av sex totalt) 

Informant 4 − Man, 43 år, nyhetschef. Jobbat som ekonomijournalist i 17 år, varav tre år på nätet. 

Har Civilekonomexamen och gått ett år på JMK  

Informant 5− Man, 33 år, reporter. Jobbar varannan vecka på E24 och varannan på Svenska 

Dagbladets papperstidning Näringsliv. Tidigare erfarenhet från bland annat radio och tv. Läst två 

och ett halvt år på JMK. 

Informant 6 − Kvinna, 32 år, reporter. Jobbat totalt tio år som journalist, varav fem år som 

webbjournalist. Innehar juristexamen och tvåårig journalistisk folkhögskoleutbildning. 

4.2 Internet som källverktyg passar nätets snabbhetskrav 

Internet framhålls som den absolut största källan till information av samtliga informanter. Både 

som källa till research och för att hitta uppslag till nyheter.  De flesta använder program som 

samlar RSS-flöden3 från andra medier och bloggar för att hålla sig uppdaterade i 

omvärldsbevakningen. På Nyheter24, vars artiklar i stort sett bara är re-writes av andra mediers 

nyheter, används internet som källa till 99 procent. I RSS-flödet kan det finnas uppemot 1000 

nyhetskällor som innefattar trovärdiga tidningar, inhemska och utländska. Nyheter24 har nyligen 

börjat citera från och länka till bloggar, men diskussionsforum anges ännu inte som källa. 

Affärsidén är att ”effektivisera” de journalistiska arbetsmetoderna och inte ödsla tid genom att 

sitta och gräva i myndigheters arkiv. Tanken är att de som jobbar här ska vara på redaktionen hela 

tiden och använda den största informationskällan som finns, internet. Telefonintervjuer är 

förekommande på Nyheter24, men i regel så använder man citat som andra källor skaffat fram. 

Informant 1 berättar: 

”Vi ser det som en grej att vara först och kan få upp en nyhet en halvtimme efter att CNN 

publicerat den, Aftonbladet kan skriva om samma sak tre dagar senare.  Jobbtempot är högt 

så det är helt klart en risk att det blir fel och det händer. Men vi skriver om nyheter som 

redan finns ute på andra sidor så överlag är det inga problem.” 

                                                
3
 RSS används för att tillhandahålla förkortningar av eller det fullständiga innehållet i en webbaserad text 

tillsammans med en permanent länk till den fulla versionen på webben, en så kallad syndikering. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Rss) 
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På E24 används främst traditionella journalistiska källor som intervjuer, nyhetsbyråer och 

myndighetshandlingar. Intervjupersonerna ser inte någon skillnad mot researchen som gjordes 

när de jobbade i andra medier, förutom tidsmässigt. 

”I en papperstidning så hinner man lägga mer tid på researchen. Man pratar med fler källor 

till artikeln och kanske gör underlaget till grafiken. På nätet är det mer att man får tag på en 

person som säger något nytt och så kör vi ut det direkt.” Informant 5, webbreporter E24. 

De intervjuade från E24:s redaktion känner att de skulle vilja ha mer tid till att kontrollera 

uppgifter från sina källor, något som också kan ses som en resursfråga. Att hålla uppe tempot på 

sajten samtidigt som man skulle kunna ägna hela dagen åt att göra research är en klar målkonflikt. 

”Huvuddragen och vinklarna kollar vi och är jäkligt säkra på innan vi lägger ut. Det är sällan det 

blir något gravt fel, mest stavfel.”, säger Informant 5 och berättar mer om livsvillkoren på nätet: 

”Det handlar om att vara först så visst blir det fel hela tiden Den enda räddningen i det är att 

man kan ändra hela tiden. Det skulle vara hemskt om det var en papperstidning som hade 

lika mycket fel som de första artiklarna på webben har. I början kan folk få fel information, 

men på nätet är det accepterat så det får man leva med.”  

Artikeldatabasen Affärsdata används för att hålla koll på vad som skrivs av andra medier, men att 

göra egna intervjuer är själva grunden anser samtliga intervjuade från E24. Informanterna på 

E24:s redaktion upplever att det blivit mindre för arbete ute på fältet och att detta är negativt för 

journalistiken. Anledningen till ett mer stillasittande arbete verkar vara en resursfråga. E24:s 

reportrar har till exempel bara en bärbar dator med trådlöst internet till förfogande. Större 

resurser och fler anställda skulle alltså innebära större möjlighet att komma ut från redaktionen 

vilket är ett gemensamt önskemål för dem som jobbar här.  

Informant 5 menar att ”telefonfällan” är ett av webbjournalistikens stora problem. Snabbhetskravet 

leder ibland till att man bara gör ”telefonare” och inte går ut på fältet, något som är dåligt 

eftersom bra nyheter ofta bygger på en personlig kontakt.  Ett annat problem är att de längre 

välskrivna artiklarna inte får plats på nätet. Informant 5 förklarar vad det beror på:  

”Den uppföljningsartikel man gör tre timmar efter att den snabba nyheten lagts ut kanske 

bara blir en länk långt ner på sidan. Dels för att man kanske inte har så mycket nytt i texten 

men mest eftersom nyhetsflödet redan har sprungit iväg.”  

”Vill man vara konkurrenskraftig på webben måste man anpassa sig till dess villkor. En 

webbtidning som ser ut som de såg ut förut när man bara la ut artiklarna från 

papperstidningen och som alltid var två timmar sena, blir irrelevant och ingen vill kolla den. 
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Går en läsare in på Aftonbladet.se så känner den att det är det absolut senaste som finns där, 

stora resurser på en redaktion blir en garant för kvalitet.” 

 

4.3 Läsarkommentarer genererar artikeluppslag 

Alla informanter ser positivt på läsarkommentarsfunktionen som både Nyheter24 och E24 

använder. Genom att skriva i den tomma rutan under artikeln eller klicka på bylinen och skicka 

ett mejl till skribenten gör det enkelt för läsaren att kommentera. Enkelheten gör att man får mer, 

men framförallt en omedelbar feedback på webben. Läsarkommentarerna är förutom ”klick”-

statistik4 också ett sätt att mäta vilket typ av innehåll som säljer på nätet. Flera ser kommentarer 

och diskussioner kring en artikel som ett kvitto på att ämnet engagerar och berör.  

En av informanterna på E24 var chockad när han började på webben över hur många artikeltips 

som läsarkommentarerna genererar.  

Många läsare underskattar hur stor inverkan man kan ha på journalister genom att bara höra 

av sig på något sätt. Undermedvetet kan läsarkommentarerna påverka ganska mycket nästa 

gång man skriver.” Informant 5, webbreporter E24. 

På E24 är det också populärt att ”vända upp” kommentarer och göra uppföljningsartiklar likt 

”Läsarnas dom:” eller ”Signaturen x säger såhär och såhär”, berättar Informant 6. Informant 5 anser 

dock att kommentarerna inte bör tillmätas någon större betydelse eftersom många ofta är helt 

anonyma. Särskilt inom affärsjournalistiken där det kan vara aktiebolag som sysslar med 

lobbyism. Samma person hävdar att han får mer tips på ämnen att skriva om när han jobbar för 

SvD:s Näringslivstidning. Anledningen till det tror han är att SvD väger tyngre i samhällsdebatten 

genom sitt namn och sin tradition, och gör på så sätt ett större avtryck hos läsaren.  

Interaktiviteten gör inte journalistiken i sig bättre, men den kan ge ett mervärde till den enskilda 

journalisten menar Informant 1. ”Vi vill ju att folk engagerar sig i det vi skriver”, säger han. 

På Nyheter24 får man än så länge bara mest strökommentarer och chefredaktören anser att det är 

för tidigt att säga hur interaktiviteten påverkar deras nyhetsvärdering. Både på E24 och 

Nyheter24 tycks man i första hand välja att ge publiken vad den vill ha före det journalisten anser 

att läsaren bör läsa om. Det är en gemensam uppfattning bland de intervjuade att den typen av 

prioritering är en förutsättning för att annonsfinansierade medieföretag ska överleva. Ett exempel 

på att man på Nyheter24 inte bara följer vad läsaren tros vilja ha, är att man kör färre och färre 
                                                
4
 Information om antalet sidvisningar och vilka länkar/artiklar användaren har klickat på.  
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nöjesnyheter i ”Zlatanmodulen”5. Där har man nu främst det som har nyhetstyngd, de viktiga 

seriösa nyheterna. Även om en sådan nyhet bara kanske ger 20 klick om dagen.   

Men interaktiviteten är en kontroversiell fråga och inte enbart positiv. Nackdelen är att nätet blir 

som ett klotterplank med läsarkommentarsfunktionen, där folk anonymt kan vräka ur sig vad 

som helst. Så som webbjournalist blottar man sig mycket mer är den allmänna uppfattningen. Två 

av de intervjuade på E24 berättar att de blivit förolämpade och Informant 6 säger att hon till och 

med blivit hotad vid två tillfällen.  

“Till slut så känner man sig hämmad i vad man kan skriva efter att få höra att man är en dålig 

journalist som inte har någon koll. Jag blev väldigt lättad när jag nyligen läste att det var en 

journalist på Di.se som också blivit påhoppad av läsare och att inte jag var den enda som var 

en ’bombmatta’.” 

För att hålla sidan ren från påhopp uppmanas journalisterna på E24 att hålla efter 

kommentarerna på sina egna artiklar, det tills en ny moderator som automatiskt sköter 

hygiennivån installerats.  

Rör det sig om läsarnas egna åsikter om sport eller nöje så är det ingenting man direkt bär 

med sig till nästa gång man skriver. Om det däremot rör sig om att man har felaktiga 

uppgifter eller felciterat någon så tar man åt sig och lär sig av läxan. Informant 1, Nyheter24. 

4.4 Provision på antalet ”klick” för de anställda på Nyheter24 

”Visst är vi en nyhetsfabrik i mångt och mycket. Men vi står inte vid löpande band utan det finns 

utrymme för kreativitet och man måste vara smart och ta eget ansvar”, säger chefredaktören på 

Nyheter 24. 

Högst upp på Nyheter24:s sida finns en “deadline-räknare” som är synlig även för besökare vart 

man än befinner sig på sajten. Den uppdateras fortlöpande och räknar hur ofta en nyhet läggs ut, 

hit räknas även inlägg i bloggarna som hör till sidan. Informant 1 berättar att det blivit en jämnare 

ström av nyheter sedan starten och att man lär sig hantera stressmomentet som uppstår. 

”Prestationskravet som man har hängandes över en finns hela tiden i bakhuvudet och har 

snabbt blivit normaliserat, så det är inget som påverkar ens förmåga. Nyhetscheferna, eller 

’Commanders in chief’ som de också kallas, kan se hur fort vi jobbar med hjälp av deadline-

räknaren. Om det en vardag mitt på dagen står ’Deadline var 10:e minut’, får vi höra om vi är 

långsamma, så visst finns det en sådan piska.”  

                                                
5
 En puff för en nyhet på startsidan kallas en ”Zlatan” och dessa visas i ”Zlatanmodulen”. 
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Kravet på att leverera snabbt och mycket påverkar kvaliteten på arbetet enligt Informant 3. ”Hade 

jag haft tio minuter till på mig per artikel hade jag kunnat fila på en fyndig rubrik som drar läsare, 

gräva efter häftigare bilder och inte minst leta information från andra källor.”  

I framtiden kommer de som jobbar på Nyheter24 förutom sin fasta månadslön även få betalt för 

hur många som läser deras artiklar. Det är inte helt klart än hur det här provisionssystemet ska se 

ut exakt och det är för tillfället under diskussion. Men i nuläget får de som jobbar här en rapport i 

inkorgen varje morgon där antalet klick redovisas för varje enskild persons tre mest lästa artiklar. 

Informant 1 spekulerar i vad ett sådant system kan få för effekter på arbetet.  

”I grund och botten så handlar det om att företaget vill tjäna pengar, det är inget våra chefer 

hymlar om. Blir det för individuellt så kanske man väljer skvallernyheter framför viktigare 

nyheter. Men det betyder inte att vi vill leverera för smaskiga nyheter utan det ska vara en 

avvägning. Att ha en bred täckning är så pass viktigt att vi inte kommer utelämna nyheter 

som vi vet inte kommer få så många klick.” 

”Klicken är väldigt viktiga för oss, vi måste ha hög trafik för att gå runt. Men för att skapa en 

miljö där läsarna trivs och vill återkomma så kan man inte bara jobba med sensation utan det 

måste till en mix som är lika viktig i en papperstidning som på nätet.” Informant 2, 

chefredaktör Nyheter24. 

Informant 5 upplever att ett stort ansvar vilar på den enskilda reporter på E24 som vill ha egna 

exklusiva nyheter, och att det går att jobba mycket med egna längre projekt om man har en bra 

idé. Han menar också att det är lätt att hamna i ”re-write-träsket” och att erfarenheten spelar en 

viktig roll för att inte bli fast i nyhetsflödet som en ”kugge i maskineriet”. En ständig balansgång 

mellan vad läsaren bör få konsumera och ägarens påtryckningar anser Informant 4 och menar att 

det inte är något nytt fenomen. Han säger att det är enkelt eftersom man i långa loppet måste 

publicera vad läsaren vill ha. Utan en stark redaktionell idé så fungerar det inte. Informant 4 

medger att det självklart går ut på att tjäna pengar men att det måste börja i ett läsarbehov.  

”På nätet är det lättare att tillmäta sig intresset från läsarna vilket blir genomskinligt för 

annonsörerna. Där måste man passa sig så man inte halkar in i ’klickfällan’ där man bara 

strävar efter så många klick som möjligt. Det ska vara viktigt för läsaren.” 

På båda redaktionerna är den upplevda friheten att kunna skriva om vad de vill stor. Målet är att 

det alltid ska finnas nyhetschefer på plats, vars främsta uppgift är att besluta om lite större 

publicistiska frågor, så som om det handlar om att hänga ut en person eller att vara först med 

något. Men nästan uteslutande är det upp till var journalist att hitta vad de vill skriva om och 
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lägga ut det. På Nyheter24 frågar man bara om någon annan tagit nyheten innan man sätter igång. 

Några upplever att friheten ibland blir lite för stor och skulle vilja ha någon som styrde mer när 

man snöat in sig för mycket. Särskilt som ensam nattjobbare på Nyheter24 då omdömet också 

kan brista efter ett långt arbetspass.     

Enligt intervjupersonerna finns det två olika nyhetstempon på E24. Det ena handlar om nyheter 

där det gäller att vara snabba och seriösa.  Det andra är E24 Special som är mer djuplodande och 

liknar traditionell veckopress- eller dagstidningstempo. I högerspalten på sidan finns så kallade 

”klacksparkar”, som är lite lättare nyheter och oftast re-writes. Mitt på sidan är det bara plats för 

seriös affärsjournalistik som består av egenproducerat material. Däribland ingående artiklar från 

E24:s egna börsanalytiker som enbart skriver för webben.  Men det ska framgå tydligt för läsaren 

vad som är vad tycker Informant 5. 

“Jag vet att det finns ett önskemål från mina chefer att vi ska vara snabba. Blixtrar det till så ska vi 

kunna mata på med grejer”, säger Informant 6, webbreporter på E24. Vidare berättar hon hur 

hennes arbetsbörda ökat med närmare 50 procent den senaste tiden, men tror att det beror på 

den rådande ekonomiska omvärldssituationen och ett ökat allmänt intresse av 

ekonomijournalistik, snarare än något mediumbetingat. Informant 5 menar att det innebär en 

annan typ av stress att jobba för webben, även om det inte finns någon bestämd deadline som på 

tidningen så vill man få ut det så fort som möjligt.  När han jobbar för SvD producerar han i snitt 

en artikel om dagen och tre till fyra när han är på E24. Det blir mer genomarbetat till tidningen 

och vissa nyheter som läggs ut på webben skulle aldrig få plats i tidningen.  

4.5 ”Webbjournalistiken är inte alls lika respektabel” 

”Förut var det helt klart finare att vara på papperstidningen men statusen har snabbt förändrats. Jag 

är ett levande exempel på att man kan jobba med både och jag känner mig inte förminskad när jag 

jobbar på E24.” Informant 5, webbreporter E24. 

Att nätet som medium skulle vara kopplat till yrkesrollens status anser inte informanterna på E24 

som alla ser sig själva som journalister. Journalist som journalist och nätet är bara en annan 

publiceringskanal menar man här. Statusen är snarare en fråga om vilket medieföretag man jobbar 

för och anseendet för just det varumärket. Samtliga informanter från E24 betonar att de absolut 

inte ruckar på deras journalistiska värderingar bara för att de skriver för webben. Att ytliga och 

snabba nyheter är det som förknippas med webbjournalistik och är det innehåll som tycks 

dominera, beror enligt Informant 4 på att man fortfarande mest utnyttjar webbens uppenbara 

fördelar som snabbheten och tillgängligheten.  
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”I takt med att folk börjar konsumera mer bekvämt så är jag övertygad om att det kommer 

längre texter och mer djuplodande journalistik. På sikt tror jag kanske att det till och med är 

lättare att jobba med exempelvis grävande journalistik på nätet eftersom det är lättare att 

bedriva en nischad verksamhet på nätet tack vare låga distributionsomkostnader.” 

Nyheter24:s chefredaktör tror att webbjournalisten har lägre status än de flesta andra 

journalistroller på grund av att den jobbar med mindre resurser och har mindre tid till 

förfogande. En av medarbetarna på Nyheter24, Informant 1, pekar på att utrymmet för djupare 

journalistik inte finns där han jobbar, men att det kan komma att finnas längre fram när alla blir 

effektivare i sitt arbete. Villkoren var kända innan Nyheter24 anställde en samtidigt som 

Nyheter24 har sin roll och dagstidningarna har sin menar han.  

 

Fortsättningsvis berättar han att han försöker att undvika att kalla sig själv för journalist än så 

länge. Skribent är en mindre pretentiös titel och passar bättre för den arbetssyssla han har på 

Nyheter24 tycker han. ”Men självklart ska de som jobbat länge på exempelvis en tidning innan de 

kom hit få kalla sig själva journalister”, säger Informant 1. 

Informant 3 har funderat mer kring den här frågan och anser inte att webbjournalisten är lika 

respektabel som de traditionella yrkesrollerna: 

”Personligen ser jag inte alls webbjournalistiken som lika respektabel. Webbjournalistiken är 

fortfarande så pass ny att den gamla hederliga tv- och tidningsjournalisten anses som högre 

utbildad och ha högre status. De stjärnstatusroller som programledare, grävande scoopjägare 

och nyhetsankare t.ex. finns inte inom webbjournalistiken.” 

”Än så länge vet jag inte om det anses fint, men attityden håller på att förändras, våra 

duktigaste skribenter kommer från papperstidningarna och de har uppenbarligen inga 

problem med att jobba här på nätet. Det är bara en annan kanal.” Informant 4, nyhetschef på 

E24. 

4.6 ”Webbjournalisten är en snabbfotad gerillakrigare” 

Teknikutvecklingen är både på gott och ont för journalistiken anser samtliga sex intervjuade. Alla 

är överrens om att snabbhet är en viktig faktor när nyheter ska konsumeras via nätet. Positivt är 

att det går åt mindre tid för att göra samma research nu som för femton år sen. Några kan dock 

tycka att tidsvinsten i vissa fall hade kunnat behöva läggas på efterkoll av källor i stället för att gå 

åt till att skriva fler artiklar.  
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Informant 3 är både pessimistisk och optimistisk till utvecklingen. Att journalisten inte behöver 

röra sig utanför redaktionen varje gång för att hitta nyheter är ett steg framåt. Men å andra sidan 

ställer han sig frågande till vad som händer när ingen nyhetsredaktion söker eget material, utan 

bara förlitar sig till de nyhetsbyråer och de stora medierna som finns. Hur entydigt blir inte 

nyhetsperspektivet på alla nyheter då, och finns det överhuvudtaget mer än en vinkel då? 

Fördelar som nämns är att det inte finns några fasta format och utrymmen som måste fyllas ut på 

webben. Informant 5 som både jobbar med tidning och webben påpekar att det är nätet som börjar 

bli normen nu och att papperstidningen står inför stora utmaningar. Han menar att det enda som 

inte webben kan hantera ännu, är de längre reportagen och ”smörläsning” som folk hellre vill läsa 

i en tidning. Det är samma typ av journalistik men ett annat arbetssätt: 

”Om jag är ute på en presskonferens så intervjuar jag och filmar några klipp med 

mobilkameran. Cyklar tillbaka till redaktionen så fort jag kan, in med sladden i datorn och 

sen efter 15−20 minuter finns den på webb-tv:n. Det är en annan roll än vad jag har på 

papperstidningen. Funktionssättet är att det ska gå jäkligt mycket snabbare på nätet så hela 

arbetssituationen blir präglad av det. Först ut med någonting bara. Markera att vi är snabbast, 

vi slår Dagens Industri.”  

Informant 2 på Nyheter24 ser teknikutvecklingen som en bra möjlighet att få till en effektiv 

arbetsfördelning. Han förutspår att redaktionerna kommer bli ännu mer avskalade i framtiden 

och hoppas att det mesta av reporterarbetet kommer att kunna läggas ut på entreprenad.  

”Antingen så kan man skicka ut en reporter fältet i 2 veckor, eller så kan man låta någon som 

ägnat 20 år åt samma sak vara reporter, och sen bara paketera om nyheten själv och anpassa 

den till journalistisk dramaturgi.” Informant 2, chefredaktör Nyheter24.  

Tanken är en sorts medborgarjournalistik där personer med t.ex. bloggar ska kunna jobba ideellt 

eftersom de ofta lägger ner mycket tid på något som de verkligen brinner för. I stället för att låta 

en allmänreporter som kan lite om väldigt mycket göra jobbet.  

För tillfället är arbetsfördelningen på Nyheter24 när det gäller research/produktion 25/75 

procent. Men det borde vara 10/90 eftersom det efter en tid borde vara uppenbart vart sökandet 

efter nyheter ska göras hävdar Informant 1.  

”Webbjournalisten är en väldigt snabbfotad gerillakrigare som kör mer på hjärta än på något 

annat. Man måste vara hungrig och streetsmart för att kunna vinna kriget om sekunder. Det 

kräver att man vill lite mer än alla andra, i alla fall om man jobbar här på Nyheter24.”  
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Så beskriver Informant 2, chefredaktör på Nyheter24, webbjournalistrollen. Informant 6 tycker dock 

inte att man bör slå an för stora strängar på att journalistrollen är så annorlunda på nätet: 

”Jag struntar inte i att kolla mina källor bara för att jag råkar skriva för nätet, så jag vill 

verkligen tro och hoppas att jag inte är en sämre eller slarvigare journalist. Förhoppningsvis 

så vill publiken i fortsättningen läsa det vi gör här. Men vem vet, vi på E24 kanske kommer 

vara riktigt sällsynta människor som sitter här på Kungsholmen i ett reservat lite längre fram i 

tiden.  

Av alla som ingår i min undersökning var det ingen som tyckte annorlunda än att en god 

framställningsförmåga är viktigare än specialkunskaper inom vissa ämnesområden. Olika sorters 

journalister kommer alltid att finnas, vissa mer kreativa än andra menar Informant 3: 

”Människor kommer alltid vänta sig de allra bästa och mest färska nyheterna, på vilket sätt 

den har tagits fram, eller hur mycket journalisten än har slitit för att presentera den struntar 

läsarna i. Men känslan av att Nyheter24 är en maskin som pumpar ut nyheter var fjärde 

minut infinner sig mer och mer. Man är verkligen en osynlig arbetare i ett stort maskineri.” 

 

5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

I det här avslutande kapitlet värderas resultatet och återknyts till teoridelen samt tidigare studier. 

Här summeras det som uppsatsen kommit fram till utifrån syftet varpå mina slutsatser 

presenteras. Avslutningsvis för jag en diskussion kring resultatet och frågeställningarna samt 

lägger fram förslag på vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 

• Den sortens webbjournalistik som bygger på re-writes, vilket Nyheter24 i stort endast 

bedriver, innebär en maktförskjutning från journalisten till källorna.  

• Interaktiviteten som webbjournalistiken premierar med läsarkommentarer och 

läsaromröstningar t.ex. är i stort sett positiv och fungerar som ”forum för debatt”. Även 

fast den medför baksidor som att den enskilde webbjournalisten blir mer utsatt.  

• Produktionskraven och snabbheten på nätet gör att kvaliteten ibland blir lidande. Men det 

hör till mediets natur. Webbjournalisternas ”spelrum” på Nyheter24 är mindre än på E24.   



Sida 31 av 40 

 

• Webbjournalistens sociala status är på väg uppåt och beror på medieföretagets varumärke 

snarare än mediet som sådant, samt vilken typ av webbjournalistroll man har.  

• Den redaktionella kulturen, det som ”sitter i väggarna” har större betydelse för 

webbjournalistens normer och värderingar än publiceringskanalen i sig. 

 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Om Nyheter24:s och E24:s webbjournalisters relation till källor 

Internet är den största källan på båda av redaktionerna i min undersökning men sättet som den 

används skiljer sig mycket. Det går att ifrågasätta, vilket de också själva gör, hur pass journalistiskt 

arbete som de egentligen utför när det nästan bara består av re-writes. Följaktligen kan synen på 

deras egen roll vara präglad av medvetenheten om att de inte sitter på exklusiv kunskap, och att 

deras arbetsroll inte kräver kunskap som bara kan tillmätas genom en journalistisk utbildning. 

Vem som helst kan på ett enkelt sätt få direkt tillgång all världens nyheter med en RSS-läsare6 

installerad på sin dator, eller genom en favoritlista med bokmärken till otalet webbtidningar i sin 

webbläsare. Så det de på Nyheter24 till största del gör är att erbjuda publiken ett lättare sätt att 

konsumera nyheter genom att i en del fall översätta och servera dem på ett trevligt sätt. Att bara 

vidarebefordra det material som andra medier redan samlat in innebär en fara för journalistiken, 

som också Michael Karlsson är inne på i sin fallstudie av nätjournalistik. ”Lita på oss så som vi 

litar på våra källor”, blir andemeningen mot publiken menar han och pekar på en tillskrivelse av 

makt åt källorna.  

På E24 används de traditionella journalistiska källorna i störst utsträckning och internet fungerar 

mer som ett researchverktyg. I stället för att behöva gå till en papperstidnings klipparkiv och få ut 

ett kuvert med artiklarna som efterfrågades dagen innan, har researchen förenklats oerhört vilket 

hade kunnat ge mer tid över åt att kontrollera sina källor. I stället tycks dock denna tidsvinst 

läggas på att producera fler artiklar.  

Trovärdigheten hos webbjournalister på medier som använder bloggar som nyhetskälla skulle 

kunna anses minskad ur ett perspektiv. Å andra sidan kan det vara så att läsarna i framtiden 

kommer ha större respekt för den här typen av källor då en bloggare oftast är nischexperter 

medan journalisten oftast har mer allmän kunskap för att kunna servera en stor publik.  

                                                
6
 RSS-läsare, eller flödesläsare, är en vanlig benämning på den programvara eller webbaserad tjänst som 

används för att ta del av RSS-flöden. (http://sv.wikipedia.org/wiki/RSS-l%C3%A4sare) 
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5.2.2 Om Nyheter24:s och E24:s webbjournalisters relation till publik  

Trots att webbjournalisten sitter mer förankrad bakom sin datorskärm än andra journalister, så är 

webbjournalisten mer öppen för publiken. I och med att webbjournalistiken ger publiken mer 

insyn i arbetet på redaktionen än övrig journalistik urholkas autonomin. Även om det går att se 

rollen ”nyhetsjägare” som har till uppgift att hålla allmänheten uppdaterad med det senaste nytt, 

är det svårt att hävda att den rollen eftersträvar att nå ”högre allmänna mål” och därmed 

uppfyller den altruism som är ett av definitionskraven för en profession.  

Faktumet att läsaren/konsumenten har stor inverkan på webbjournalisten utgör ett hot i sig mot 

professionen. Internet underlättar för interaktion från läsarna och skulle kunna vara början på en 

form av medborgarjournalistik. Om fler medier i framtiden börjar använda bloggar allt mer som 

nyhetskälla likt Nyheter24, försvagas webbjournalistens autonomi ytterligare.  

I och med den ökande konkurrensen medierna emellan blir inte bara kampen om att vara först 

viktig för att slåss om publikens intresse. Rubriker som börjar med ”Just NU:” är kanske den 

vanligaste typen men ett annat sätt är att ha eget folk på plats vid större händelser. Något som är 

en resursfråga och inte verkar vara av högsta prioritet hos de redaktioner som ingår i min studie.  

5.2.3 Om Nyheter24:s och E24:s webbjournalisters relation till medieföretaget/ägare  

En webbjournalists syn på sin yrkesroll verkar vara mer förankrad i själva arbetsplatsen än nätet 

som publiceringsplattform i sig. E24 är ett exempel på hur man bygger upp en riktig redaktion 

och använder nätet som kanal, det verkar inte finnas några betydande skillnader mot en 

papperstidningsredaktion. Kontorslandskapet ser ut som på vilken tidning som helst, alla har 

varsin plats och sitter indelat efter reportrar, redaktörer, bildredigerare, nyhetschefer och med en 

marknadsavdelning. Många mönster som Camilla Lord och Karoline Malicki Jakobsson 

upptäckte på Di.se:s webbredaktion, stämmer överrens med strukturen på E24. Även om båda 

dessa redaktioner är fristående så förekommer ett samarbete innehållsmässigt med respektive 

papperstidning. Nyheter24 är däremot ett exempel på hur man på ett snabbt och enkelt sätt kan 

paketera innehållet från andra medier. Där sitter alla i samma rum med datorer utställda längs 

väggarna som fortfarande är nyinflyttat kala. Här finns inga bestämda platser utan man slår sig 

ner vid en arbetsstation som är ledig när sitt arbetsskift startar. Den redaktionella miljön, 

arbetsrutinerna och intervjupersonernas svar gör att Nyheter24 verkar mer produktionsstyrt än 

E24 utifrån Bengt Nermans teori om att se redaktioner som textfabriker. Det väsentliga ur den 

teorin är hur pass stort ”spelrum” som textfabriken ger den enskilde journalisten, något som 

verkar upplevas större hos de anställda på E24. Inte beroende på den dagliga styrningen från 
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nyhetscheferna, friheten att kunna skriva om vad de vill har upplevts ganska lika hos mina 

informanter, utan det som skillnaden beror på kommer högre uppifrån och sitter djupare rotat. 

De tydliga produktionsvillkoren på Nyheter24 som utgår från ett snabbare och mer enkelspårigt 

arbetssätt tillåter inte lika stor kreativitet och egna initiativ.   

Förutom den redaktionella miljön inverkar också generationsmönster i yrkesidealen menar 

Gunnar Nygren. Yngre journalister ser sig i dag mer som neutrala rapportörer och klart mindre 

som kritiker av samhällets orättvisor som de unga gjorde på 1980-talet. (Nygren, 2008b, s. 129) 

På Nyheter24 är de anställda yngre och långt ifrån alla har en journalistisk utbildning. Samtliga 

intervjupersoner från E24 har minst en fil. kand-examen med en journalistisk 

påbyggnadsutbildning och betydligt längre medieerfarenhet. Av min undersökning är det dock 

svårt att dra några kvantitativa slutsatser huruvida en utbildningsnivå och längre medieerfarenhet 

påverkar de journalistiska värderingarna eller inte.   

5.2.4 Om Nyheter24:s och E24:s webbjournalister jämfört med övriga traditionella 

journalistroller 

Bland intervjupersonerna råder det spridda uppfattningar om behovet av en tydligare journalistisk 

yrkesroll och hotet mot professionen. En av informanterna på Nyheter24 drar sig för att kalla sig 

journalist eftersom det än så länge känns för pretentiöst och jämför med att alldeles för många 

sätter ihop en kokbok med merparten bilder och sen kallar sig författare. Han kallar sig hellre 

bara för skribent. En professionalisering av yrket är inte alls viktigt och journalist är bara ett ord, 

eller vilken titel som helst är en annans uppfattning. Samtidigt som samma person ändå inte 

tycker att vilken bloggare som helst ska kunna kalla sig journalist. Och att en annan på Nyheter24 

hoppas och tror på att det är just dessa bloggare ute bland allmänheten som utför själva 

reporterarbetet i framtiden visar att meningen är tvetydig och ibland motsägelsefulla. Att 

uppfattningar som dessa gäller bland informanterna på Nyheter24 kan komma bero på deras 

dagliga arbete. Man är medveten om att den journalistik som produceras här inte har det högsta 

anseendet och att det är tveksamt om det överhuvudtaget är journalistik man jobbar med. Den 

ödmjuka inställningen till journalistprofessionens allt mer uppluckrade gräns som 

webbjournalistiken medför, kan också komma av att Nyheter24:s webbjournalister vet att deras 

kunskap inte är lika exklusiv och att de har en lägre eller ingen journalistutbildning alls. Den 

mindre tydliga skillnaden mellan producent/konsument och sändare/publik som 

teknikutvecklingen medför hotar också journalistrollens sociala status.  
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Samtidigt kan tiden för min undersökning ha en inverkan på mitt resultat vad gäller journalisterna 

på E24:s uppfattning om sin status. En tid när i stort sett hela världen befinner sig i en 

lågkonjunktur gör att antalet ekonomiartiklar ökar och också intresset för ekonomiska frågor. 

Något som skulle kunna få ekonomijournalister att känna sig mer behövda än någonsin och 

således skatta sin ställning högre än en allmänreporter eller sportjournalist till exempel. 

Än så länge är det nog för tidigt att säga om webbjournalistiken skulle kunna medföra ett 

paradigmskifte vad gäller journalistikens ideal och värderingar. En av informanterna jämför med 

radions utveckling som också i början utnyttjade mediets naturliga fördelar, men som senare har 

kommit att innehålla de flesta olika typer av journalistroller. Från programledare i kommersiella 

radiokanaler till nyhetsreportrar och grävande journalister. När publiken blivit mer van att 

konsumera på via nätet kommer de traditionella journalistrollerna även vara utbredda på webben. 

Därför anser de flesta informanter att webben som publiceringskanal i sig inte är förenat med 

andra ideal och värderingar, utan att det snarare handlar om vilken journalistisk gren man jobbar 

inom, och vilket medieföretag man jobbar för. En av anledningarna till att ideal och värderingar 

förändras över en tidsmässigt lång process är den tröghet som råder i hur det dagliga arbetet på 

redaktionerna förändras. Journalisterna ingår också i en nyhetskultur med stöd av journalistiska 

institutioner som SJF och pressetiska regler, vilket även det definierar yrkesrollen och bidrar till 

en långsammare förändring skriver Gunnar Nygren (2008b). 

5.2.5 Om Nyheter24:s och E24:s webbjournalisters syn på yrket som sådant 

Att webbjournalister på Nyheter24 i första hand än så länge fyller en annan sorts funktion, 

nämligen den att hålla allmänheten ständigt uppdaterad, går att peka på när det gäller yrkesrollens 

status bland övriga journalister. Och rollen som ”nyhetsjägare” anses nog fortfarande inte riktigt 

lika fin som grävaren efter ”scoop”. Men en annan anledning förutom mindre resurser för 

webbjournalisten tror jag kan ha att göra med mediets natur, webben är ett billigare och mindre 

exklusivt distributionssätt än de tryckta tidningarna. En text på webben blir bara en i en otrolig 

mängd och försvinner snabbt ned långt på sidan eller blir bara en liten länk tack vare det snabba 

flödet. Att ens text har gått genom tryckpressarna ger mer en känsla av att arbetet varit mer 

värdefullt och att den alltid kommer att finnas kvar på något sätt. 

Gunnar Nygren tar också upp i sin bok Yrke på glid att ”de redaktionella kulturerna är viktiga för 

överföringen av ideal och värderingar”. Grundläggande värderingar och företagskulturen, som 

styr arbetet och hur publikens behov definieras, kan leva vidare långt efter att de starka grundarna 

inte längre är kvar. När E24 fortfarande hette Näringsliv24 hade de sin verksamhet i samma 
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lokaler som papperstidningen SvD i centrala Stockholm. Så även fast E24 numera sköter sin 

verksamhet långt ut på Kungsholmen, är det fullt möjligt att de värderingar och normer som 

gällde då, också har följt med i flytten. Nyheter24 började däremot med helt ”rena väggar” och 

flera bland de anställda är unga och utan tidigare medieerfarenhet. Med det som utgångspunkt 

skulle man kunna tänka sig att det skulle ta längre tid för de anställda på E24 än de på Nyheter24, 

att förändra sitt tankesätt mot en ny typ av journalistroll. 

En av informanterna på E24 säger att de kallar det som Nyheter24 sysslar med för 

”slaskjournalistik”. På E24 innehar de anställda särskilda titlar som webbreporter, webbredaktör 

och det råder tydliga distinktioner vem som gör vad. Uppbyggnaden liknar också på detta plan 

mer en papperstidningsredaktion än på Nyheter24. Alltså tycks de normer och rutiner som det 

dagliga arbetet genererar fram, andra nivån på yrkesrollens tre nivåer enligt Ekström och 

Nohrstedt (1996), bestämma handlingsetiken utefter vad som är möjligt på just den redaktionen. 

Följaktligen bestäms de individuella värderingarna av det som ”sitter i väggarna” i mångt och 

mycket. Men också de redaktionella resurserna är med och sätter ramarna för webbjournalistens 

möjlighet till att samla in eget material. De personliga idealen och värderingarna kan också vara 

intakta oavsett på vilken redaktion man jobbar, varför det också spelar roll vilka personer som 

jobbar på respektive redaktion just vid tidpunkten för undersökningen som kan påverka 

resultatet. Dock bör det nämnas att kan ha påverkats av det faktum att E24 är en webbredaktion 

som endast bedriver ekonomijournalistik. Journalister som jobbar med ekonomi verkar ha en mer 

utbredd akademisk bakgrund, vilket också gäller i allmänhet som Maria Grafströms avhandling 

också påpekar, och därför har skilda ideal och värderingar från ”nyhetsjägaren” på Nyheter24. 

Utöver det anses nog också ämnen som finans, handel och aktiebolag något seriösare än 

exempelvis sport och nöje. Varför också uppfattningarna kan skilja sig hos ekonomijournalisterna 

från andra webbjournalister baserat på medvetenheten att de utför ett ”viktigare” jobb.  

Den geografiska närheten E24 hade till ”handlingarnas centrum” när redaktionen befann sig i 

centrala Stockholm, gjorde det mindre tidskrävande och lönsammare att sända ut reportrar på 

presskonferenser än nuförtiden. Att det bara finns en bärbar dator avsedd för reporterjobb på 

fältet skickar också signaler om vad ägarna uppifrån prioriterar. Trots det extremt centrala läget 

för Nyheter24 så lämnar journalisterna i princip aldrig redaktionen, vilket gör företagets affärsidé 

ännu tydligare.  
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Den här undersökningen görs vid en tidpunkt då webbjournalistiken inte har hunnit sätta sig helt 

och hållet hos publiken och på området sker fortfarande många förändringar. Som medieform är 

webben ung och nya saker testas hela tiden fram, vilket gör att det inte riktigt än går att säga vart 

det är på väg. Givet är därför att ämnet borgar för vidare studier, inte bara på en redaktionell nivå 

som denna undersökning utan också forskning kring det som produceras och når publiken.  

Att göra kvalitativa analyser tillåter inte ett stort urval om man är tidsbunden som jag varit i 

denna uppsats. Så att kombinera kvalitativa metoder med kvantitativa för att kunna dra slutsatser 

med större omfång lämnar jag till efterföljande. Mitt tillvägagångssätt och syfte har inte heller 

varit att jämföra webbjournalisten med andra journalistroller, vilket hade varit intressant att göra 

på ett metodiskt plan. 

Det hade också varit intressant att göra en studie av webbredaktörerna på E24:s redaktion 

eftersom deras arbetsuppgifter kan liknas med de anställda på Nyheter24. På så sätt hade det gått 

att undersöka hur mycket av värderingarna som styrs av det som ”sitter i väggarna” på 

redaktionen och hur mycket som styrs av det dagliga arbetet.  
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BILAGA 1, Frågemanual 

1) Relationen till sina källor,  

- Vilka källor används?  
- Vilket sätt är det vanligaste att hämta källor och göra research? 
- Hur används de? 
- Finns det tid till källkritik? 
- Viktigt med korrekta nyheter? 
- Skulle ni vilja ha möjlighet att vara ute på fältet oftare? 
- Skulle ni vilja ha möjlighet/tid att kolla källor noggrannare? 
- Hur löses ”problemet”? 
 
2) Relationen till sin publik,  
- Anpassar ni er efter vad ni tror publiken vill ha?  
- Vad går först, det ni tycker publiken borde läsa eller vad ni tror publiken vill läsa? 
- Hur ser ni på läsarkommentarer? 
- Påverkas man nästa gång man skriver en nyhet? 
- Gör interaktiviteten journalistiken bättre? 
- Påverkar interaktiviteten nyhetsvärderingen? 
 

3) Relationen till medieföretaget/ägare,  

- Hur stor upplevs friheten att kunna skriva om vad du vill? 
- Går pressen på att leverera snabbt och mycket ut över kvaliteten på jobbet? 
- Kan du känna igen dig i metaforen om redaktionen som en textfabrik, och journalisten som en 
kugge där i. 
- Hur starka upplevs de företagsekonomiska drivkrafterna? 
(Nyheter24) 
- Hur mkt påverkas man av provisionssystemet? I form av värdeladdade ord, hårdvinkling, 
lockande rubriker? 
 
4) Jämfört med traditionella journalistroller  

- Hur ser du på webbjournalistens status jämfört med andra roller inom yrket? 
- Hur viktigt är det med högskoleutbildning? 
- Vad väger tyngst av specialkunskaper eller god framställningsförmåga? 
- Vilken är massmediernas viktigaste uppgift? 
- Är det viktigt med en tydligare yrkesroll? (Professionalisering) 
- Räknar ni er själva mer som mediearbetare än journalister, eller tvärtom? 
 
5) Yrket som sådant. 

- Vad i arbetet tar mest tid? 
- Fördelning research / gestaltning? 
- Synen på teknikutvecklingen; obegränsade möjligeter eller en kvalitetsförsämring? (Pessimist 
eller Optimist?) 
- Stressigt? 
- Kreativitet? 


