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Förord

”Journalistik och multimedia” heter det äldsta utbildningsprogrammet i 

journalistik vid Södertörns högskola. Det startade 1998, och har sedan dess 

utbildat journalister som idag finns vid de flesta webbredaktioner i Medie-

Sverige. En av terminerna innebär arbete med en c-uppsats i journalistik 

där studenterna genomför en självständig forskningsuppgift – utifrån teorier 

och tidigare forskning om journalistik undersöker de en frågeställning inom 

journalistiken som intresserar dem.

Många av uppsatserna handlar om de nya nätbaserade medieformerna: om 

hur de produceras, om förändrade yrkesroller och nya former av journalistiskt 

innehåll. I den här rapporten har vi valt ut tre uppsatser från det senaste året 

som publiceras här något förkortade. Det gemensamma för de tre uppsatserna 

är en stor grad av nyfikenhet på det nya, samtidigt som de också har en kritisk 

utgångspunkt i sina analyser av skillnaderna mellan den högstämda retoriken 

om möjligheterna i nätbaserade medier och den redaktionella verkligheten 

och det dagliga innehållet.

De tre uppsatserna är:

Multimedial journalistik på svenska nyhetssajter – Erik Norwald och •	

Johan Wicklén har utifrån teorier om multimediajournalistik intervjuat 

fem redaktörer om varför det är så svårt att utveckla nya sätt att berätta 

och kombinera olika uttrycksformer på webben. De ger också exempel 

från främst amerikansk nätjournalistik som visar att det är möjligt, om det 

finns kunskaper på redaktionerna och om en journalistisk konservatism 

kan övervinnas.
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Senast ändrad 19 januari 2011, 10.00 – Agnes Hellström och Anna •	

Hansson undersöker hur nyheter uppdateras och förändras på Svenska 

Dagbladets sajt. De följer toppnyheterna under två dagar, och ser hur 

redaktionen balanserar mellan kraven på snabb uppdatering, hur man 

kan verifiera de fakta som publiceras och kraven på transparens i den 

journalistiska processen. De ser både oklara rutiner i det dagliga arbetet 

och en stark vilja att upprätthålla den journalistiska källkritiken.

Journalister som talar med journalister – Johan Forsstedt undersöker •	

hur tio twitteraktiva journalister använder detta sociala nätverk. Efter 

en innehållsanalys av deras twitterflöden ser han att den omtalade 

interaktiviteten främst är riktad till andra ”i den mediala ankdammen”, 

publiken finns bara med i tio procent av alla tweets. Samtidigt visar de 

tio journalisterna i intervjuerna en stor villighet att kommunicera med 

publiken.

Även många andra uppsatser undersöker nya medier i olika former. Längst bak 

i rapporten finns några av dessa uppsatser från åren 2008-09 kort refererade. 

De går också att läsa i fulltext på sajten http://www.uppsatser.se/.

Flera av dessa uppsatser handlar om hur den journalistiska yrkesrollen 

påverkas av de nya medieformerna. I studien ”Webbreportrar och gerillakrigare” 

undersöker Hampus Hagman hur webbjournalister på sajterna E24 och 

Nyheter24 ser på sin yrkesroll. I studien ”Sportjournalisten och publiken” 

intervjuar Oscar Broström sju sportjournalister som har daglig kontakt 

med sina läsare via bloggar. Dessutom gör han en innehållsanalys av deras 

bloggar för att se vad interaktiviteten består av. I en intervjustudie med fem 

webbredaktörer på magasin i Stockholm analyserar Mark Malmström och 

Simon Hjälmefjord hur redaktörerna förhåller sig till marknadsekonomiska 

krav, pressetik och journalistisk integritet.

De nya medieformerna på nätet innebär också nya former av medieinnehåll. 

Flera av uppsatserna undersöker dessa nya former av journalistik. Frida 

Stålnacke analyserar de redaktionella bloggarna som en ny form av skrivande, 

Petra Eriksson undersöker hur den rörliga bilden används på sajter knutna 
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till svenska dagstidningar och Martin Karlsson undersöker innehållet i 

läsarkommentarer på di.se. Nya medier handlar också om hur innehållet i de 

olika kanalerna kombineras och påverkar varandra – Ylva Larsson och Emma 

Johansson har undersökt hur innehållet i papperstidningen, på webben och i 

den egna tv-kanalen skiljer sig på Norrköpings tidningar.

De journaliststudenter som utbildas idag kommer att arbeta i en 

mediebransch som förändras snabbt. De kunskaper om konkreta redskap 

i arbetet som programvaror, medieformat och researchmetoder som de får 

med sig från utbildningen kommer att förändras bara efter några år. Nya 

medieformer växer fram, till exempel applikationer för läsplattor och andra 

mobila medieformer. Dessa återstår ännu att undersöka, och även dessa 

kommer gradvis att komma in som delar av en journalistutbildning.

Vad som förändras betydligt långsammare är dock journalistiska 

grundvärderingar och grundläggande kunskaper om nyhetsvärdering, källkritik 

och etiska förhållningssätt. Journalistiken utvecklades i den masspridda 

pressen under slutet av 1800-talet, och har sedan kunnat ta steget över till 

nya medieformer – såväl till radio, tv som till dagens webbjournalistik. Hur 

journalistiken påverkas av att överföras till nya medieformer är en grundfråga 

för journalistikforskningen - om det är som den kanadensiske medieforskaren 

Marshall McLuhan formulerade det att ”the medium is the message”, eller 

om de värderingar vi förknippar med journalistik kommer att leva vidare i det 

nya nätverksbaserade medielandskapet.

Det finns alltså gott om forskningsfrågor att ställa både för framtida 

journalistikstudenter och för oss journalistikforskare. Dessa uppsatser som vi 

härmed vill sprida i en större krets än vanligt är ett bidrag till denna forskning. 

Kommande uppsatser och forskning vid Södertörns högskola går att följa via 

sajten www.sh.se/journalistik.

Södertörn i maj 2011

Gunnar Nygren, Birgitta Ney och Maria Z Roxberg
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Multimedial journalistik på svenska nyhetssajter
– om hinder och drivkrafter bakom ett nytt sätt att berätta

Av Erik Norwald och Johan Wicklén

Det multimediala berättandet

Förutsättningarna för de traditionella medierna är under kraftig förändring. 

Material som förut bara publicerades i pappersform presenteras nu också 

på webben, där de tekniska förutsättningarna är långt ifrån desamma. 

Möjligheterna att utveckla berättandet genom att använda olika medier finns, 

men frågan är hur väl de utnyttjas av svenska medieföretag.

Samtidigt står själva journalistiken inför mycket omvälvande tider. Efter 

några år av ekonomisk nedgång och minskade annonsintäkter är frågan om 

hur journalistiken ska bli lönsam, mer aktuell än någonsin. Parallellt med 

detta ska journalister också konkurrera om människors uppmärksamhet med 

en ständigt växande övertalnings- och underhållningsbransch, och detta i ett 

medielandskap som minst sagt översvämmar den mänskliga hjärnan. 

Lägg därtill den tekniska utvecklingen, som på kort tid både har format 

om redaktionernas fysiska rum och den journalistiska yrkesrollen och som 

samtidigt kullkastat vilka som kan och inte kan kalla sig producenter av media. 

Detta har bland annat inneburit att journalisternas och etablerade mediers 

exklusiva tillgång till den offentliga arenan är ett minne blott. Journalisten har 

på många sätt tappat sin funktion som gatekeeper och definierar inte längre 

ensam vilka frågeställningar som står på dagordningen.

Både före och under arbetet med denna studie har vi letat efter exempel på 

multimedialt berättande. Dels har vi följt ett antal nyhetssajter som satsar mycket 



10

på multimedia (New York Times, Las Vegas Sun, El Pais), dels har vi följt de 

svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, men vi har 

även följt bloggar (amerikanska) som specialiserar sig på multimediajournalistik 

och som ofta länkar till goda exempel. Våra erfarenheter av detta är att de 

svenska webbtidningarna är dåliga på att utnyttja multimediala möjligheter. 

På ett antal amerikanska och spanska tidningars webbplatser används dock 

både fler och mer raffinerade multimediaapplikationer, i anslutning till och som 

fördjupning av artiklarna, men också som ensamstående moduler på sajten.

Mindy McAdams (2005) har skrivit en bok om Flash-journalistik, som 

är en handbok i Flash för journalister. I boken redovisar hon även fördelarna 

med att berätta nyheter multimedialt med hjälp av Flash. Nyhetsförmedling 

på webben innebär möjligheter till nya former av berättande. Att visa ett 

fotografi på en skärm istället för på papper medför i sig ingen ny typ av 

upplevelse för användaren. Men när bildspelet exempelvis är berikat med 

ett bakgrundsljud i form av musik, berättarröst eller bara miljöljud förstärks 

upplevelsen till ännu en modalitet, det vill säga ytterligare ett mänskligt sinne 

används. Nyhetsförmedling på webben ger möjlighet att kombinera ljud, 

video, text, foto och grafik på ett sätt som inte varit möjligt i de traditionella 

medierna. (McAdams, 2005:18)

Möjligheten att kombinera flera olika medier i en och samma presentation 

ger journalister nya dimensioner till berättandet. På webben kan journalister 

förmedla berättelser som text, video, stillbildsfoto, ljud eller grafik ensamma 

inte kan göra rättvisa. Och antalet goda exempel på multimediala presentationer 

av journalistik växer i takt med att journalisterna lär sig använda redskapen 

som behövs för att berätta historier på webben. (McAdams, 2005)

Interaktivitet är också en viktig del i det multimediala berättandet. I en 

webbpresentation är det möjligt att låta användaren själv välja vilka delar den 

vill se, i vilken ordning han/hon vill se dem och i vissa fall också interagera i 

berättelsen, något som inte är möjligt i de traditionella medierna. Interaktivitet 

kan till exempel ge en ny dimension till informationsgrafik; i papperstidningen 

kan inget annat än en statisk bild publiceras, medan den på webben kan göras 

animerad och interaktiv (McAdams, 2005:11).
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Journalister har i och med dagens tekniska förutsättningar alla möjligheter 

att utmana och utveckla det journalistiska berättandet, göra det vassare och 

mer intressant. Och enligt flera studier (Mayer 2009, Newton 2009) kan 

multimediala lösningar bidra till fördjupad inlärning. En viktig del i det 

multimediala berättandet är också att förstå när det inte ska användas, eller 

vilken typ av multimedia som passar var – när ska till exempel en rörlig grafik 

användas, när kan man satsa på ett multimediareportage, och när kan ett 

interaktivt bildspel vara att föredra? För möjligheterna till experimenterande 

är stora, men i vissa fall kanske en historia mår lika bra av ett mer traditionellt, 

rakt berättande.

Under de föreläsningar vi haft i multimedialt journalistiskt berättande på 

vår utbildning har få, om ens några, av de exempel på multimedial journalistik 

och berättande kommit från svenska webbtidningar, utan har företrädesvis 

kommit från utländska webbtidningar eller underhållningsbranschen. Vi 

tror att denna uppsats kommer att belysa ett ämne där ny kunskap behövs 

– det multimediala journalistiska berättandet är ett hittills relativt outforskat 

ämne, åtminstone i Sverige. Vi hoppas med denna uppsats kunna öppna upp 

för ytterligare forskning i ämnet och dessutom ge en fingervisning om hur 

journalistik kan komma att presenteras i framtiden.

Definitioner av multimediajournalistik

Multimedia är ett brett och mångtydigt begrepp och det har visat sig att 

våra intervjupersoner har haft divergerande åsikter kring vad som räknas 

som multimedia. Vi har valt att utgå ifrån Deuzes (2004) definitioner av 

multimediajournalistik. Deuze (2004:140) definierar multimedia inom 

journalistiken som något av följande: 

– Att med två eller flera medieformat presentera ett nyhetspaket på en 1. 

webbsida. Formaten kan vara (men är inte begränsade till) talad eller 

skriven text, musik, rörliga bilder, stillbilder och grafiska animationer som 

inkluderar interaktiva eller hypertextuella element. 
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– Som en integrerad (men inte nödvändigtvis synkroniserad) presentation 2. 

av ett nyhetspaket i olika medier. Till exempel (men inte begränsat till) 

en webbsida, e-post, SMS, MMS, radio, teve och tryckta tidningar och 

magasin. (Deuze, 2004:140)

 

Vi kommer att undersöka multimedialt berättande utifrån Deuzes (2004) 

första definition. Dock något modifierad. Det är denna avgränsning av 

multimedia som vi kommer att referera till i uppsatsen.

I vår avgränsning ska multimediejournalistikens ambition vara att 

berätta, lära ut och informera. Exempel på multimediejournalistik som faller 

innanför ramarna för vår avgränsning är: animerad grafik (rörlig/interaktiv 

informations- faktagrafik), interaktiva tidslinjer, interaktiva kartor, interaktiv 

databasjournalistik, spel (där ansatsen är mer än bara förströelse/underhållning), 

ljudsatta bildspel (med musik och/eller speak) och multimediareportage.

Eftersom vi vill koncentrera oss på nya typer av berättande, med hjälp 

av teknik, väljer vi att bortse från vissa typer av multimedialt och interaktivt 

innehåll såsom icke ljudsatta bildspel, webb-tv och webbradio, då dessa följer 

relativt konventionella format.

Vid några tillfällen i uppsatsen kommer vi att referera till ”Flash”. Vi syftar då på 

Adobes programvara som i dagsläget är det marknadsledande programmet för att 

kombinera olika medier, olika modaliteter, på webben. Programmet tillåter kreatören 

att kombinera kraftfulla programmeringsmöjligheter (McAdams, 2005:29).

Multimediajournalisterna och hjärnforskningen

”The human body is the original multimedium – thinking, feeling, sensing, 

seeing, hearing, smelling, tasting, touching, creating and extending its own organic 

technologies through various media platforms around the globe”. (Newton, 2009)

Julianne H. Newton, journalistikprofessor vid University of Oregon, 

menar att journalister måste börja ta större hänsyn till hur deras konkurrenter 

(övertalnings- och underhållningsbranschen) och kunder använder olika 

medieplattformar. Detta eftersom professionella journalister konkurrerar om 
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samma begränsade visuella, auditiva och verbala utrymme som informatörer, 

reklammakare, bloggare och producenter av innehåll på nätet.  

Newton (2009) menar att i en värld där människor konstant överöses 

med diverse media under dygnets alla vakna timmar tenderar de budskap som 

går ut på att underhålla och övertala att uppfattas som mer intressanta än 

den dagliga nyhetsrapporteringen. Newton förklarar resultatet med att dessa 

budskap är designade för att appellera till hela hjärnan. 

Just att ta hänsyn till hur hjärnan fungerar vid inlärning har psykologiprofessorn 

vid University of California, Richard E. Mayer, gjort i sina studier. Mayer har ett 

evidensbaserat och teorigrundat synsätt på multimediadesign och genom att 

läsa honom med en journalists glasögon kan man dra slutsatsen att precis som 

journalister lånar dramaturgiska knep för att berätta en historia kan de, när 

de berättar med multimedia, använda kognitiv teori (som avser intellektuella 

funktioner, kognition, kunskap eller förstånd (Nationalencyklopedin/

Kognitiv) för att berätta effektivare. 

Mayer (2009) beskriver i tolv principer hur ett effektivt multimediabudskap 

bör utformas. Utifrån våra avgränsningar av multimediajournalistik och de 

undergenrer vi listat kan vi se att Mayers synsätt passar bättre för vissa typer 

av multimediala budskap och sämre för andra. Mer om detta nedan.

Mayer är noga med att göra en distinktion mellan ett teknikcentrerat synsätt 

till multimediadesign och ett inlärningscentrerat synsätt. Det teknikcentrerade 

synsättet börjar med frågan: Hur kan vi använda den här tekniken för att designa 

multimediapresentationer?, medan den inlärningscentrerade tar hänsyn till 

hur människans hjärna fungerar och frågar: Hur kan vi använda multimedia 

för att främja människors inlärning? Det är detta, inlärningscentrerade, synsätt 

som Mayer (2009) använder sig av. 

Att sätta publikens inlärning, i journalistens fall den pedagogiska journalistiken, 

främst, kan ställas i kontrast till att chefer inom medieindustrin tenderar att 

se nya medier som ett tillfälle att skära ner på personalstyrkan, göra mer med 

färre personer, samtidigt som man investerar stora summor i ny utrustning, både 

hård- och mjukvara (som ständigt ska uppdateras), vidareutbildning, omskolning och 

nyanställning av personer med teknisk kompetens. (Deuze 2004:143. Se även kap. 2.4.) 
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Richard E. Mayers (2009) forskning baseras alltså på kognitiv 

teori om multimediainlärning, en teori som antar att människans 

informationsbearbetningssystem består av två kanaler: en för den visuella 

och illustrerande och en för den auditiva och verbala bearbetningen, där varje 

kanal har en begränsad kapacitet för bearbetning (kognitiv kapacitet) och där 

aktiv inlärning kräver att man tar hänsyn till detta. (Mayer 2009:57) Denna 

teori, som tar hänsyn till hur hjärnan verkligen fungerar borde således passa 

medier som vill få sina läsare, tittare eller lyssnare att bättre förstå, och göra 

dem nyfikna på, sin omvärld – inte bara mata dem med information.

Mayer (2009) ser två mål med inlärning – att komma ihåg och att förstå. 

Och det är hur väl multimediabudskap kan åstadkomma detta som han forskat 

på och via empiriska studier (Mayer 2009:19) tagit fram sina tolv principer för 

utformandet av effektiva multimediabudskap. (Mayer 2009:267)

Mayers tolv principer (Mayer 2009:267) visar bland annat att människors 

inlärning ökar då multimedia presenteras i segment där användarna själva kan 

styra tempot än då informationen presenteras i en enda lång enhet. De visar 

också att överflödigt material, så som musik, i en multimediapresentation 

försämrar inlärningen. Mayers (2009) slutsats är att multimedia fungerar. Ord 

och bild tillsammans är exempelvis bättre än endast ord. Men med det sagt så 

fungerar inte all multimedia lika bra. Mayer (2009) visar att effekten för dem 

med lägre, snarare än högre, kunskap i ämnet som presenteras tenderar att få 

ut mer av presentationen. Han visar också att multimedia fungerar bäst då 

materialet som ska presenteras är komplext. 

Syfte och metod 

Vi vill undersöka hur de stora svenska dagstidningarna resonerar kring 

de möjligheter till nya berättarformer som webben medför. I takt med att 

publiken segmenteras och att fler aktörer får och tar möjligheten att utmana 

om publikens uppmärksamhet, borde ett bättre och effektivare berättande 

vara eftersträvansvärt för varje publicist. (Hvitfelt, Nygren 2008:22)
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Syftet med studien är inte att redogöra för den mängd multimedialt 

innehåll som förekommer hos svenska dagstidningars webbupplagor i 

dag. Däremot är syftet att försöka utröna hur personer som har betydande 

roller i utvecklingen av framtidens webbjournalistik resonerar kring hinder 

och möjligheter för multimedial journalistik. Vilka hinder och möjligheter 

finns för det multimediala journalistiska berättandet? Hur bör en redaktion 

arbeta för att kunna producera multimedial journalistik av hög kvalitet? Hur 

viktig är den tekniska kompetensen hos journalisten för det multimediala 

berättandet?

I och med att vi valt intervjun som forskningsmetod är vår avsikt alltså 

inte att bevisa en låg förekomst av multimedial journalistik på svenska 

webbtidningar. I de fall då vi påstår att multimedia används i liten mån, 

utgår vi dels från intervjupersonernas svar, dels från vår förförståelse som 

journaliststudenter med multimediainriktning. Högskoleutbildningen 

Journalistik och multimedia är den enda av sitt slag i Sverige och vi anser 

därför att vår översiktsbild av förekomsten av multimedia, som vi skaffat oss 

under två och ett halvt år av studier, är tydlig. 

Det journalistiska multimediala berättandet i Sverige är i sin linda, och 

det är få som har god kompetens i ämnet och insikt i verksamhet och framtid, 

och som dessutom har maktpositioner på stora svenska tidningsredaktioner. 

Vi har hittat och valt ut fem personer som kan ge en bild av vilka hinder och 

möjligheter som finns för det multimediala berättandet på nätet.

Vi har inte för avsikt att jämföra olika redaktioner, eller ha jämvikt mellan 

SvD och DN och har därför varit tidningsneutrala i vårt urval. Personerna har 

vi valt ut utifrån deras kunskaper, och eftersom vi tror att de kommer vara en 

del av utvecklingen av det multimediala journalistiska berättandet i Sverige. 

Två av intervjupersonerna är också från Svenska Grafikbyrån, som i dag ägs 

av TT och som förser medier med nyhetsgrafik, såväl statisk som rörlig och 

interaktiv. Svenska Grafikbyrån är en av de aktörer som levererar en del av det 

multimediala material som förekommer på nyhetswebbarna i dag.
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Intervjupersoner:

Björn Hedensjö – Nytillträdd chef för DN.se. Har tidigare arbetat som 

chef för Dagens Industris webb. Även skribent på bloggen ”Same same but 

different” som skriver om mötet mellan gamla och nya medier.

Pelle Sten – Utvecklingsredaktör på SvD.se. Även han skribent på bloggen 

”Same same but different”.

Ola Henriksson – Utvecklingsredaktör på SvD.se. Även webbredaktör på 

Publicistklubben.

Anna Nyberg – Chef för Svenska Grafikbyrån, har tidigare arbetat som journalist.

Mikael Andersson – Tecknare på Svenska Grafikbyrån och utbildad i 

informativ illustration. Arbetar, liksom resten av redaktionen, även med 

programmering och animering i Flash

Papperstidningen regerar

Att svenska webbtidningar inte är i framkant när det kommer till 

multimedialt berättande är alla vi intervjuat överens om. Samtidigt har SvD 

en multimediagrupp och DN är på väg att starta upp en projektgrupp som 

ska ansvara för de längre multimediala temasatsningarna. Dock påpekar 

båda utvecklingsredaktörerna på SvD att större delen av alla jobb fortfarande 

mynnar ut i traditionella text- och bild-jobb. Pelle Sten nämner tidningarnas 

oförmåga att utnyttja webbmediet som en bidragande orsak.

Min stora kritik mot dagstidningar och hur de jobbar är att man gjort 

papperstidningar i över hundra år och haft en klar och tydlig bild om hur 

de ska göras. Sen kom nätet på 90-talet och då tog man den här tidningen 

man hade och la det på det här nya mediet. Gjorde samma sak. Och det är 

först nu, de senaste åren, som tidningarna förstått att nätet är ett helt eget 

medium, med helt egna möjligheter, där man kan göra vad som helst, vilket 

gjort att det fortfarande är mycket trevande steg och tester. (Pelle Sten)
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Just detta, att pappers- och webbtidningen varit för lika varandra, är också 

Björn Hedensjö inne på. Han har en tydlig vision att om man låter webben göra 

webb, och inte “jobba med papperstidningen eller samordna arbetsuppgifter 

med papperstidningen”, så kommer den journalistiska kraften som finns 

att lägga på till exempel multimediaprojekt att öka. Svenska pappers- och 

webbtidningar är alltså i dag inte lika särskilda avseende form och innehåll som 

i en del andra länder där man kommit långt i det multimediala berättandet. 

Pelle Sten pekar på exemplet New York Times:

Den (ser) fortfarande ut att vara tryckt på 1950-talet. Tidningen i sig har 

inte utvecklats särskilt mycket utan det som varit tvunget att utvecklas är 

nätet. Därför har man satsat på nya grejer och utveckling. Det tror jag är 

en anledning att amerikanska tidningar ligger långt framme när det gäller 

multimedia. 

(Pelle Sten)

Samtidigt som svenska tidningars webbplatser inte har utvecklats i samma 

takt som många amerikanska, menar Pelle Sten att svenska papperstidningar 

har genomgått en stor utveckling och blivit mer tilltalande för ögat, ”mer färg, 

större bilder”, ”ett slags endimensionell multimedia”. Detta kan enligt honom 

ha lett till att kravet på mer bild och mer rörligt material på webben inte är 

lika stort som i vissa andra länder.

Amerikanska och spanska tidningar tas av alla respondenter upp som 

goda förebilder för multimedialt berättande. Anledningen till att Sverige inte 

kommit lika långt tror Ola Henriksson är vår tradition av högt tidningsläsande. 

Sverige har enligt honom inte behövt utveckla sitt grafiska och alternativa 

berättande i samma utsträckning som spansktalande länder. Läskunnigheten 

i spansktalande länder är enligt Ola Henriksson lägre och traditionen av 

tidningsläsande inte lika utbredd som i Sverige.
Spansktalande tidningar har mycket nyhetsgrafik för att de har en tradition av 

mindre läskunnighet och mindre läsvänlighet och var tvungna att illustrera, 

rita och berätta. (Ola Henriksson)
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Det tidskrävande multimediala berättandet

Alla våra respondenter definierar det multimediala berättandet relativt 

samstämmigt – ofta handlar det helt enkelt om att berätta en historia på 

fler än ett sätt, något mer än enbart den raka texten. Denna definition är 

inte särskilt olik Deuzes (2004) definition av multimediajournalistik, som vi 

använt oss av (se kap. 1.4). Alla respondenter är också övertygade om att den 

multimediala journalistiken kan ge en rad vinster som den traditionella text 

och bild-artikeln inte kan. Eftersom Svenska Grafikbyrån (SGB) arbetar med 

enbart grafik skiljer sig deras definition något. För SGB är ett multimedialt 

berättande på webben helt enkelt att berätta med hjälp av flashgrafik.

I våra intervjuer om det multimediala berättandet kommer vi ofta 

tillbaka till ordet interaktivitet, som de senaste åren blivit en verklighet för 

alla mediehus och journalister som har något med webben att göra. Ola 

Henriksson anser att just interaktiviteten är jätteviktig eftersom det i “nätets, 

mediets natur ligger en möjlighet att interagera med läsarna” och att man då 

“ska göra det, utveckla det och utnyttja det mer än man gör i dag”. Michael 

Karlsson (Olsson m.fl. 2007:38) beskriver interaktiviteten som en naturlig 

följd av att journalistiken gått från ett analogt medium till ett digitalt. Att 

ett interaktivt medium helt enkelt skapar en journalistik som präglas av en 

hög grad av interaktivitet.  

En stor fråga för journalister torde vara när man bör och inte bör berätta 

multimedialt. Eftersom våra respondenters definition av multimedia var 

större än den avgränsning vi valt för uppsatsen (se kap. 1.4) visade det sig att 

vad som till slut blev multimedialt material egentligen inte styrdes av vilket 

ämne eller händelse man ville täcka, utan snarare av sådant som strukturella 

hinder, tidsbrist och låg teknisk kompetens. Dock var alla överens om att mer 

tidskrävande multimedialt berättande, som avancerade interaktiva grafiska 

element, passade bättre för mer långlivade nyheter och inte, som Björn 

Hedensjö formulerade det, “de raka nyhetspuckarna och notismaterial”. Ola 

Henriksson på SvD tror emellertid att både kortare och längre jobb passar att 

presentera multimedialt.
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Rent ämnesmässigt så tror jag allt lämpar sig för multimedia. Men sen kan 

tidsaspekten spela in på genren. Det tar lång tid att producera vilket gör att det 

inte lämpar sig för nyhetshändelser. Då lämpar det sig bättre för sådant som 

tar lite längre tid: feature och reportagejobb. Men då är det inte presentationen 

i sig, utan mer produktionsaspekten som avgör det. New York Times har 

som mål att arbeta mer med multimedia när det gäller ”breaking news” och 

norska Aftenposten resonerar likadant. Visst är det svårt att göra multimedia 

av nyhetshändelser, men vi ska sträva efter det. (Ola Henriksson)

Anna Nyberg på SGB nämner funktionalitet och allmänintresse som två 

viktiga mätare på vad som blir längre, mer avancerade, flashgrafikprodukter 

hos dem. Det stora allmänintresset kan till exempel handla om fotboll eller 

ishockey, alternativt en mer nyhetsmässig stor händelse, som EU- eller USA-

valet – “Det måste liksom ha tyngd”. När det kommer till funktioner säger 

hon att det ska vara “mycket information där flashen har en funktion i att 

sortera upp” och “där man kan hitta funktioner där flashen har en möjlighet 

som inte finns på papper eller någon annanstans”.

Brist på goda exempel och teoretisk grund

Något som kommit fram i alla intervjuerna är att det finns en brist på goda 

exempel på multimedialt berättande. Dels att journalister inte har tillräckligt 

med inspiration, men också att läsarna (de svenska) sett för lite gott multimedialt 

berättande. Våra respondenter nämner alla liknande exempel på medier som 

lyckats att berätta multimedialt och som ses som inspirationskällor. Etta på 

listan är New York Times tätt följd av några spanska tidningar (El Pais, El 

Mundo). Även brittiska Guardian och amerikanska Las Vegas Sun nämns 

som inspirationskällor. Några av intervjupersonerna nämner starka traditioner 

i att berätta grafiskt, med stora grafikavdelningar i mediehusen, som en av 

orsakerna till att dessa tidningar ligger långt före de svenska. Klart är i alla 

fall att goda exempel är nödvändigt för att väcka nyfikenhet och vilja att 

experimentera kring multimedialt berättande. Anna Nyberg på SGB säger att 



20

det visserligen saknas goda exempel i Sverige (SGB är en av få som har några) 

och att man gärna tar inspiration från de duktiga utländska, men att “vi inte 

bara kan ta de goda exemplen och översätta till svenska förhållanden, utan 

måste tänka eget”. Att det nu i utvecklingsfasen ”handlar om att titta på det 

som finns, men hitta på egna grejer och leka lite”.

Ingen av respondenterna har några glasklara tankar eller teoretiska 

ramar, till exempel Mayers (2009) principer, i ryggen när det kommer till 

utformningen av multimedia. Anna Nyberg var mest konkret i sitt svar när 

hon beskrev att det som är viktigt att tänka på vid utformningen av multimedia 

är att det är ”enkelt, tydligt och att man inte förlorar sig i detaljer”. Och att 

presentationen samtidigt bör vara intressant, rent estetiskt. 

Mikael Andersson, tecknare på SGB och utbildad informativ illustratör, 

säger att han visserligen en gång i tiden lärt sig teorier, men att erfarenhet 

nu gett honom en magkänsla för vad som fungerar och inte fungerar. Och 

just det här refererandet till magkänslan är något som dykt upp i flertalet 

av intervjuerna. Pelle Sten förklarar att “mycket inom journalistiken handlar 

om magkänsla”, och att den här magkänslan saknas inom just multimedial 

journalistik. Detta kan i sin tur innebära att vissa saker med mer yta än innehåll 

kan släppas igenom på tidningarna. Alltså en multimedia för sakens skull, inte 

för journalistikens, berättandets. Dock är han säker på att detta kommer att 

ändras eftersom tidningarna inte kommer att ha råd att göra saker som inte 

får genomslag.

Frågor om teoretisk grund i multimediautformningen mottogs oftast 

av intervjupersonerna med förvåning, svaren krävde viss eftertanke. Björn 

Hedensjö tycker visserligen att tanken på en teoretisk ram för utformningen 

är intressant, men att journalister ändå är bra på att presentera och berätta en 

historia så att folk lyssnar, vilket han anser i någon mening är samma sak, fast 

praktiskt tillämpat. 

I slutändan kan vi konstatera att den vetenskapliga kognitiva forskning vi 

refererar till inte är särskilt viktig för någon av intervjupersonerna. Pelle Stens 

svar på frågan om hur man tänker kring att effektivisera sitt berättande och 

sin presentation med hjälp av kognitiv teori är talande. 
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Det är ingenting vi tänker på i det dagliga arbetet med multimedia. Vi 

använder oss av ögonrörelsestudier, med de handlar nästan helt och hållet 

om, om man ska vara krass, var man hittar den bästa platsen att placera 

annonser på. Och då gäller det sajten i helhet. Det är på den nivån som sådan 

form av vetenskaplig forskning finns. (Pelle Sten)

Redaktionsstrukturernas betydelse

En tidnings redaktionsstruktur verkar vara en betydande faktor för i hur stor 

utsträckning multimediainnehåll produceras och publiceras på tidningens 

webbplats. Integrerad eller separerad webbredaktion är en svår fråga med sina 

specifika för- och nackdelar. På DN pågår just nu en omstrukturering som 

innebär en mer separerad webbredaktion, medan det på SvD tvärtom pågår 

en integrationsprocess. Båda har samma mål: att höja kvaliteten på webben. 

Pelle Sten på SvD beskriver de två synsättens fördelar:

Å ena sidan finns det jättestora fördelar med att integreras. Då höjs 

statusen på nätet och hela organisationen blir medveten om vad man kan göra 

på nätet. Å andra sidan, om man har en helt autonom webbredaktion så har 

man väldigt stora fördelar i att man blir en mycket mer lättfotad spelare, som 

kan ta snabba beslut, göra mer galna grejer. (Pelle Sten)

Björn Hedensjö på DN tänker i samma riktning, även om DN strävar åt 

andra hållet än SvD. Han menar att de som arbetar med webben bör hålla sig till 

webben. Han säger att webbfolk som börjar arbeta med papperstidningen tenderar 

att tappa fokus på webben, vilket han menar resulterar i en sämre nätprodukt.

Pelle Sten menar att kompetensen att producera multimediala produktioner 

lättare och snabbare sprids i en integrerad redaktion. En integrerad redaktion 

får således lättare vad Deuze (2003) kallar för ett divergerande synsätt på 

multimediajournalistik. Om kompetensen kring multimediala möjligheter 

finns ute i hela redaktionen, i hela produktionskedjan, bidrar det till att alla 

kan tänka utifrån en multimedial startpunkt, något som enligt Deuze främjar 

multimediajournalistiken. (Deuze, 2003:213)
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Ola Henriksson tror inte att graden av integration mellan papper och 

webb är en viktig faktor för att främja multimediajournalistik. Han tror 

att det är några få dedikerade personer på redaktionen som ska driva på 

och ha multimedia på sin agenda. Och att multimediajournalistiken, i den 

uppstartsfas den nu befinner sig i Sverige, är något som är beroende av eldsjälar 

framkommer från såväl DN som SvD. Dock tror även Ola Henriksson på vad 

Deuze (2003) skulle kalla ett divergerande perspektiv av multimedia. 

De allra flesta jobben föds ju hos den enskilda reportern. Alla de idéerna 

mynnar ju till 98 procent ut i bild och text, för det är så vi är vana och jobba. 

Det är där jag tror vi har mer att göra, att man där i idéstadiet tänker kring 

multimedia. (Ola Henriksson)

Men samtidigt som attityderna kring multimediajournalistik ser ut att 

vara positiva både uppifrån och underifrån i produktionskedjan, pågår 

nedskärningar och omorganiseringar på mediehusen, något som hämmar 

multimediajournalistiken. När sparkraven kommer, menar Björn Hedensjö, 

tenderar tidningarna att retirera till kärnverksamheten. 

Och tyvärr är det väl så att multimedialt berättande inte riktigt ligger 

i kärnverksamheten, utan det är en liten bonus som tillkommer ute på 

marginalen. (Björn Hedensjö)

Men även om det anses som perifer verksamhet, ses multimedia som 

något eftersträvansvärt och även om redaktionerna inte fått klara påbud 

om mer multimedialt berättande, finns en distinkt önskan från många håll 

i organisationerna om att utnyttja nätets möjligheter, men även den teknik 

företaget investerat i, på ett bättre sätt än i dag.

En nödvändighet för att kunna producera multimediala presentationer 

på nätet är teknisk kompetens. De flesta, om än små och enkla, 

flashpresentationer kräver visst mått av programmering och att publicera 

sådana presentationer på webben är i dag inte lika enkelt som att publicera 
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en text. Journalister på tidningsredaktioner har i allmänhet en låg grad av 

teknisk kompetens, det menar båda utvecklingsredaktörerna på SvD. De 

skulle vilja se att fler hade kunskap i Flash och de tror att de låga teknik- 

och programvarukunskaperna är en bidragande orsak till att tidningen inte 

använder sig mer av multimediajournalistik. I personalstyrkan finns självklart 

också teknikutvecklare, men de sitter i alltför hög grad, menar både Pelle 

Sten och Ola Henriksson, i ett eget ”reservat” utan större integration med 

redaktionen. 

Humanister och tekniker beblandar sig sällan med varandra, men det 

måste man bryta ner om man ska fortsätta vara framgångsrik på nätet. (Ola 

Henriksson)

En journalist och en tekniker har inte heller alltid samma prioriteringar, 

enligt Björn Hedensjö. Journalisten är ofta mer fokuserad på innehållet, 

och teknikerns fokus ligger på presentation och funktionalitet. På DN har 

Björn Hedensjö försökt lösa den diskrepansen genom att utvecklingschefen 

på tekniksidan sedan en tid tillbaka ingår i redaktionsledningen, något som 

enligt Björn Hedensjö fungerar väl.

Men den låga teknikkompetensen på redaktionen beror även, tror Pelle 

Sten, på attityder i organisationen som helhet. Han anser att tidningarna är 

fast i att de är publicistiska organisationer med papperstidningsfokus, men att 

de i dag egentligen är mer av en teknikorganisation.

Tekniken är så mycket viktigare på nätet än vad den är i papperstidningen, 

och man har inte riktigt förstått det än. I dag behöver man ett antal redaktörer 

som sitter och gör ut materialet, men man behöver också en mycket större 

stab av tekniker som både gör utvecklingsarbete, men som även jobbar i det 

dagliga arbetet med programmering för enstaka grejer där man tydligare kan 

bygga presentationer och så vidare. (Pelle Sten)
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På SGB måste de anställda kunna Flash, som är det verktyg de använder 

för sin interaktiva grafik. Utan flashkunskaper får man som tecknare ingen 

fast anställning, säger chefen Anna Nyberg. ”Alla ska helst kunna allt”, 

säger Mikael Andersson, ”programmera, rita och den journalistiska biten”. 

Samma inställning finns också hos övriga redaktioner: för att kunna utveckla 

multimediajournalistiken måste flash- och teknikkompetensen bli högre.

Teknisk kompetens anses alltså av alla respondenter vara en avgörande faktor för 

redaktionell multimediapresentation. Detta går i viss mån stick i stäv med vad 

Deuze (2003) kallar en divergerande multimediaproduktion och hans tankar 

om teknikens roll i produktionen. Deuze menar visserligen att journalister 

måste lära sig de tekniska verktygen för att kunna utveckla berättandet, men 

säger samtidigt att det finns en fara i att låta tekniken komma i första rummet 

och ses som en utomstående faktor för berättandets utveckling. (kap. 2.5.)

Även Mayer (2009:10) särskiljer en teknikcentrerad syn på 

multimediadesign från en inlärningscentrerad. Han, liksom Deuze (2003), 

anser att utgångspunkten bör vara ”hur kan vi använda multimedia?” och inte 

”hur kan vi använda tekniken?”. 

Ola Henriksson beskriver en vision om en divergerande syn på multimedia och 

teknik när han säger att redaktionen behöver tänka mer på multimedia redan i 

idéstadiet. Samtidigt förespråkar han, liksom de andra respondenterna, högre 

teknikkompetens på redaktionen, vilket i sig tyder på en teknikcentrerad, 

konvergerande syn på multimediaproduktionen.

Journalisternas inställning till multimedia

Det som präglat de intervjuer vi genomfört är en positiv inställning till 

multimediala presentationsformer för journalistiskt material. Respondenterna 

uttrycker en strävan framåt från de flesta delarna i organisationen om att på ett 

bättre sätt utnyttja nätets möjligheter. Men det är, enligt Pelle Sten, först under 

de senaste åren som svenska tidningar har börjat inse att webben är ett eget 
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medium och börjat se dess unika möjligheter. Sedan de svenska tidningarna 

började publicera sig på nätet menar han att det har funnits, och finns än i dag, 

en tröghet i utvecklingen. Pelle Sten tror att den trögheten beror på en stark 

konservatism och de traditioner som finns i en papperstidningsorganisation. 

Trögheten för papperstidningarna har lett till att man på många sätt har 

tagit texter och bilder från papperstidningen och lagt dessa på webben, utan 

vidare redigering. Multimediala presentationer på webben finns, och ganska 

imponerande sådana, men, som Newton (2009:70) menar: upphovsmännen 

till de goda exemplen är sällan journalister, utan snarare PR-människor.

När vi frågar Pelle Sten varför journalistiken inte har utvecklat sina 

presentationsformer på nätet i samma takt som underhållnings- och 

reklambranschen verkar hans främsta förklaring vara kopplingen till pengar. 

Underhållning och reklam har starka kopplingar till pengar – ju bättre 

presentationen av budskapet är, desto mer publik får den och desto mer 

pengar genererar den i slutändan. Hos journalister finns, säger Pelle Sten, 

en rädsla att förknippas med pengar, populism och affärsmodeller, där finns 

istället starka publicistiska ideal om oberoende rapportering i allmänhetens 

tjänst. Pelle Sten tror att det framför allt är denna attitydskillnad mellan 

underhållningsbranschen och journalistiken som gjort att journalistiken har 

hamnat så långt efter övertalningsindustrin när det kommer till att presentera 

multimedia på nätet.

Det finns en så stor självklarhet bland alldeles för många journalister att det 

vi gör är en så viktig produkt att det borde vara en självklarhet att folk vill 

betala för den. (Pelle Sten)

Pelle Sten delar således Newtons (2009) tankar om att journalisterna i dag, i 

större mån än tidigare, måste hantera konkurrensen från övertalningsindustrin 

om det visuella, auditiva och verbala utrymmet. Pelle Stens hållning går 

även att koppla till Picard och Ots (Nygren m.fl., 2009:59) resonemang 

kring kommersialiseringen av medierna och att medierna blir allt mer 

marknadsorienterade. I den marknadsekonomi som även mediebranschen 
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verkar i i dag måste medieföretag enligt Picard och Ots ”producera innehåll 

och en innehållsform som är tilltalande för publiken” (Nygren m.fl., 2009:59). 

Medieföretagen verkar således i en helt annan omgivning i dag än tidigare, 

vilket sannolikt påverkar en del av journalistkårens attityder, till att, som Pelle 

Sten säger, förknippas med pengar.

Den tröghet som Pelle Sten hävdar råder, har dock inte bara att göra med 

publicistiska värderingar. Den beror också på produktionsförhållanden, säger 

Pelle Sten. Jämfört med PR-byråer har nyhetsredaktioner av naturen ett högre 

produktionstempo och hård tidspress, vilket Pelle Sten tror är ett hinder från 

att ”frikopplas och tänka större ibland, eftersom man är så inne i det man 

alltid har gjort”.

Respondenterna anser att det i dagsläget är svårt att göra multimediala 

presentationer av snabba nyhetshändelser, mest på grund av den produktionstid 

och de personalresurser som krävs. Det som krävs för att kunna producera 

nyhetspresentationer multimedialt tror Anna Nyberg är arkiv med mallar, det 

vill säga halvfärdiga presentationer där allt som krävs är en påfyllnad av data i 

form av bild, text, video etc. 

Om vi kan göra mycket flashgrafik och bygga upp ett arkiv så kan en kund 

köpa en modul, ett tänk, skal, struktur av oss och sen själva stoppa i sin egen 

information. Så ser jag på framtiden. (Anna Nyberg)

Men respondenterna spår utan större tvekan en ljus framtid för 

multimediejournalistik på nätet. Såväl SGB som SvD och DN anser sig bara 

vara i startgroparna och tror att vi kommer få se betydligt mer och bättre 

multimediejournalistik i framtiden. 

Mot mer multimedial journalistik

Richard E. Mayers (2009) gedigna forskning på området visar också att de 

pedagogiska vinsterna med multimediala presentationer är stora och han ger 

dessutom en god fingervisning om när man bör och när man inte bör använda 
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multimedia för att främja inlärning. Att läsa honom ur ett journalistiskt 

perspektiv borde vara en självklarhet för alla som ska presentera fakta med 

hjälp av multimedia. Speciellt som få, om några, redaktioner har råd att satsa 

på multimedia som inte fungerar, som inte slår igenom. Och således borde 

all evidensbaserad kunskap på området vara nyttig. Därför är det förvånande 

att våra respondenter i så låg grad reflekterat över och intresserat sig för den 

forskning som faktiskt finns om hur människor tar till sig ett multimedialt 

material. Även om det kan finnas en felmarginal i vårt sätt att formulera 

frågorna kring ämnet, är det anmärkningsvärt att respondenterna förvånas 

eller inte riktigt förstår frågorna.  

Om man som Pelle Sten säger kan använda vetenskaplig forskning till 

att se var på en sajt det är bäst att placera annonserna bör journalisterna 

på samma sätt kunna använda sig av kognitiv teori för att producera en 

multimediapresentation som bäst appellerar till den mänskliga hjärnan. För 

varför ska vetenskapen endast användas då man kan se en direkt relation till 

pengarna, och inte för att effektivisera berättandet?

Tekniken är tveklöst en viktig komponent i utvecklingen av 

nya berättarformer. På webben förekommer en rad olika märk- och 

programmeringsspråk med olika funktioner på dagstidningarnas webbplatser. 

Hittills har kunskaper i dessa varit teknikernas sak att bemästra, men hur blir 

det när journalisterna ska berätta sin historia med hjälp av verktyg som kräver 

avancerade tekniska kunskaper?

Det finns till synes två sätt att lösa problemet – det ena är att utbilda 

journalisterna i Flash (eller liknande verktyg) och ge dem djupare kunskaper 

i webbpublicering, det andra är att i större utsträckning integrera de tekniskt 

kunniga på tidningarna med redaktionerna.

En autonom multimediagrupp

Låt oss börja med det första alternativet. Idén om multireportrar är inte 

ny och journalister med kunskaper i såväl foto som text är i dag realitet på 

många mediehus. Men när vi nu börjar prata om multimediepresentationer 
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läggs ytterligare en dimension in i begreppet. Respondenterna vill se en 

högre teknisk kompetens ute på redaktionerna. I den bästa av världar skulle 

följaktligen tidningens alla journalister vara ihärdiga researchers, stilsäkra 

skribenter, skickliga fotografer för såväl stillbild som video, klipska redigerare 

av ljud och bild och dessutom bemästra hantverket och designkunskaperna 

som krävs för att sätta ihop alla dessa medier och modaliteter till en och samma 

produkt med hjälp av programvaror som kräver programmeringskunskaper. 

Det finns en uppenbar paradox i att reportrarna på samma gång ska inneha 

alla dessa kvaliteter och samtidigt bibehålla en hög kvalitet på den slutgiltiga 

produkten. För att inte tala om den arbetsbelastning en sådan organisation 

skulle innebära för journalisterna.

Det andra alternativet – att integrera teknikerna med redaktionen – innebär 

en omstrukturering av organisation och redaktion. Tekniker ska samspela 

med journalisterna, två yrkesroller som inte alltid har samma prioriteringar 

och schismer kommer troligen att uppstå mellan de två professionerna. Men 

här finns ändå mycket att vinna. De olika prioriteringarna – innehåll och 

funktionalitet – kan på sikt berika varandra och ge en bättre slutprodukt. Var 

och en gör i högre utsträckning vad den är bra på och man uppnår en högre 

grad av lagarbete. Vill man ha en bra produkt måste alla göra det de är bra 

på.

Vår uppfattning är att tidningarna bör inse att de enskilda reportrarna 

inte på samma gång kan vara guldspadevinnare och databasprogrammerare. 

Yrkesrollen kommer då att vidgas till bristningsgränsen, medarbetare riskerar 

att bli uppgivna eller utbrända och kvaliteten på slutprodukten påverkas till 

det negativa. Å andra sidan kan också prioriteringstvister mellan tekniker och 

journalister göra att även det andra alternativet resulterar i en sämre produkt.

Vi tror att var och en ska göra vad den är bra på och intresserad av. Att 

påtvinga hela reaktionen djupkunskaper i programmering blir svårt. Däremot 

krävs en förståelse hos hela redaktionen för vad tekniken kan bidra med och 

vilka verktyg och tillvägagångssätt som finns tillgängliga. En gyllene medelväg 

borde vara att skapa en multimediagrupp som exklusivt producerar och har 

ansvar för multimediesatsningar och överbryggar gapet mellan journalister 
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och teknikutvecklare, där reportrar, fotografer, grafiker och tekniker ingår. 

Denna grupp borde, åtminstone i uppstartsfasen, ges fritt spelrum för att 

experimentera med berättande och form för att utveckla tidningens unika 

”multimediespråk” och utarbeta mallar.

Slutsatsen i detta resonemang är att helt oavsett hur tidningen väljer att 

dela upp papper och webb, borde en autonom grupp som arbetar exklusivt 

med multimedia, och tillåts att experimentera med form och berättande, vara 

en vinnande modell om tidningen vill satsa på multimedialt berättande av hög 

kvalitet. På sikt borde det dock finnas en strävan från mediehusen att uppnå 

ett divergerande synsätt hos hela redaktionen, för att på bredare front utveckla 

idéer för multimediaberättande.

Med detta sagt tar vi inte i beaktande vad som är det mest ekonomiskt 

hållbara på kort sikt. På lång sikt däremot, med Newtons (2009) teorier i 

ryggen, kan vi påstå att tidningarna måste särskilja sig från konkurrenterna 

och vinna publikens uppmärksamhet i ett informationssamhälle präglat 

av allt hårdare konkurrens om det visuella, auditiva och verbala utrymmet. 

Därför borde välproducerade multimediala produktioner kunna vara ett 

konkurrensmedel för ett mediehus som vill särskilja sig med unikt material. 

Den tesen stärks också av Alberto Cairos resonemang (Paul & Ruel, 2007). 

Han säger att ”om man vill överleva i dagens klimat, måste man attrahera 

läsare genom att erbjuda innehåll presenterat på sätt de inte kan finna 

någon annanstans”. Det gäller alltså att skilja sig från mängden och satsa på 

experiment och innovation.

Våga inspireras utanför journalistiken

”Det finns en oerhört stark konservatism” säger Pelle Sten och syftar på 

journalistkåren. Hans andemening är att de professionella traditionerna är 

starkt värnade i branschen och att journalister har svårt att frikopplas och 

tänka nytt och fritt. Den tradition och det ideal som är mest relevant i detta 

sammanhang, och det kanske hårdast yrkesanknutna, är det oberoende idealet 

och rädslan att förknippas med kommersiella krafter och pengar överlag. 
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Vad har då publicistiska traditioner att göra med multimediajournalistik? 

Två saker, dels krävs ett nytänkande för att kunna använda den nya tekniken 

till ett nytt berättande, dels måste journalisterna inse att de har reella och 

starka konkurrenter om informationsutrymmet i de kommersiella aktörerna 

och övertalningsindustrin. Att låta sig influeras av reklambyråer och film-

marknadsföring är för många journalister en skrämmande tanke, men när 

det kommer till presentationsformer på nätet måste journalister inse att 

övertalningsindustrin ligger långt före journalistiken. 

Filmindustrin är ett exempel på nytänkande. Där har marknadsförarna 

insett att den traditionella trailern bara är ett sätt att berätta på nätet. Inför 

filmpremiären skapas ofta hela sajter med trailern som startpunkt, men där 

även stillbildsmaterial, twitterflöden, intervjuer, metainformation och bakom 

kulisserna-material kan samlas i en och samma presentation. Självklart 

måste man inse att det finns en stor skillnad mellan filmindustrin och 

journalistiken resursmässigt och självklart ska den journalistiska integriteten 

värnas, men det hindrar inte journalistiken från att våga influeras och 

inspireras av filmmarknadsföringens sätt att berätta och föra fram budskap. 

Den traditionella journalistiken har länge lånat dramaturgiska grepp från 

underhållningsbranschen (film, teater, skönlitteratur), så varför inte också låna 

de presentationsmässiga greppen? En stark drivkraft för varje publicist borde 

vara att på bästa och mest effektiva sätt föra fram sitt budskap.

För det handlar inte bara om att konkurrera om publiken utan också om 

kompetent arbetskraft. För den som vill bli hörd och få ut ett budskap är det 

långt ifrån självklart att välja journalistyrket. Som vi skrev redan i inledningen 

är dagarna då journalisterna exklusivt kunde diktera det offentliga samtalet 

sedan länge räknade. Och om journalister dessutom blir omsprungna av andra 

branscher som mer kreativt och effektivt paketerat och presenterat själva 

berättandet, skulle det i sin tur kunna innebära att än fler kreativa och duktiga 

människor tänker efter en extra gång innan de väljer journalistyrket.
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Databasjournalistik

Vad kommer då multimediala presentationsformer att användas till för 

material? Något som för oss var överraskande var att respondenterna såg få 

begränsningar i vilka ämnen som lämpade sig för multimediajournalistik. 

Björn Hedensjö nämnde att de snabba nyheterna i dag är svåra att skildra 

multimedialt, men detta mest på grund av produktionsfaktorer och inte 

innehållet i sig. Ola Henriksson såväl som Anna Nyberg spår en framtid 

där färdiga presentationsmallar finns att tillgå och snabba inmatningar av 

data kan generera bra multimediala presentationer. Ett exempel kan vara ett 

färdigt kartsystem där journalisten enkelt kan mata in platser och siffror för 

såväl sprängdåd som arbetslöshetstal och snabbt slänga upp jämte artikeln på 

webbsidan.

Pelle Sten tror att ett nyckelord för framtiden är databaser. Kan kreatören 

koppla sin presentation till en dynamisk databas blir den genast mer långlivad. 

Ett exempel på sådan tillämpning är Las Vegas Suns presentation av 

genomsnittliga förseningstal på samtliga flighter till och från stadens flygplats. 

Applikationen är kopplad till en databas och uppdateras kontinuerligt så att 

publiken kan välja bolag efter punktlighet.

Men det finns hinder för en sådan utveckling i Sverige. Det ena är att det 

krävs relativt djuplodande kunskaper i programmering för att kunna hantera 

data baser i en multimediepresentation. Det andra är att andelen offentliga 

data som finns tillgänglig digitalt och i rätt format är begränsad. Pelle Sten 

menar att USA, tvärtemot vad man skulle kunna tro, har betydligt mer av 

den typen av databaser tillgängliga, och att många tidningar därför kommit 

längre på det området än de svenska. Pelle Sten beskriver databashantering på 

webben som ”abnormt underutnyttjat” och att förståelsen för vad det innebär 

är liten hos de svenska redaktionerna. 

Det svenska multimediala berättandet är i en uppstartsfas och det råder en 

osäkerhet om hur man ska ta tillvara de möjligheter som finns till multimediala 

presentationsformer på nätet. Multimediaproduktion är i dagsläget dyrt 

och tidskrävande och är i hög grad beroende av eldsjälar som driver på 

utvecklingen. Ett multimedialt tänkande och teknisk förståelse skulle behövas 
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i hela organisationen, samtidigt som man knappast kan kräva djup teknisk 

kompetens av journalisterna. 

För att utveckla en sådan förståelse för vad som går att göra på webben, 

och implementera den förståelsen i hela produktionskedjan – från idé till 

presentation, behövs fler exempel på god multimediajournalistik. Journalister 

i dag saknar en inspirationsbank och det kan leda till aversion mot att tänka 

multimedialt. Men visst finns inspiration att hitta, men inte alltid från 

Sverige och inte alltid från journalistiken. Här har vi hittat ytterligare ett 

hinder. Den starka publicistiska traditionen som finns i väggarna hos många 

mediehus gör enligt Pelle Sten att journalisterna har byggt upp en rädsla att 

influeras och inspireras av reklam- och underhållningsbranschen, så även om 

det är just övertalningsindustrin som använder multimedia på ett bra sätt, 

vill inte journalister riskera att förknippas med kommersialism, pengar och 

affärsmodeller. De vill inte tumma på den journalistiska integriteten. 

Goda exempel

Att det inte finns så många goda exempel på multimedialt journalistiskt 

berättande är en sanning med modifikation. Visst stämmer det i hög grad när 

det kommer till svenska tidningar, men lyfter man blicken finns det otaliga. 

Här listar vi ett axplock av goda exempel på multimedial journalistik. Vi har 

försökt att inte ta allt för många exempel från spansk- och portugisisktalande 

länder, på grund av språkbarriären. Exemplen är både sådant vi själva kommit 

över och sådant som respondenterna tagit upp som inspiration under 

intervjuerna. Listan bör heller inte ses som en topplista, utan snarare som vi 

nämnde tidigare, ett axplock.  

Interaktiv databasjournalistik 

Flight Delay Calculator – Las Vegas Sun. I USA flyger man mycket. Med 

Las Vegas Sun interaktiva flashgrafik kopplad till en databas kan användaren 

skräddarsy den information man vill ha.

http://www.lasvegassun.com/guides/flightdelays/ (091208, 12:51)
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Animerad, interaktiv faktagrafik 

Tennis’ Sonic Boom – USA Today. Vad gör den hårtservande tennisstjärnan 

Andy Roddicks serve så unik? I en lika enkel som genialisk interaktiv grafik 

kan läsaren (användaren) ta reda på varför. Att göra samma sak i text fungerar 

men är inte i närheten så pedagogiskt som detta. De grafiska elementen, text 

och illustration, är dessutom utformade i enlighet med flera av Mayers tolv 

principer (Mayer 2009:267).   

http://www.usatoday.com/sports/tennis/andy-roddick-serve.htm (091208, 12:43) 

The New York Times, Science. I sju steg förklaras ett tekniskt komplext 

förlopp ingående. Att ge samma information i text skulle vara mer eller 

mindre obegripligt. Ett utmärkt exempel på vad Mayer skulle kalla effektiv 

inlärning. 

http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/27/science/20090721-

modular-graphic.html?ref=science (091211, 11:44) 

Masacre en Madrid – El Mundo. Ett exempel på när Breaking News blir 

interaktiv informationsgrafik. Om terrordåden i Madrid 2004.   

http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/

grafico_atentados.html (091214, 11:24 ) 

El Pais och El Mundo gör interaktiv grafik om samma flygolycka. Ofta kan de 

bilder som finns från själva olyckan/katastrofen (oftast få och av dålig kvalitet) 

snurra runt runt om och om igen, nyhetssändning efter nyhetssändning, vilket 

tröttar ut publiken och egentligen inte säger så mycket om själva förloppet. 

Då kan grafiken bidra med detaljer om hur och varför olyckan skedde och ge 

publiken en unik vinkel.  

http://www.elpais.com/graficos/internacional/Accidente/aereo/Brasil/

elpgra/20070718elpepuint_1/Ges/ (091208, 11:05)  

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/graficos/jul/saopaulo.html 

(091208, 11:05) 
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Multimediareportage

When will Las Vegas run out of water? – Las Vegas Sun. Ett både lokalt och 

regionalt problem är att vattnet kommer att ta slut. Reportaget är berättat i 

kapitel och kopplat till en karta, som hjälper tittaren att navigera sig. Dessutom 

är ämnet (temat) i sig så relevant och långlivat att reportaget kan ligga kvar på 

sidan väldigt länge.  

http://www.lasvegassun.com/news/topics/water/ (091208, 13:47) 

Construction deaths, Las Vegas Sun. Ett relevant och lokalt ämne som 

presenteras i en tydlig navigation, som ger användaren möjlighet att själv 

bestämma var man går in i storyn.   

http://www.lasvegassun.com/news/topics/construction-deaths/(091208, 

13:42) 

Interaktiv tidslinje

The Selling of the Cellphone - The New York Times. En mix av video, 

stillbild och relevanta länkar. Dessutom har man tänkt ett steg längre och 

pedagogiskt delat upp tidslinjen i två element, dels själva reklamen, dels 

lagändringar, forskning och varningar 

http://www.nytimes.com/interactive/2009/12/07/technology/07distracted-

timeline.html?ref=multimedia (091216, 12:30)

Databas

Murder: The New York City – New York Times. Hur många mord har 

begåtts i NY från 2003 till i dag? Var skedde de, hur gamla var offren och 

vilket kön hade förövaren? Dessutom kan den som vill vara riktigt lokal skriva 

in sitt postnummer och se vilka mord som skett nära hemmet. Den största 

behållningen med applikationen är att den kan uppdateras när mer data blir 

tillgänglig och på så sätt inte har något bäst före-datum

http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map (091216, 12:15)
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Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00
– etik, sanning och korrekthet  
på Svenska dagbladets nyhetssajt

Av Agnes Hellström och Anna Hansson

En webbjournalist bör vara mycket intresserad av journalistisk etik. Det 

fastslår Aftonbladet.se:s tidigare chefredaktör Kalle Jungkvist i Kristian 

Lindquists handbok Webbjournalistik. Egna resonemang kring vad som är 

etiskt försvarbart är en förutsättning för att en webbjournalist själv ska kunna 

fatta snabba beslut, vilken man ofta får anledning att göra på de ickehierarkiska 

webbredaktionerna. Jungkvist poängterar även att en bra webbjournalist förstår 

och uppskattar den nödvändiga öppenheten och transparensen gentemot 

läsarna. (Lindquist 2010:12)

Läsarna kan i sin tur klicka sig in på nyhetssajtens förstasida från 

hemmet, jobbet eller mobilen. Sajten är tillgänglig dygnet runt och håller hög 

publiceringstakt. Redaktionen kan ändra och radera innehåll. Via hänvisningar 

och länkar sätts nyheten i ett större sammanhang. Webbjournalistikens 

möjligheter sträcker sig långt bortom att enbart föra över papperstidningens 

innehåll till webben. Om webbjournalistiken utnyttjar alla dessa möjligheter 

så får det enligt medieforskaren Michael Karlsson långtgående konsekvenser 

för journalistiken och dess karaktär (Karlsson 2010:11). 

Kovach och Rosenstiel kallar sanningsprincipen för journalistikens 

första och ytterst förvirrande princip (Kovach & Rosenstiel 2007:35). Den 

fordrar att en journalist arbetar efter vissa rutiner och riktlinjer när denne 
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gör nyheter av oförädlat stoff, för att kvalitetssäkra det publicerade materialet 

(Karlsson 2010:23). Då sanningsbegreppet är omöjligt att definiera, skapas 

det journalistiska sanningsidealet, och även objektivitetsidealet, utifrån de 

tillämpade rutinerna.

Det ideal som råder idag har under lång tid producerats i stora 

slutna medieföretag. Flytten till det öppna digitala mediet innebär 

nya arbetsförutsättningar, möjlighet till kontinuerlig publicering och 

omprogrammerbarhet (Karlsson 2010:24). Nyhetsjournalistiken åtnjuter 

dock fortfarande sitt förtroende från publiken baserat på tron att man 

bearbetar information utifrån traditionella kvalitetskriterier. Samtidigt är 

en del av charmen med webbjournalistiken just den höga hastighet med 

vilken nyheterna kan publiceras. Om man på en webbredaktion inte följer de 

traditionella rutinerna, håller då webbnyheter lägre kvalitet? 

Det kan ifrågasättas om webbnyheter verkligen bör bedömas utifrån 

samma kriterier som annan journalistik. Michael Karlsson beskriver nyheter 

på nätet som utkast under ständig bearbetning och menar att medieforskare 

hittills har varit dåliga på att utveckla verktyg både för att fånga och analysera 

dem. (Karlsson 2010:98)  Vilka rutiner för att säkra kvaliteten råder på en 

redaktion där man publicerar ”nyhetsutkast under ständig bearbetning”? Vem 

tar publiceringsbesluten? Gör det någonting om de uppgifter som läsaren har 

tagit del av klockan 07.30 har förändrats eller helt raderats klockan 07.40? 

Kanske kan de traditionella, svåråtkomliga sannings- och objektivitetsidealen 

ersättas av ett ”transparensideal” i det öppna digitala mediet. (Karlsson 

2010:133) Detta kräver i så fall att redaktionerna per rutin är öppna med 

eventuella tillkortakommanden i rapporteringen. 

För att fördjupa oss i ämnet och söka specifika svar på dess frågor, har vi valt 

att göra en studie av nyhetsflödet på SvD.se. Vi vill undersöka arbetsrutinerna 

vid webbpublicering, och hur webbens arbetsförutsättningar förändrar den 

journalistiska produkten. I en papperstidning är artikeln en sluten produkt vid 

publicering, medan webbnyheten kan ändras löpande.  
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Snabbt och fel eller långsamt och rätt

Webbjournalistikens kraft är enligt Lindquist i dag mycket större än 

papperstidningens eller tv-sändningens. Det som publiceras på webben 

försvinner inte och kan finnas som sökresultat i en evighet framöver. Dessutom 

kan artikeln snabbt få stor spridning via sociala medier. (Lindquist 2010:47) 

Därför är det extra viktigt att det som skrivs blir rätt. Lindquist ger några 

riktlinjer för hur man bör handskas med information mitt i nyhetsflödet. 

Han skriver att man bör vara öppen med att uppgifter är obekräftade och 

motstridiga om de är det, samt vara tydlig med vilka källor man använder och 

gärna länka till ursprungskällan direkt i texten. Har man publicerat uppgifter 

som inte stämmer anser Lindquist att journalisten bör erkänna att den haft 

fel, snarare än att ändra och låtsas som ingenting. Vidare menar han att man 

bör datera uppgifter i en text noggrant, till exempel genom att skriva i texten 

vilket klockslag en uppgift rapporterades, samt att man bör vara restriktiv 

med dödstal om uppgifterna är osäkra (Lindquist 2010:49). När det gäller 

namnpublicering bör man enligt Lindquist vara extra försiktig eftersom en 

namnpublicering på webben inte försvinner (Lindquist 2010:57).

Mikael Karlssons studier av innehållet på Aftonbladet.se visar bland 

annat att antalet toppnyheter per dag ökat från 2006 till 2008, samt att 

de ligger kvar som toppnyheter under en kortare tid (Karlsson 2010:103). 

Överlag har hastigheten har ökat de senaste åren på svenska nyhetssajter 

(Karlsson 2010:105). Bland det material Karlsson har samlat in 2006-2010 

finns flera exempel som visar på att nyhetssajterna har systematiska problem 

med kvaliteten på nyheternas innehåll. Det rör sig om detaljfel, förändrade 

beskrivningar av händelseförlopp och rena faktafel. Bland annat rapporterades 

det i september 2008 om två explosioner i spanska Malaga. Man antydde att 

det rörde sig om en terrorattack, men i senare versioner av nyheten handlade 

det istället om ljudbangar från flygplan (Karlsson 2010:110).

Karlsson skriver att det inte finns någon nyligen publicerad empirisk 

studie som visar att webbjournalistiken håller sig till samma kvalitetskriterier 

som traditionell journalistik – tvärtom visar samtliga studier på att 

webbjournalistiken har problem med kvalitetssäkringen i åtminstone 
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någon version av nyheten.  Han betonar dock att mycket få stora empiriska 

undersökningar har genomförts, och att majoriteten av den befintliga 

forskningen som berör hastigheten är av ”fallstudiekaraktär.” (Karlsson 

2010:111, 112). Karlsson menar dock att det bland webbjournalister och 

användare skett en normförskjutning i fråga om vad som anses vara god och 

acceptabel journalistik på nätet. Både journalister och användare är tämligen 

obekymrade inför frågan om hur hastigheten i nyhetssajtens kontinuerliga 

publicering påverkar innehållet (Karlsson 2010:115). Många av de i studien 

intervjuade journalisterna betraktar inte hastigheten som ett problem, utan 

ser möjligheten till fortlöpande redigering och förändring av vinkeln som en 

fördel. Detta dock under förutsättning att man tillämpar transparens gentemot 

läsaren i fråga om eventuella felaktigheter och att man motiverar ändringar 

(Karlsson 2010:114). Mot bakgrund av objektivitetens tillkortakommande, 

skriver Karlsson att transparensidealet i det nya öppna medieklimatet tycks 

kunna ersätta objektivitetsidealet (Karlsson 2010:133). För de intervjuade 

journalisterna var det en självklarhet att felaktigheter ska korrigeras och 

redovisas. Etablerade rutiner för hur detta transparensideal ska säkras tycks 

dock ännu saknas. Karlsson föreslår ett sätt att mäta om webbjournalistiken på 

en specifik sajt håller grundläggande kvalitet, nämligen genom att kontrollera 

huruvida man i olika versioner av samma nyhet svarar likadant på de centrala 

journalistiska frågorna: Var? När? Hur? Vem? Vad? Och varför? Om man i de 

olika versionerna av en nyhet finner olika eller motsägelsefulla svar på de här 

frågorna, så har journalistiken problem med att beskriva händelsen korrekt. 

(Karlsson 2010:110)

Under de sex år som Karlsson har utfört mätningarna har användarnas 

inblandning och interaktiviteten på sajterna ökat markant, men användarnas 

faktiska inflytande är fortfarande mycket begränsat. Karlsson skriver att 

användarna tar ton, men främst i nyhetsprocessens andra eller tredje stadie 

(Karlsson 2010:94). Från och med 2008 ger både DN.se och SvD.se användarna 

möjligheten att ta del i den faktakoll som vanligtvis är journalistens uppgift, 

genom att de uppmanas att rapportera felaktigheter i publicerade nyheter. 

En figur visar att år 2010 finns funktionen “rapportera fel ” i anslutning till 
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94 procent av DN.se:s nyheter, respektive 100 procent av SvD.se:s nyheter. 

(Karlsson 2010:80) Läsarnyheter har inte fått något större genomslag på någon 

av sajterna, men har sedan 2009 förekommit på samtliga sajter utom SvD.se, 

och då har bidragen främst rört ämnen som nöje, husdjur, föräldraskap och 

uppvisande av egendom. SvD.se var först med att låta användarna kommentera 

artiklar, men sedan 2009 använder samtliga sajter kommentarfunktionen 

i mycket hög utsträckning (Karlsson 2010:72). Karlssons studie visar att 

användarna nu, dock i begränsad mån, är delaktiga i fyra av fem centrala 

journalistiska processer: insamling, bearbetning, distribution och tolkning. 

Urvalsprocessen är användarna fortfarande så gott som helt utestängda från 

(Karlsson 2010:68, 94).

Sanningsbegreppet

Absolut enighet och samtidigt fullkomlig förvirring råder kring begreppet 

sanning i journalistkåren. De intervjuade är rörande överens om att 

journalister måste rapportera sanningen, vad helst det nu må innebära. 

(Kovach&Rosenstiel 2007:36) Walter Lippman skrev 1922 att han kommit 

till insikt om att nyheter och sanning inte är samma sak. Han menade att 

sanningens funktion är att föra fram dolda fakta i ljuset och skapa bild av 

verkligheten som medborgarna kan agera utifrån, medan nyhetens funktion är 

att signalera en händelse. (Kovach&Rosenstiel 2007:39) Journalister är sällan 

varken filosofer eller teorianhängare. Journalistiken är praktisk och effektiv 

snarare än introspektiv. (Kovach&Rosenstiel 2007:40) Författarna beklagar 

att de flesta journalister ofta förklarar hur de ”kommer åt” sanningen genom 

slogans eller enkla metaforer. Snarare än att försvara sin tillämpade metod 

för att ”finna sanningen” menar de att journalister tenderar att förneka att de 

använder sig av en särskild metod. (Kovach&Rosenstiel 2007:41) Författarna 

skiljer ”journalistisk sanning” från absolut sanning i filosofisk mening. Den 

journalistiska sanningen är den praktiska sanning som ligger inom räckhåll 

och går att eftersträva från dag till dag. Den kan ses som en pågående process 

som börjar med en nyhet och byggs upp över tid, under vilken man hela tiden 
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strävar efter att komma ”så nära sanningen som möjligt”. (Kovach&Rosenstiel 

2007:43) Publikens attityd till en händelse formas dock under en nyhets första 

timmar, när det är som svårast och följaktligen av största vikt att rapporteringen 

är riktig. (Kovach&Rosenstiel 2007:45)

Journalistiska verifieringsstrategier varierar från journalist till journalist 

och från redaktion till redaktion. Det finns ingen allmänt vedertagen regelbok 

eller etablerade observationsmetoder av vetenskaplig typ. Dagens journalister, 

menar författarna, ägnar dessutom i nyhetens tjugofyratimmarscykel mer tid 

åt att bygga ut existerande nyheter genom exempelvis tolkningar, än åt att 

självständigt upptäcka och verifiera nya fakta. (Kovach&Rosenstiel 2007:86) I 

en värld av oändliga mängder cirkulerande information riskerar de att förpassas 

till mottagare snarare än insamlare. (Kovach&Rosenstiel 2007:87) Begrepp 

som balans och rättvisa bör enligt författarna betraktas som verktyg för att 

verifiera information, men blir för dagens journalister snarare mål i sig själva, 

och därmed föremål för journalistens subjektiva bedömning. En starkare, 

enhetligare, mer transparent metod för verifiering, där journalistiska ideal ingår 

som verktyg, skulle kunna motverka dessa tendenser och stärka förtroendet 

för journalistiken. (Kovach&Rosenstiel 2007:88) I Journalistikens etiska problem 

etablerar Ekström och Nohrstedt begreppet handlingsetik, som de skiljer från 

etiken som ideal. De upplever att vägledande begrepp är en förutsättning för 

konstruktiv debatt och reflektion inom journalistiken. Författarna skiljer även 

på journalistisk insikt i den egna verksamheten, och på journalistisk utsikt. 

Författarna anser att klyftan mellan etik som ideal och etik som praktik är ett 

stort problem inom dagens nyhetsjournalistik. Till exempel verkar det som att 

de flesta svenska journalister anser att kritisk granskning är en av de absolut 

centrala journalistiska uppgifterna, men i praktiken ges mycket lite utrymme 

till detta.  

Handlingsetiken är alltså kontextuellt bestämd. Den typ av nyhet man 

arbetar med avgör i vilken utsträckning man väljer att förhålla sig till och verka 

i enlighet med de etiska idealen. Handlingsetik förutsätts sitta i ryggmärgen 

på en skicklig journalist med yrkeserfarenhet, något han eller hon automatiskt 

ska filtrera saker genom i sin yrkesroll. (Ekström&Nohrstedt 1996:17-20) 
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Syfte och metod

Vårt syfte är att undersöka hur nyhetsförmedlingens karaktär förändras. I 

vilken utsträckning görs ändringar i en publicerad nyhet? Förs rättelser in vid 

faktakorrigeringar? Finns en rutin i den webbaserade nyhetsproduktionen? I 

vilken utsträckning utnyttjas möjligheterna till kontinuerlig publicering och 

omprogrammerbarhet?

Vi har valt nyhetssajten SvD.se som utgångspunkt för vår studie, eftersom 

den 1995 startades som den första svenska morgontidningen på Internet. Vid 

den tiden och ändrades innehållet ungefär en gång per dag. I dag arbetar 

ungefär tio personer på redaktionen på SvD.se och sajten publicerar nyheter 

dygnet runt. SvD.se har närmare 1 000 000 unika besökare per vecka. Under 

v. 46 och 47, 2010, då vår undersökning genomfördes hade sajten enligt KIA-

index 973 831 respektive 984 176 unika besökare.

Vi använde oss av en kvantitativ och en kvalitativ studie, med utgångspunkt 

i material från två undersökningar av nyhetsflödet på SvD.se. Nedslagen 

för dessa undersökningar är onsdagen den 17 november 06.30-18.30 samt 

onsdagen den 24 november 06.30-18.30. Att startpunkten för studien satts 

vid 06.30 beror på att klockslaget sammanfaller med när morgonskiftet 

inleds på Svenska Dagbladets webbredaktion. Efter att ha hört oss för om 

hur skiftbytena ser ut, fick vi informationen att redaktionen är obemannad 

nattetid. Slutpunkten sattes tolv timmar efter undersökningens start, enligt 

Kristian Lindquist är nyhetsläget mindre intensivt kvällstid och därmed 

bedömdes kl.18.30 vara en rimlig sluttid.

Uppsatsen undersöker sajten SvD.se:s fyra överst liggande nyheter, med 

nedslag varje hel- och halvtimme från 06.30. De nyheter som sparas är dels 

de fyra som ligger längst upp i vänsterspalten, dels de nyheter som befunnit 

sig på topp fyra vid något av heltimmesnedslagen men fallit ner. De nyheter 

som ”ramlar ur” förstasidan följs inte längre eftersom vi anser att de med 

största sannolikhet inte längre ändras. I de fall nyheten återvänder till topp 

4-placering, återupptas kopieringen av densamma. 

Endast nyhetsartiklar ingår i studien; Opinionsjournalistik, bild, rörlig 

bild, reportage etc undantas. Vårt fokus ligger på förändringar i text, inte på 



strategier för fler klick och variation på sajten (bilder, rubriker, placering) eller 

på sajtens nyhetsvärdering. 

Nyheten är analysenhet i vår studie, inte artiklarna för sig. En nyhet kan 

i princip byggas ut med ett obegränsat antal artiklar, så länge grundnyheten 

förenar dem. Enligt vår avgränsning är en artikel en och samma om den 

textmässigt har viss överensstämmelse med den som tidigare legat på 

samma nyhetsplats. Det räcker med en enstaka rad för at vi ska anse att en 

överensstämmelse finns. En artikel som exempelvis är ett sportreferat och 

senare byggs ut med ett pratminus, räknas som samma artikel, även om 

artikelrubriken ändras. Dock anses artikeln stå för sig själv om den läggs vid 

sidan av en tidigare, det vill säga att de båda existerar samtidigt.  

Lindquist invänder dock i intervju att en toppnyhet bör anses ny eller utbytt 

när vinkeln förändrats, oavsett om den övergripande nyheten är densamma. 

Han tar exemplet med Ship to Gaza-aktionen, vilken såsom nyhet låg i topp 

i flera dagar i sträck, men där vinkeln och händelseutvecklingen förändrades 

kontinuerligt. Därmed anser Lindquist att man bör betrakta varje förändring 

som en ”ny toppnyhet”. Eftersom vår undersökning berör föränderligheten i 

en webbnyhet väljer vi dock att i undersökningen betrakta nyheten som en 

enda analysenhet som ligger eller legat på topp 4, oavsett om den förändrats 

under tiden den legat där.

Uppdateringar och ändringar på svd.se

För redaktionen på en nyhetssajt finns möjligheter till elasticitet och variation 

i nyhetsframställningen som tryckpressen saknar. Utöver att nyhetssajten 

exempelvis kan använda sig av avancerad grafik, länkar och stor interaktivitet 

med läsarna, kan sajten framför allt erbjuda information som är långt 

mer aktuell än papperstidningens. Man kan publicera, ändra och radera 

kontinuerligt. Det är både en möjlighet och en utmaning.

41 nyheter noterades under våra två undersökningstillfällen och de 

placerades på topp 4 i en vågmönstrad rörelse. Morgonskiftet inleds kl. 06.30 

på redaktionen och en hög publiceringstakt tog avstamp därefter. En annan 
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period av hög aktivitet var runt lunchtid och ytterligare en när eftermiddag 

möter kväll, 17.00-18.30, möjligen i samband med att människor lämnar 

jobbet eller kommer hem från det.  Denna iakttagelse stämde inte helt överens 

med Lindquists uppfattning om ett lågintensivt nyhetsläge kvällstid, men 

möjligen syftar han med “kväll” på klockslag senare än 18.30.

Vår undersökning visade att 48 ändringar gjordes under de två 

12-timmarsperioderna. Vi upptäckte dock att så mycket som 38 procent av 

ändringarna var “falska”, det vill säga att nyheten inte förändrats alls. I 53 

procent av de fall då något hade förändrats vid ändring tillkom fakta och 

kommentarer. Övriga 10 procent utgjordes av omflyttning, borttaget material 

och återinförda fakta. Dryga 71 procent av de ändringar som noterades i 

studien skedde inom två timmar från att nyheten upptäckts eller efter den 

senaste ändringen. 27 procent av ändringarna 2-6 timmar. Två procent, en 

enda nyhet tillhörande sportkategorin, ändrades 13 timmar efter upptäckt. 

Rutinen kan utläsas som att de flesta nyheter byggs ut inom ett par timmar i 

varierande omfattning. Efter att nyheten byggs ut till vad som bedöms som 

tillräckligt läggs resurserna sedan på andra tillkomna nyheter, vilket intervjuad 

skribent bekräftar. Samtidigt verkar rutiner kring publiceringen i flera fall vara 

bristfälliga och vaga, möjligen har de inte hunnit ta form i det nya formatet, 

möjligen tas det för givet att de ska sitta i journalistens ryggmärg.

Av de 41 nyheter som noterades under undersökningen förblev 14 

orörda. De 27 nyheter som ändrades gjorde det alltså i snitt 1,7 gånger. Det 

kan tyckas lite i ett format som i så stor utsträckning bygger på kontinuitet 

och ändring.  Samtidigt ändrades en av nyheter så mycket som åtta gånger 

under en tolvtimmarsperiod, vilket är ett exempel på webbens möjligheter till 

rapportering i realtid, till skillnad från papperstidningens bundenhet till en 

tryckning per dygn.

Överlag kan ett “lågt” tempo i ändringsfrekvensen, där nyheter ändras först 

när större mängder information insamlats, tyda på att man på redaktionen 

prioriterar verifikation och kvalitet. Hastighet tycks framför allt prioriteras i 

nyhetens första stadium, då man logiskt nog vill få uppgifter bekräftade och 

publicerade så snabbt som möjligt. Man bör givetvis också vara medveten om 
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att en nyhetssajt publicerar en del “planerat” material, som betraktas som mer 

eller mindre färdigt från början och därför inte ändras. 

19 av de 41 nyheterna återfanns i papperstidningen dagen därpå. 

Främst återfanns politiska nyheter, liksom nyheter om brott och olyckor. 

Det är ett rimligt antagande att de nyheter som hinner bli inaktuella efter 

webbpublicering inte förs vidare till papperstidningen, samt att nyheter i 

undersökningen med publiceringstid från tidigare dygn inte heller finns med. 

Händelsenyheter kan med fördel sammanfattas i papperstidningen efter att 

redaktion och publik fått distans till händelsen och fakta och bakgrund hunnit 

tillkomma. Av nyheterna som återfanns i papperstidningen var endast två 

oförändrade, övriga hade intagit ny form. Anmärkningsvärt är att vad som 

var en militärkupp i Madagaskar dagen innan reducerats till ett kuppförsök i 

papperstidningen, dock med den inaktuella webbnyheten kvar i sin tidigare 

felaktiga form. Möjligheten till att hålla webbmaterialet aktuellt och ändra 

i efterhand har här inte utnyttjats. Nyhetschefen förklarade misstaget med 

slarv och bristande rutiner. Enligt honom bör senaste version ligga på webben, 

men exakt hur det ska genomföras fanns inga specifika rutiner för. 

Nyheten om snöoväder ändrades överlägset flest gånger under studien 

och låg med sina 8 timmar längst tid på topp 4. Enligt nyhetschefen 

Lindquist nischar sig SvD.se alltmer inom den egna produktionen och s.k. 

blåljusnyheter sköts mer eller mindre helt av TT. Snöovädret var en TT-nyhet 

och de ändringar som gjordes var också TT:s. SvD.se:s egenproducerade 

material i undersökningen domineras av ekonomi/näringsliv och politik, 

vilket stämmer relativt bra överens med den inriktning som Lindquist anser 

att sajten fokuserar på.

Fyra av de 41 nyheter som låg högt på topp 4 under förmiddagen, försvann 

mitt på dagen och återkom på eftermiddagen. De är samtliga exempel på 

nyheter där ny information tillkommit och därmed gjort nyheten aktuell på 

nytt. 
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Nio exempel

Bland de kvantitativt analyserade nyheterna har ett urval gjorts som 

representerar nio konkreta exempel på typiska situationer i den journalistiska 

arbetsprocessen inom webbjournalistik. 

 1. Arbetsrutinen i fråga om ändringar – Nyheten byggs ut

Nyhet: Hot mot Lars Vilks. Artikel: Ny islamistvarning mot Vilks.

Ny islamistvarning mot Vilks publicerades under andra undersökningstillfället 

kl 01.38 i form av en 11 rader lång text om att en videovarning gått ut med 

Vilks som mål. Texten byggdes ut av ett pratminus från vad som sagt i videon, 

av en medlem i den islamistiska al-Shabab-milisen i Somalia.

Nyheten ändrades vid två tillfällen. Först med nio rader med ett uttalande 

från Vilks själv, där han sammanfattade sin inställning till hotet och berättade 

om att kontakt tagits med honom redan i januari i år. Vid nästa ändring hade 

nyheten byggts ut med ytterligare åtta rader, där Säpos pressekreterare Patrik 

Peter uttalat sig angående Säpos planerade inblandning i det hela. Artikeln 

har även fått en ny rubrik: Förundersökning om nytt Vilkshot.

I den kvantitativa studien kunde en arbetsrutin urskiljas i tillvägagångssättet 

vid ändringar, nämligen att en nyhet publiceras i korthet och senare byggs ut 

med kommentarer och fakta från någon inblandad. Nyheten om Vilks är ett 

tydligt exempel på detta tillvägagångssätt och man kan anta att skribenten 

själv kontaktat två för honom relevanta källor för utbyggnad.

I fallet om Vilks resulterade den nya informationen i en ny vinkel 

på nyheten, samt en dryg dubblering av antal textrader jämfört med den 

ursprungliga artikeln.

 Skribenten Sebastian Chaaban på SvD.se skiljer på ”händelsenyheter” 

och ”vanliga nyheter”. Enligt honom följer utbyggnaden av händelsenyheter 

mönstret som beskrivs ovan:

Först måste man få nyheten bekräftad, man kan ju inte bara skriva något 

baserat på ett rykte. Men när man fått det bekräftat, från polisen eller vittnen, 

då kan man skriva ihop en artikel och lägga ut den på nätet på en gång. 
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Egentligen försöker man få in så mycket information som möjligt redan vid 

första publiceringen, men eftersom det är webb och det ska gå snabbt, så tar man 

egentligen bara det första, det som bekräftar vad som hänt. Sedan försöker man 

samla in så mycket information man kan och från det bygger man ut artikeln. 

Helst vill man få tag i någon som varit inblandad, och få kommentarer.

 2. Ändringsangivelse utan faktisk ändring.

Nyhet: Milanmatch mot Auxerre. Artikel: Ibrahimovic sköt Milan till åttondel.

14 av de 41 nyheterna har vid ett eller flera tillfällen utmärkts som 

ändrade, trots att inga förändringar gått att finna i texten. Vissa artiklar 

har under undersökningens gång fått en ny publiceringstid, trots att texten 

innehållsmässigt är densamma som tidigare.

Ibrahimovic sköt Milan till åttondel publicerades kl. 22.39 dagen innan 

men låg kvar på topp 4 vid morgonskiftets början kl. 06.30. En ändring gjordes 

kl. 11.35 utan att några ändringar införts.

Att tiden blir en annan för en nyhets senaste ändring signalerar onekligen 

till läsaren att nytt material har lagts till texten. Kan det finnas en medveten 

strategi bakom ”falska” ändringar, för att sprida föreställningen om att 

materialet på nyhetssajten är mer aktuellt än det faktiskt är? Eller finns någon 

teknisk förklaring, med koppling till publiceringsverktyget som används?

Nyhetschefen Kristian Lindquist kan inte förklara varför nyheter uppges 

vara ändrade trots avsaknad av innehållsliga förändringar. Han hänvisar till 

redaktionens tekniskt ansvarige för ett svar, eftersom han anser att fenomenet 

är av teknisk natur.

Inte heller skribenten Sebastian Chaaban kan svara på frågan, men han 

anser inte att det finns en rutin hos skribenterna att avsiktligen sprida skenet 

av att en nyhet ändrats trots att så inte är fallet:

– Jag kan gå in och ändra själv i artikeln. Men för att det ska bli en ändring 

så måste jag ha gått in och sedan sparat ändringen. Om jag går in och klickar 

lite och inte skriver något, då blir det en noterad ändring. Men jag vet inte om 

det då klassas som en ändring.
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SvD:s utvecklingsredaktör Ola Henriksson svarar via mail att något måste 

ha skett med artikeln för att tiden för senaste ändring ska förändras. Han 

menar att det kan handla om små, nästintill osynliga korrigeringar i texten, 

men att det även räcker med att någon öppnar artikeln och sparar om den, för 

att skapa en ny ändringstid. 

3. Arbetsrutiner i fråga om korrigeringar - vad avgör om en rättelse införs?

Nyheter: Svenskmord i Sydafrika, Brister i rättssäkerheten för småföretag. 

Artiklar: Två på fri fot efter mord på svenska, Var fjärde skattebeslut rivs upp.

Bland de 41 nyheter som undersöktes i vår studie förekom faktaförändringar  

i endast 2 fall, varav en fick rättelse införd i texten och den andra inte.

Nyheten Svenskmord i Sydafrika ändrades vid 3 tillfällen. Vid första 

ändring uppmärksammades ett par faktafel som tidigare publicerats:

– Vi förhör honom nu, säger kommissarie Frederick van Wyk till SvD.  Han 

uppger att polisen söker efter ytterligare en man – inte två som Reuters 

rapporterar. Stämmer det att den andra lyckades fly från polisen?  –  Nej, han 

har inte flytt. Men jag kan inte berätta mer av utredningstekniska skäl,  säger 

van Wyk.

Den korrigerade versionen ersattes senare av en ny kort artikel där det påstods 

att två personer tagits in på förhör istället för en som tidigare skrivits. Dock 

återkom den tidigare artikeln innehållande rättelse en dryg timme senare, med 

viss korrigering och den som nyss legat på dess plats var helt borttagen.

 En förklaring kan vara att någon tryckt på ”fel” knapp vid publicering och 

att en tidigare artikel felaktigt lagts ovanpå en nyare. 

Exempel: Vart fjärde skattebeslut rivs upp. Nyheten publicerades vid första 

undersökningstillfället kl 13. 08 och offentlig gjorde en rapport framtagen av 

Skattebetalarnas förening.

Rapporten bygger bland annat på en enkät bland 1465 av Företagar-

förbundets medlemmar. Förutom att medlemmarna upplever att de har en 



50

dålig rättssäkerhet på skatteområdet visar rapporten även att företagarna anser 

sig själva ha för dåliga kunskaper om hur skattekontroller fungerar.

Efter ändring har innehållet ändrats till: ”Rapporten bygger bland annat 

på en enkät bland 1340 småföretagare och slutsatsen är att det finns stora 

brister i företagens rättssäkerhet.”

Det är möjligt att informationen är korrekt i båda versionerna av nyheten, 

men ändå intressant att belysa att det är två helt olika fakta som redovisas. Det 

är också relevant att undersöka varför informationen ändrats och inte byggts 

ut, om statistiken är korrekt i båda fallen torde de komplettera varandra och 

inte stå i motsatsförhållande.

Det kan vara så att den ursprungliga informationen var felaktig och att 

skribenten korrigerat sitt misstag med resonemanget att felaktigheten var för 

banal för att uppmärksamma. I så fall är en intressant fråga till redaktionen 

hur de gör sin gränsdragning i de fall felaktig information ändras.

Kristian Lindquist önskar en förbättring av rättelserutinerna på 

redaktionen. Han medger att på grund av stress eller stolthet kan det hända 

att triviala ändringar eller rättelser ibland utförs utan att det redovisas 

i eller i anslutning till texten. Nyhetschefen och redaktörerna jobbar dock 

förebyggande mot allvarligare fel genom att alltid ta det säkra före det osäkra 

i fråga om bild- och namnpublicering. Blir det ändå fel, förespråkar Lindquist 

att man öppet ska erkänna sina misstag för läsaren, men han är osäker på om 

det finns en bra form för att rätta fel i text. En redovisad rättelse i den löpande 

brödtexten är han rädd kan försvåra läsningen och kännas irrelevant för en 

läsare som ser texten för första gången.

Sebastian Chaaban redovisar själv sällan rättelser. Blir något fel i texten 

anser han att det helt enkelt gäller att ta bort det så snabbt som möjligt.  Om 

ändringen medfört så övergripande förändringar att nyheten blir en annan 

måste dock en rättelse införas, oavsett hur länge felat legat synligt. De olika 

versionerna får inte leda till missuppfattningar och läsaren får inte känna sig 

lurad. Han ger exemplet att om en nyhets första version uppger att en Ford varit 

inblandad i en bilolycka, och det senare visar sig ha varit ett annat bilmärke, kan 

korrigeringen utföras utan att redovisas.   I fråga om publiceringsrutiner 
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menar Lindquist att webbredaktören är den som lägger upp en nyhet och 

därmed är det slutliga korrekturfiltret. Webbredaktören vänder sig i sin tur till 

nyhetschefen om det råder tvivel om eventuell publicerbarhet. 

Chaaban beskriver i sin tur hur skribenten kan göra ändringar i nyheten 

på egen hand. Om så är fallet försvinner det korrekturfilter som redaktör och 

nyhetschef utgör, när en nyhet väl är publicerad. 

 4. Synkronisering med papperstidningen – hur ser rutinen ut?

 Nyhet: Militärkupp i Madagaskar. Artikel: Militärkupp i Madagaskar

Nyheten om en Militärkupp i Madagaskar publicerades vid första under-

sökningstillfället kl. 14.02 och ändrades sista gången kl. 16.25 samma dag. 

Dagen därpå fanns en modifierad version av nyheten i papperstidningen 

där rubriken Militärkupp i Madagaskar hade ändrats till Kuppförsök 

i Madagaskar: En grupp officerare hävdade igår att de tagit makten i 

Madagaskar.  Ett ”militärt råd för folkets välfärd” ska ha skapats för att styra 

landet. Samtidigt sa Madagaskars millitära ledare att de inte tänker acceptera 

något myteri.  Situationen var oklar på kvällen. 

Militärkuppen var därmed reducerad till ett kuppförsök i papperstidningen, 

samtidigt som nyheten om att en militärkupp genomförts, låg kvar på SvD.se. 

Versionen fanns senast att läsa som sådan 101208.

En intressant fråga att ställa sig i och med detta är hur lång tid en 

nyhet ändras efter publicering samt varför inte den aktuella versionen i 

papperstidningen ersatt den på webben.

Kristian Lindquist nämner i sin bok att vikten av att vara korrekt är om 

möjligt större i fråga om webbnyheter, eftersom de senare finns sökbara på 

nätet under en oförutsägbart lång tid. (Lindquist 2010:47) Det kan då tyckas 

som en automatisk del av arbetsrutinen att synkronisera papperstidningens 

version av nyheten med den på webben om den förstnämnda är mer aktuell.

 Kristian Lindquist anser att det beror helt och hållet på slarv och 

bristande rutiner, att nyheten om Madagaskar inte har synkroniserats med 

papperstidningen. På frågan om hur den faktiska rutinen ser ut svarar han att 
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det inte finns någon, men att det bör vara en självklarhet att en ändrad nyhet 

i papperstidningen även borde ändras på nätet.

5. Topp 4 lång tid efter publicering, vad avgör nyhetens placering på sidan?

Nyhet: Bombdrama i Malmö, Terrorvarning i Tyskland. Artikel: Bombrobot 

förde bort mystisk väska, Ny terrorvarning i Tyskland

Nyheten Bombdrama i Malmö publicerades på SvD.se kl. 14.36 vid första 

undersökningstillfället. Först kl. 18.00 nådde den topp 4, efter att en 

bombrobot fört bort det misstänkta objektet. Artikeln avslöjade att gågatan i 

de centrala delarna av Malmö varit avstängd under lång tid, men på nytt var 

öppnad.

Vi förutsätter att det finns rutiner för hur nyheter behandlas på 

redaktionen och att särskilda kriterier avgör huruvida något ska ligga högt 

på sidan alternativt mer undanskymt. Dock kan man anse att såväl närhets- 

som relevanskriterierna uppfyllts i och med bombhot i Malmö, särskilt med 

tanke på att nätversionen av en dagstidning generellt har en större geografisk 

spridning än pappersversionen.

I kontrast mot bombdramat i Malmö går att ställa en annan nyhet 

från samma dag: Terrorvarning i Tyskland. Rapporteringen om ”konkreta 

indikationer på att terrordåd planeras i Tyskland” låg på topp 4 under dryga 

3 timmar på SvD.se. Detta trots att den inte ändrats vid något tillfälle under 

undersökningsperioden.

Kristian Lindquist kan inte kommentera det enskilda fallet, men poängterar 

att nyhetsvärdering alltid är relativ och skiftar från kanal till kanal. En anledning 

till att ge en nyhet hög placering kan vara att det skett något nytt och intressant i 

händelseutvecklingen. Han poängterar att man inte heller bör missta topparna för 

de senaste nyheterna. De senaste nyheterna publiceras istället ofta i tidsordning 

i ett ”senaste-nytt-flöde”, som i SvD.se:s fall ligger i sajtens högerspalt. 
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6. Egenproducerat material eller nyheter från TT?

Nyhet: Snöoväder. Artikel: Ölandsbron stängdes av – snart når ovädret 

Stockholm, Basketlag i bussolycka SMHI varnar för snöoväder, Orkan stängde 

Ölandsbron, Förseningar i busstrafiken, Kalmar begär hjälp av militären, 

Snöslungor säljer slut i hela landet, 5000 utan el efter ovädret.

Vid andra undersökningstillfället dominerade nyheten om det snöoväder 

som drog in över Sverige. SvD.se hade inte mindre än åtta artiklar knutna 

till nyheten. Nyheten ändrades kontinuerligt under dagen med ungefärligen 

1-2 timmars intervall, men vid en närläsning visade det sig att sex av de åtta 

ändringarna hörde till samma artikel, som kom från TT. Detsamma gjorde 

den sjunde ändringen, i nyheten 5000 människor står utan el. Den enda 

ändring i text som SvD.se själva stod för i samband med ovädret var en artikel 

om snöslungor, som trots ny ändringstid innehållsmässigt var oförändrad.

Hur kommer det sig att SvD.se finner det irrelevant att själva producera 

material till en så pass dominerande nyhet? Är tillförlitligheten till TT så pass 

stor att resurser i stället läggs på annat?

Kristian Lindquist har arbetat på SvD.se:s redaktion i fyra år. Han säger 

att redaktionen mer och mer under den tiden har valt att fokusera på typiska 

“SvD-nyheter”, som exempelvis politiska nyheter. Så kallade “blåljusnyheter” 

lämnar man gärna åt TT att bevaka, och använder hellre de egna resurserna 

till att profilera sig. Ibland kan det hända att man använder sig av TT i en 

nyhets första läge för att få information publicerad så snabbt som möjligt, och 

att en SvD-skribent sedan tar vid. Under helger, när webbredaktionen inte är 

fullt bemannad, används en större mängd material från TT.
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 7. Två artiklar slås samman till en – vad händer med den som försvinner?

Nyhet: Gruvexplosion i Nya Zeeland. Artiklar: Ny gruvexplosion släcker hopp, 

Nya Zeeland en nation i sorg.

Vid andra undersökningstillfället kl. 06.23 publicerades den första artikeln 

inom nyheten om de arbetare som stängts in i en gruva i Nya Zeeland: Ny 

gruvexplosion släcker hopp. Texten rapporterade om att en andra explosion 

förintat det allra sista hopp som funnits om att återfinna arbetarna levande.

Kl. 10.32 publicerades ytterligare en artikel, nu med rubriken “Nya 

Zeeland – en nation i sorg”, där farhågorna bekräftades: De 29 gruvarbetarna 

var döda och området Grey som de kom ifrån, var i sorg.

De två artiklarna överensstämmer så pass lite innehållsmässigt att de inte 

kan bedömas vara samma artikel. Dock kvarstår frågan vad som hänt med den 

första artikeln vid publicering av den andra.

Enligt Kristian Lindquist är nyheten publicerad i samma dokument i 

publiceringsverktyget och trots att artiklarna är två separata har den andra 

publicerats ovanpå den första. Ur en teknisk aspekt kan man hävda att artikeln 

är en och samma, trots att den innehållsmässigt inte är det.

Detta är ett vanligt sätt att arbeta på, även om artikeln i de flesta fall byggs 

ut och inte helt ersätts av ny text. Allt skrivet material finns därmed inte sparat 

utan ersätts eller tas bort då nyheten ändras.

8. Läsarkommentarers påverkan på innehållet     

– läsarens inflytande över den redaktionella processen. 

Nyhet: Ipad lanseras i Sverige.    

Artikel: Butiker snopna över utebliven Ipad-lansering

Ipad lanseras i Sverige och SvD.se uppmärksammade det faktum att 

läsplattorna fortfarande saknas i många av de butiker som förväntat sig att ha 

dem inne. I artikeln intervjuas en butiksanställd om situationen:

 – Apple brukar lansera sina nya produkter på tisdagarna. Dessutom har 

en hackare  nyligen upptäckt att operativsystemet Ios 4.2 som innehåller det 

svenska språket finns klart. Då gick ryktet att Ipaden snart måste komma till 
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Sverige vilken dag som helst, och vi trodde att den skulle komma igår, men 

det hände inget, vilket känns väldigt snopet, säger han.

Artikeln var öppen för kommentarer och kl. 11.06 publicerades följande 

kommentar:

Hackare?  Artikelns citat “Dessutom har en hackare nyligen upptäckt att 

operativsystemet  IoS 4.2...” ställer en del frågor om hans kunskaper om vad 

som är på gång. Det går ju faktiskt att gå in på Apples hemsida: Där står det 

på förstasidan att i OS 4.2 finns  att ladda ned... FK , 2010-11-24 11:06

När artikeln ändras fem timmar senare är uttalandet från den butiksanställde 

korrigerat: ” – Apple brukar lansera sina nya produkter på tisdagarna, men det 

hände inget, vilket kändes väldigt snopet, säger han.”

Den tidigare informationen om hackarens uttalande, var borttaget. 

SvD-skribenten Sebastian Chaaban säger att han som skribent försöker 

läsa alla kommentarer tillhörande en egenproducerad text så ofta han kan, även 

om han själv inte har någon särskild rutin för detta. Eftersom kommentarerna 

modereras externt, är det inte alltid skribenten uppmärksammar kommentaren 

precis när den publiceras.

9. Oförändrad nyhet som ligger lång tid på sidan.

Nyhet: BP:s oljekatastrof. Artikel: Flera misstag bakom oljekatastrofen

Nyheten om BP:s många misstag i samband med oljekatastrofen upptäcktes 

som nyhet kl. 07.30 och föll timmen därpå ner från topp 4. Nyheten låg sedan 

synlig kvar på förstasidan under återstående 12 timmar av undersökningen, 

trots att den inte ändrades alls. 

Generellt tycks nyheter försvinna från webbens förstasida när de upphört 

att ändras, och BP:s oljekatastrof får i den här undersökningen betraktas som 

ett undantag från regeln. 

Skribenten Sebastian Chaaban menar tiden inte är tillräcklig för att alla 

nyheter på förstasidan ska kunna ändras, men att en artikels tid på sidan även 

avgörs av hur många som läser dem: 



– Anledningen till många artiklar förblir oförändrade är för att det inte 

finns resurser eller tid till att ändra dem. Det är så extremt mycket material 

på sajten och det händer grejer hela tiden. Om det är jättebra läsning på 

artiklarna låter man dem bara ligga kvar, för att de får så många klick. Det 

är redaktörerna som bedömer det i första hand, de ser ju hur många läsare 

artiklarna har.

Den journalistiska sanningen på nätet

Vi förmodar att i det ideala fallet är en redaktion först med en händelsenyhet 

samt med en mängd korrekta och relevanta uppgifter och intressant bakgrund. 

Vi vet inte om idealet ser ut exakt så på SvD.se. Där är dock normen för 

denna typ av nyhet att den så snabbt som möjligt ska bekräftas och publiceras, 

för att senare eventuellt byggas ut med ytterligare uppgifter och bakgrund. 

Utöver de villkor som alla webbredaktioner lyder under prioriterar SvD.se 

dessutom att nischa sig inom den egna produktionen. Detta skapar särskilda 

villkor för nyheter som faller utanför nischen, och därmed inte prioriteras 

lika högt. Konsekvensen har i det här fallet blivit att man på SvD.se mer och 

mer överlämnar bevakning och produktion av händelsenyheter till TT, vars 

interna ideal, normer och villkor ger separata konsekvenser att utforska. Hade 

SvD.se helt självständigt bevakat alla nyhetsområden kan man tänka sig att 

konsekvensen blivit knapphändiga händelsenyheter som lågprioriterats efter 

första publiceringen. Idag tycks saklighet och sanning vara högsta prioritet 

i SvD.se:s kontextuella handlingsetik för händelsenyheter inom den egna 

produktionen. Då normen är att nyheten ska publiceras så fort uppgifterna har 

bekräftas, tycks allsidigheten få stå undan, och möjligen prioriteras i ett senare 

stadium. Självständig kritisk granskning från redaktionens sida prioriteras 

förmodligen mycket sällan.  

Det faktum att SvD.se rör sig bort från blåljusnyheter inom den egna 

produktionen kan resultera i att den typ av händelsenyheter som kräver 

snabba beslut och omedelbar publicering minskar i den egna produktionen. 

Det byte som gjorts av kommentarsystem, där den läsare som kommentar inte 
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längre kan vara anonym, kan betraktas som en önskan hos SvD.se att sortera 

fram de mer seriösa tankar och åsikter som kommer från läsarna och göra 

dem mer delaktiga. Både Chaaban och Lindquist ser läsarkommentarer som 

betydelsefulla men stort i antal och det finns inte alltid tid att kontinuerligt 

läsa dem. 

Att jaga journalistisk sanning under ständig deadline är komplicerat och 

en webbredaktion gör enligt nyhetschef Kristian Lindquist bäst i vara extra 

försiktig med osäkra uppgifter och mycket restriktiv med namnpublicering. I 

undersökningen upptäcktes endast två fall av faktaförändringar i nyhetstext, 

en med redovisad rättelse och en utan. Det ska dock påpekas att ytterligare 

faktafel givetvis kan ha förekommit, men förblivit oupptäckta av både oss och 

redaktionen. I det oredovisade fallet upphörde en rapport att bygga på en enkät 

bland 1465 av Företagarförbundets medlemmar, och i texten uppgavs efter 

ändring istället att den byggde på en enkät bland 1340 småföretagare. Utan 

att ändringen motiveras blir det svårt att resonera kring huruvida uppgifterna 

på ett avgörande sätt motsäger varandra och är vilseledande för publiken. Gör 

förändringen nyheten till en annan? Är det någon skillnad på en Ford och ett 

annat bilmärke?

I det redovisade fallet, där polisen sökte efter en misstänkt man för mordet 

i Sydafrika, istället för två män som tidigare uppgetts, bedömde redaktionen 

att nyheten blev en annan och förde in en rättelse. Felrapporteringen var 

dock nyhetsbyrån Reuters “fel”, vilket framgick i rättelsen. När en felaktig 

artikel senare av misstag lade sig ovanpå den korrigerade, togs den bort utan 

någon kommentar angående misstaget. Bland Kovach och Rosenstiels så 

kallade intellektuella principer för rapportering återfinns (4) förlita dig på din 

egenproducerade rapportering och, (5) var ödmjuk. Det tycks vara lättare att 

vara ödmjuk när den felaktiga rapporteringen är någon annans. 

Ser man till det mycket begränsade antalet upptäckta faktaförändringar i 

vår undersökning tycks det som att de förebyggande principer som Lindquist 

nämner fungerar relativt väl, liksom redaktionens verifikationsdisciplin. Det 

framgår dock av intervjuerna att åsikterna går isär på redaktionen om hur 

man ska hantera faktafel när de väl förekommer. Och uppfattningarna skiljer 
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sig på flera plan. Lindquist menar att webbredaktören står som ansvarig och 

därmed fungerar som korrekturfilter för det som publiceras, medan Chaaban 

hävdar att man självständigt som skribent går in och ändrar felaktigheter i sin 

text. Det förblir därmed oklart vem som egentligen ansvarar för att artiklar av 

misstag byter plats med varandra.   

Michael Karlsson har utifrån sina forskningsresultat dragit slutsatsen att 

det bland journalister och publik skett en normförskjutning i fråga om vad 

som anses vara god och acceptabel journalistik på nätet. Hans resultat visar 

att webbredaktionerna har systematiska problem med kvalitetssäkringen av 

nyheternas innehåll, men i intervjuer framkommer att både journalister och 

publik är relativt obekymrade inför detta faktum. Journalisterna anser istället 

att det är positivt att det går att ändra i efterhand, dock under förutsättning att 

man är öppen med att detta sker. I de två intervjuer som genomförts i denna 

studie kommunicerades ett snarlikt budskap från respondenterna. Michael 

Karlsson sätter dock fingret på brister i systematik, och de existerar på SvD.

se, både när det gäller rutiner kring faktafel, och när det gäller rutiner kring 

öppenhet. Man är överens om att fel ska rättas, men dock inte om hur. Man 

är överens om att man ska vara öppen inför publiken med fel och brister, 

men är inte överens om vilka specifika situationer som kräver öppenhet. Även 

om de generella attityderna kring ideal och normer är samstämmiga, riskerar 

resultatet att bli mycket ojämnt om tydliga rutiner inte införs.

Kovach och Rosenstiel menar att en redaktion måste utveckla transparenta, 

systematiska metoder för verifikation och vara konsekvent öppna med dem. 

Frågar publiken vilka journalistiska principer man arbetar efter på redaktionen, 

ska redaktör såväl som journalist kunna svara. Om det är som Lindquist menar, 

att webben framför allt är ett sätt för läsaren att ta reda på hur nyhetsläget ser 

ut i realtid, kan en felaktig ändringsangivelse ge en felaktig bild av det läget. 

Ekström och Nohrstedt betonar betydelsen av att journalisten får perspektiv 

på sina rutiner och att teoretiska begrepp behövs för en bredare diskussion 

angående journalistikens förutsättningar. Journalisten behöver normer att 

förhålla sig till inom den praktiska tillämpningen. Eftersom nyhetspublicering 

på webben fortfarande är en så pass ny ram för journalister att röra sig inom, 
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skiljer sig rutiner och arbetssätt från redaktion till redaktion.  Just hanteringen 

av förändringar av publicerade nyheter i realtid existerar inte i den traditionella 

journalistiken, och en tydlig rutin för detta är något som borde prioriteras på 

SvD.se. 

I vår undersökning noterade vi att 18 av 48 nyheter hade en ändringsangivelse, 

trots att inga förändringar gick att upptäcka. Varken nyhetschefen på SvD.se 

eller den intervjuade skribenten kunde förklara hur det kunde ske, det kunde 

inte heller sajtens utvecklingsredaktör då frågan ställdes via mail. Alla tre 

föreslog att ändringen kunde vara i form av en tillkommen punkt eller rättat 

stavfel, trots att vi betonade hur noggrant genomförd vår närläsning varit. 

Fenomenet bekymrade ingen av dem.

Oavsett om de “falska ändringarna” är medvetna eller oavsiktliga, innebär 

de ett problem för SvD.se:s nyhetsproduktion. En nytillkommen läsare kan 

uppleva sig ta del av de absolut senaste uppgifterna, trots att artikeln förblivit 

oförändrad sedan timmar tillbaka. Med hänvisning till Kovach och Rosenstiels 

intellektuella principer för rapportering kan i så fall de “falska ändringarna” 

vilseleda denna läsare i sökandet efter den ”senaste sanningen”. Framför allt 

bör SvD.se ta problemet på allvar och se över de eventuella rutiner som får 

kontrollen av korrekt ändringsangivelse att brista. 
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Journalister som talar med journalister
– Twitter som publicistiskt verktyg

Av Johan Forsstedt

Journalistik på 140 tecken

Under våren 2009 gästade Karin Adelsköld en av lektionerna i kursen 

Medieteknik A på Södertörns högskola. Adelsköld, en av kvinnorna bakom 

teknikbloggen ”Lilla Gumman” (en tekniksajt för tjejer), pratade sig varm om 

mikrobloggar i allmänhet och Twitter i synnerhet. Klassrummet var fullt av 

både nyfikna och kritiska journaliststudenter som ömsom tittade storögt på 

den framgångsrika mediekvinnan, och ömsom pepprade henne med frågor 

om varför det var så hett att kunna sprida 140 tecken åt höger och vänster. 

Karin Adelsköld menade att Twitter är revolutionerande på flera sätt. Där 

kan hon som journalist hitta case till sina artiklar, interagera med publiken 

samt nätverka med andra mediemänniskor i branschen. Efter föreläsningen 

gick halva klassen hem och skapade egna twitterkonton. Vi började följa 

varandra och fick reda på saker som att en gillade sovmorgnar, en annan hade 

just tränat och en tredje åt fisk till middag. Jag tittade på de meningslösa 

konversationerna, såg att det var ungefär tolv personer som följde mina inlägg 

och undrade hur i hela världen detta skulle kunna hjälpa mig journalistiskt?

Ett halvår senare var det dags för nästa föreläsning om mikrobloggar 

och sociala medier. Också den på Södertörns högskola, men denna gång en 

öppen föreläsning i en stor föreläsningssal. På scenen pratade Sofia ”Mymlan” 

Miriamsdotter bland annat om sociala medier och digitaliseringen av 
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journalistiken som en grund för en möjlig demokratisk medborgarjournalistik. 

Hon beskrev Twitter som ”ett ständigt pågående samtal” där journalister kan 

finnas tillgängliga och kommunicera med publiken, inte bara använda mediet 

som en megafon. ”Allt handlar om att bygga relationer med publiken” och 

hon varnade för att se sociala medier som ännu en publiceringskanal.

Nu kändes det som att den snöboll som varit i rullning en tid, hade blivit 

ganska stor. Och än större skulle den bli då Sydsvenskans utrikesredaktör, Kinga 

Sandén, den 26 november vann stora journalistpriset som årets förnyare för 

sitt ”twittrande” från Iran. Motiveringen löd: “För att hon i realtid med hjälp 

av Twitter hittar svåråtkomliga källor och information i utrikesjournalistiken 

och vidgar världen för läsarna” (storajournalistpriset.se, 2009).  Så här säger 

Sandén på frågan om vad Twitter har betytt för hennes journalistiska arbete:

Många av de saker vi berättar om i tidningen kommer från en impuls på 

Twitter, en idé eller ett tips. Så det har gjort stor skillnad för Sydsvenskan och 

våra utlandssidor. Många jobb skulle vi inte ha haft utan Twitter. […] Men 

jag vill verkligen understryka att Twitter inte har ersatt någonting. Det är ett 

av verktygen i min låda. (sydvenskan.se, 2009).

Nu hade Twitter officiellt blivit erkänt som ett bra journalistiskt verktyg. 

Ett verktyg användbart framförallt när man, som i Kinga Sandéns fall, vill 

sprida information från ett stängt och totalitärt samhälle eller när man vill 

få fram snabba nyheter från ett katastrofområde. De första nyheterna från 

jordbävningskatastrofen i Haiti kom exempelvis från sociala medier (guardian.

uk, 2010).

Men hur användbart är Twitter i ”vanligt” redaktionellt arbete? I en 

enkätundersökning som kommunikationsföretaget Cision (2009) gjorde 

om svenska journalisters attityder till, och användning av, mikrobloggar i 

allmänhet och Twitter i synnerhet, svarade 43 procent av journalisterna att 

mikrobloggar handlar om privatliv och skvaller och inte är intressant. Över 

hälften av de svarande hade aldrig använt sig av mikrobloggar på något sätt. 

Enligt den undersökningen verkade skepsisen fortfarande vara ganska stor i 
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den svenska journalistkåren (Cision, 2009). En skepsis som är obefogad enligt 

Nanok Bie, frilansjournalist och medieformatutvecklare:

Då har man missat hur några mer seriösa medier (särskilt amerikanska 

sådana) börjat använda Twitter till allt från att upptäcka nyheter, genomföra 

intervjuer, kvalitetsgranska och marknadsföra redaktionellt arbete. Täcker 

man teknik, IT, Internet eller något annat elektroniskt är Twitter ofta den 

snabbaste källan. (Nanok Bie,  2008). 

Nanok Bies inlägg utelämnar dock ett viktigt skäl till varför journalister bör 

överväga att använda sociala medier som Twitter, nämligen möjligheten till 

interaktion med publik och källor. Under de senare åren har många mediehus 

haft en stor fokus på att interagera med publiken för att på så sätt knyta 

publiken närmare företaget. Detta har gjorts på flera sätt: det har öppnats 

upp för läsarkommentarer, publikens egna nyhetsbilder efterlyses, det skapas 

omröstningar i olika ämnen (Karlsson, 2007), företagen skapar grupper och 

fansidor på Facebook och de ökar sin närvaro på Twitter och låter även i 

vissa fall twitterflödet synas på webbsidan (journalisten.se, 2009). Men hur 

använder svenska journalister Twitter och vilket förhållande till sin publik har 

de? Detta är något som den här studien ska försöka besvara.

Mikrobloggen är ett relativt nytt fenomen som definierats som ”en småskalig 

form av blogg, generellt bestående av korta, distinkta meddelanden, som används av 

både konsumenter och företag i syfte att dela nyheter, publicera statusuppdateringar 

och konversera” (Microblink, 2008). 

Twitter är den största och mest välkända mikrobloggen i världen, med över 

100 miljoner användare (The Economic Times, 2010). På Twitter skapar man 

ett konto och sänder korta meddelanden, “tweets”, som är begränsade till 140 

tecken. Dessa är, om inga andra inställningar gjorts, publika och vem som 

helst kan alltså gå in och läsa vad som twittras. Meddelandena går dessutom 

direkt ut till ett nätverk av andra twittrare som “följer” den som twittrar. De 
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som följer en person får den personens tweets i ett flöde på sitt eget konto. 

Tweets kan också spridas genom SMS, RSS och andra nätverksplattformer 

såsom Facebook och Tweetdeck ( Jansen et al., 2009). Tweets kan även 

vidarebefordras, retweetas, och på så sätt spridas vidare från nätverk till 

nätverk. På så sätt kan en nyhet eller ett meddelande spridas väldigt snabbt 

över världen. 

Twitter skapades 2006 och drivs av företaget Twitter Inc. Twitter har 

växt mycket under de senaste åren och enligt Twitter skickas det dagligen 

65 miljarder tweets varje dag (blog.twitter.com, 2010). Twitter är fortfarande 

störst i USA och har inte fått lika stort genomslag i Sverige. Siffrorna på hur 

många svenskar som finns på Twitter varierar men enligt en undersökning 

som Microsoft har gjort använder 195 000 svenskar Twitter varje vecka 

(dagensmedia.se, 2010). 

Konkurrensen om publiken allt hårdare 

Under de senaste två decennierna har den tekniska utvecklingen, en 

expanderad mediemarknad och socioekonomiska förändringar fått stor 

betydelse för publikens medieval. Nya medieformer och en avreglering av 

etermediemarknaden har gjort att mediepubliken i dag har oerhört många 

kanaler, nätsajter, tidningar och magasin att välja mellan. Konkurrensen är 

stor mellan medieföretagen som ser det som viktigare och viktigare att skapa 

aktiviteter som kan locka publik, lära sig mer om sin egen publik och öka 

interaktionen mellan publik och journalister. Publikens reella makt över 

medierna har ökat och detta har lett till att medieföretagen har ökat sin grad 

av anpassning till publiken (Andersson, 2009).

Åsikterna om huruvida dessa satsningar på publikanpassning tillför 

publik och samhälle något går isär, grovt sett finns det två perspektiv. Det 

ena perspektivet utgår från att medieföretagens publikanpassning har 

blivit för stor på grund av den ökade konkurrensen på mediemarknaden. 

Medieföretagen försöker i för hög grad anpassa utbudet efter publikens krav, 

vilket får konsekvenser både för kvaliteten i det utbud som erbjuds som för 
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den professionella integriteten och autonomin hos den yrkesgrupp som utför 

arbetet. Det andra perspektivet utgår från att medierna och deras journalister 

tvärtom behöver ägna sig ännu mer åt att öka sin publikmedvetenhet, då 

journalister under de senaste decennierna har fjärmat sig från publiken. De 

som har detta perspektiv tycker att journalister måste lyssna mer till publiken 

för att människors intresse för, och tillit till, medierna ska kunna återskapas. 

Medierna måste behandla ämnen som rör medborgarna/konsumenterna för 

att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet som demokratiska institutioner, 

men också som ekonomiska företag. Enligt detta resonemang behöver inte 

publikanpassning vara likställt med lättsmält material, mjuka ämnen och 

sämre kvalitet. Det behöver inte heller stå i konflikt med den professionella 

integriteten (Andersson, 2009).

Ulrika Andersson definierar journalisters förhållningssätt till publiken 

som ett sammantaget mått på de uppfattningar (publiksyn), beteenden 

(publikkontakt), intressen (publikorientering) och kunskaper (publikkunskap) 

som svenska journalister uppvisar i olika frågor som rör publiken.

Publiksynen hos svenska journalister verkar enligt Anderssons studie 

påverkas av ett övergripande journalistiskt ideal: att arbetet görs på uppdrag av 

publiken och att journalisterna å ena sidan ska ge publiken vad den efterfrågar, 

och å andra sidan ge publiken vad den kan tänkas behöva. Däremot är 

journalisterna splittrade i frågan om de tror att professionen är bra på att 

veta vad publiken vill ha. Grovt sett finns det fyra olika publiksyner bland 

svenska journalister: de goda publikkännarna, de som anser sig veta bättre än 

publiken, de som vill återgälda publiken och de som är självkritiska. Kvinnor 

och journalister i public service tillhör i stor mån gruppen med stark självkritik, 

unga män anser sig ha god publikkännedom och äldre män har en tendens att 

tycka sig veta mer än sin publik (Andersson, 2009).

Vad gäller publikkontakten så upplever de undersökta journalisterna den 

som relativt begränsad, till viss del beroende av att mycket arbete nu görs inne 

på redaktionen. Möjligheten till kontakt i den digitala världen hade inte vid 

tidpunkten för Anderssons studie bidragit till ett ökat utbyte mellan journalister 

och deras publik. Anderssons studie visar att journalisternas publikkontakt 
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är sporadisk, åtminstone den kontakt som tas på initiativ av journalisten. 

Och då studien också påvisar att journalister med en låg kontaktfrekvens 

har ett mer distanserat förhållningssätt till publiken frågar sig Andersson 

vad en begränsad publikkontakt får för konsekvenser för mediernas förmåga 

att locka och intressera publiken? En hög publikkontakt kan anses vara en 

central fråga både ur ett demokratiskt och kommersiellt perspektiv. Antingen 

publikkontakt för att kunna ge medborgarna vad de behöver eller ge publiken/

konsumenterna det som de efterfrågar (Andersson, 2009).

Publikorientering ses i Anderssons studie som attityden till publik-

undersökningar eller publikstudier. Och journalisterna är splittrade i frågan 

om inställningen till publikorientering. Många tycker att publikstudier har 

fördelar för redaktionernas utvecklingsarbete men det råder delade meningar 

om resursåtgången är rimlig och om den har positiva fördelar för den enskilde 

individen. Här märks också en åsiktsskillnad mellan journalisterna på 

redaktionerna och de ansvariga utgivarna, där de förstnämnda betonar den 

professionella integriteten och de sistnämnda ger uttryck för en högre grad av 

marknadstänkande och publikorientering. Även andra chefer och kvinnliga 

journalister har en mer publikorienterad inställning.

Att ha en god publikkunskap är viktigt både för att utföra ett demokratiskt 

uppdrag och för att tjäna pengar på sin journalistik. För att kunna lyfta fram 

frågor och skriva om ämnen som angår publiken så måste man rimligen ha 

kunskap om vad som är viktigt för publiken. Anderssons studie visar på att 

journalisternas förmåga att bedöma publikens preferenser är begränsade, 

exempelvis har journalisterna generellt sett en bild av att publiken är mer 

intresserad av nöje än vad den faktiskt är (Andersson, 2009).

Interaktivitet och definitionen av journalistik

På grund av att mediet som journalisterna skickar ut sin information genom 

har förändrats från att vara analogt till digitalt talar många forskare om att 

definitionen av journalistik också borde förändras. Det nya mediet ger möjlighet 

till tvåvägskommunikation och således borde interaktion ta plats i definitionen av 
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journalistik, bredvid andra begrepp som fakta, opartiskhet, sanning och granskning. 

Ett enkelriktat medium ger enkelriktad journalistik på samma sätt som det är 

logiskt att journalistiken kommer att präglas av en hög grad av interaktivitet i ett 

interaktivt medium. Journalistiken kommer att likna mer ett seminarium än en 

föreläsning där publik och journalister i demokratisk anda förhandlar fram vad 

som är viktigt att belysa i samhället (Karlsson, 2007).

Utgångspunkten är att ett medium med potentiell interaktivitet 

kommer att dominera vår kultur i framtiden och det blir då logiskt att anta 

att journalistiken kommer att förändras på grund av denna interaktion. 

Frågan är bara hur? Karlsson redogör för tre möjliga utvecklingstendenser 

för journalistiken kopplade till interaktion: 1) interaktivitet som hot mot 

journalistiken som profession 2) interaktivitet som bidragande till upplyst 

medborgarjournalistik och 3) interaktivitet drar journalistiken bort från 

information och till spekulation (Karlsson, 2007:39). 

Att interaktiviteten skulle vara ett hot mot journalistiken som profession 

grundar Karlsson i den uppluckring av monopolet på den offentliga arenan 

som journalister och medieföretag har haft. Den digitala tekniken gör att i 

princip vem som helst kan producera information med väldigt små resurser, 

via bloggar, egna sajter och medieföretagens sajter. De etablerade mediernas 

ensamrätt på tolkning av verkligheten kommer att försvinna (eller har redan 

försvunnit) när medieföretagens enda kunskapsmonopol – det exklusiva 

tillträdet till den offentliga arenan – har luckrats upp. När detta tillträde 

inte längre är exklusivt för journalister så kan vem som helst publicera sig 

och det innebär även att journalistproducerat material i princip kan ersättas 

av användarskapat material. Enligt detta sätt att se det är interaktionen 

och möjligheten till användarskapat material ett hot mot den journalistiska 

yrkeskåren som profession (Karlsson, 2007).

En mer positiv syn på den ökade interaktionen inom journalistiken är 

att det kan komma att uppstå en mer demokratisk journalistik där upplysta 

medborgare har stora möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Karlsson 

håller med om påståendet att den sammanlagda publiken tillsammans 

alltid vet mer än den enskilde journalisten och på så sätt kan hjälpa till att 
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göra nyheterna mer sakliga och på så vis bättre, men han pekar också på 

svagheter med denna modell. Hur ska exempelvis journalisten kunna sålla 

bland all information som publiken bidrar med? Hur många altruistiska och 

demokratiska medborgare finns det som vill bidra med information? En 

titt i närmaste kommentarfält visar att det mer sällan än ofta förekommer 

gedigna analyser baserat på empiriska fakta. Här står medieföretagen inför 

en svår uppgift: hur kan man säkerställa kvaliteten och objektiviteten på sina 

plattformar och samtidigt få in användarskapat innehåll? (Karlsson, 2007).

Den tredje synen är att en satsning på ökad interaktion och användarskapat 

innehåll kan dra bort journalistiken från information till spekulation. En 

satsning på att locka publiken till att själv delta i samtalet kan leda till att 

medieföretagen prioriterar att publicera uppseendeväckande ”snackisar” som 

ger upphov till en lång rad av användarskapade spekulationer. Karlsson varnar 

för något som han kallar ”engagemanget eller intressets paradox” Ju fler som 

kommenterar och diskuterar nyheten, desto mer urvattnad blir informationen 

om nyheten till slut (Karlsson, 2007:44).

Även Domingo (2007) visar att de etablerade medieföretagens interaktion 

med publiken inte är så omfattande som många vill påskina. I hans intervjuer 

med journalister på fyra medieföretag i Katalonien var interaktivitet ofta 

ett nyckelord, speciellt när de diskuterade skillnader mellan nät- och 

papperstidning. När han kompletterade intervjuerna med deltagande 

observation visade det sig i stället att det i det dagliga arbetet reproducerades 

klassiska massmediemodeller, journalisterna var oftast de ensamma 

producenterna och publiken sågs som passiv publik eller konsumenter. Studien 

visade att det starkaste värdet i stället var ”immediacy”, omedelbarhet. Att 

publicera nyheter snabbt ansågs vara det bästa med nättidningen, ett värde 

som står närmare klassiska journalistiska ideal och normer. Interaktivitet var i 

stället i praktiken ofta ett hinder i arbetet och jakten på de snabba nyheterna. 
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Syfte och Metod

Syftet med denna studie är att undersöka hur journalister använder sig 

av Twitter, där fokus kommer att ligga på journalisternas interaktion på 

Twitter. Uppsatsen undersöker också om det finns något samband mellan 

journalisternas användning av Twitter och journalisternas förhållningssätt till 

publiken. Hur använder sig journalister av mikrobloggportalen Twitter och 

hur ser journalisternas interaktion ut på Twitter? Vilket förhållningssätt till 

sin publik har journalisterna? Hur förhåller sig journalisternas användning av 

Twitter till journalisternas förhållningssätt till sin publik?

Jag har avgränsat mig till att intervjua nio svenska journalister som alla 

arbetar i Stockholm. Jag har även undersökt dessa nio journalisters inlägg på 

Twitter under tre dagar. Jag har inte undersökt hur journalisterna använder 

sig av andra sociala medier utöver Twitter, och heller inte kunnat undersöka 

vilken publikkunskap journalisterna har, ett begrepp som ingår i det större 

begreppet förhållningssätt till publiken.

De nio journalisterna har valts ut genom ett strategiskt urval där journalister 

som flitigt använder Twitter är de intressanta. Under en längre period följde 

jag Twitterflödet och letade upp tänkbara kandidater för min undersökning. 

Jag gick in och tittade vilka personer journalisterna följde på Twitter och 

hittade på så sätt ännu fler journalister. Jag skrev dessutom upp namnen på 

vissa tidningars alla medarbetare och sökte efter dem på Twitter. Därefter 

undersökte jag vilka som använde Twitter på en i princip daglig basis och vilka 

som jobbade i närheten av Stockholm eftersom jag inte var intresserad av att 

göra telefonintervjuer och inte hade tid eller resurser för att resa runt i landet. 

Dessutom valde jag att bara undersöka journalister som i sin presentation 

tydligt knyter sig själva till sitt medieföretag, vilket signalerar att de använder 

Twitter i tjänsten. Sedan bestämde jag olika variabler där jag ville att mina 

intervjupersoner skulle skilja sig åt. Dessa variabler var kön, befattning, vilken 

medieform personen främst jobbar med, vilket ämne personen främst jobbar 

med, på vilken nivå personen jobbar (lokalt, regionalt, riks) och även typ av 

tidning som personen jobbar med (dags- och kvällstidning). Jag letade även 
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efter personer i olika åldrar men då Twitter är ett nytt medium förefaller det 

vara en överpresentation av yngre användare. Åldersspannet blev 27-48 år.

I uppsatsen analyseras alla inlägg av ovanstående journalister under två olika 

veckodagar under två skilda veckor: tisdag 14 april och onsdag 22 april.  Då 

antalet inlägg från vissa journalister i mitt tycke ändå blev för lågt för att dra 

några slutsatser av kompletterade jag med en dag för tre journalister. Detta var 

dagar då deras tweet-produktion kunde betecknas som normal (för att bedöma 

detta gjorde jag en översikt för antalet inlägg under dessa två veckor). 

Journalister i undersökningen: 

Anders Pihlblad, 42. Jobbar på TV4 som politisk reporter. Gör där både 

inslag till Nyheterna och skriver på Politikerbloggen. Använder Facebook, 

Twitter och skriver två bloggar.

Follow: 297. Followers: 1003

Lisah Pettersson, 27. Jobbar på Tv4 som lokalreporter i Stockholm, Uppsala 

och Gävle. Ibland även nyhetsankare på lokalnyheterna. Använder Facebook, 

Youtube, Twitter och läser flera bloggar.

Follow: 1460. Followers: 1137.

Jonas Karlsson, 33. Är krönikör och kommentator på SVT sport. Använder 

förutom Twitter även Facebook och bloggar en del i arbetet.

Follow: 144. Followers: 3401.

Emanuel Karlsten, 27. Jobbar som redaktör för sociala medier på Expressen. 

Använder förutom Twitter även  Facebook, Youtube, Flickr, Bambuser och 

läser flera bloggar.

Follow: 1307. Followers: 2410. 

Tina Lagerström (Sayed), 36. Nyhetschef på Länstidningen Södertälje. 

Använder Facebook förutom Twitter.

Follow: 371. Followers: 582.
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Sanna Rayman, 34. Ledarskribent på Svenska Dagbladet. Använder Facebook 

och bloggar frekvent på SvD:s ledarblogg förutom Twitter.

Follow: 811. Followers: 2130.

Annika Hamrud, 48. Jobbade till i våras som reporter på Dagens Nyheter. Skriver 

nu bok om Sverigedemokraterna. Använder förutom Twitter även Facebook.

Follow: 336. Followers: 353.

Martin Aagård, 39. Kulturskribent Aftonbladet. Använder förutom Twitter 

även Facebook och bloggar i yrket. 

Follow: 293. Followers: 865.

Johan Hilton, 33. Biträdande kulturchef på Expressen.  Använder Facebook 

och Cruiser förutom Twitter.

Follow: 1093. Followers: 1593.

Så använder journalisterna Twitter

Alla de undersökta journalisterna har i princip ständig tillgång till Twitter på 

ett eller annat sätt. Jonas Karlsson säger att han går in rutinmässigt flera gånger 

om dagen och Anders Pihlblad säger att han kollar in på Twitter bland det 

första han gör på morgonen och tittar in där det sista han gör på kvällen innan 

han går och lägger sig. Journalisterna använder sig av olika teknik för att kolla 

Twitter. Martin Aagård och Tina Lagerström använder en vanlig webbläsare 

och har en flik öppen med Twitter hela dagen under arbetet. Sedan går de in 

då och då och uppdaterar.

Jag har ett fönster som jag klickar på en gång i kvarten kanske. Om jag 

sitter och skriver kan det vara en liten mental paus att twittra något eller läsa 

något där (Martin Aagård).

Vissa använder sig av mjukvaran Tweetdeck för att på så sätt direkt få 

uppdatering om när något av intresse har skrivits på Twitter. Emanuel Karlsten 

är det tydligaste exemplet: 
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Journalist 00-04 04-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total

Lagerström 0 4 4 9 12 5 34
,0% 11,8% 11,8% 26,5% 35,3% 14,7% 100,0%

Rayman 0 0 5 4 1 2 12
,0% ,0% 41,7% 33,3% 8,3% 16,7% 100,0%

Hamrud 0 0 5 6 3 2 16
,0% ,0% 31,3% 37,5% 18,8% 12,5% 100,0%

Karlsson 1 0 16 1 8 8 34
2,9% ,0% 47,1% 2,9% 23,5% 23,5% 100,0%

Aagård 0 0 7 3 5 2 17
,0% ,0% 41,2% 17,6% 29,4% 11,8% 100,0%

Pihlblad 0 0 5 5 1 1 12
,0% ,0% 41,7% 41,7% 8,3% 8,3% 100,0%

Hilton 0 0 5 5 7 5 22
,0% ,0% 22,7% 22,7% 31,8% 22,7% 100,0%

Pettersson 0 0 4 3 2 2 11
,0% ,0% 36,4% 27,3% 18,2% 18,2% 100,0%

Karlsten 0 0 20 18 12 6 56
,0% ,0% 35,7% 32,1% 21,4% 10,7% 100,0%

Totalt 1 4 71 54 51 33 214
,5% 1,9% 33,2% 25,2% 23,8% 15,4% 100,0%

Jag har Tweetdeckprogrammet uppe som blinkar till så fort någon skriver 

något om Expressen så jag kan svara på det. Och de dagar jag inte jobbar 

dagtid så har jag telefonen där jag kan gå in och svara (Emanuel Karlsten).

De flesta har tillgång till Twitter via sina telefoner och flera har iPhone-

applikationer för Twitter. 

I Tabell 1, som följer, visas vilka tider de undersökta journalisternas skrev sina 

inlägg på Twitter. Man kan se att de flesta inläggen, nära sex av tio, görs på 

dagtid mellan åtta på morgonen och fyra på eftermiddagen. En tid där många 

av de undersökta journalisterna är på sitt arbete. Det är ändå många som 

fortsätter att twittra på kvällen och anmärkningsvärt är att både Jonas Karlsson 

och Johan Hilton fortsätter att twittra sent på kvällen, nära en fjärdedel av 

deras Twitterproduktion sker mellan klockan 20 och 24 på kvällen.

TABELL 1 Tid på dygnet
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Av de undersökta journalisterna är det ingen som har några direktiv 

uppifrån för hur de ska twittra. Och det är bara Emanuel Karlsten som har 

en arbetsgivare som förväntar sig att han ska twittra, annars sker twittrandet 

helt på eget initiativ. 

På Twitter är det nog bara sagt att vi ska vara aktiva och synas. För ledningen 

tänker väl att det är bra för varumärket Aftonbladet om deras skribenter syns 

(Martin Aagård). Däremot uttrycker de flesta i intervjuerna att chefer och 

arbetsgivare uppskattar om de twittrar och syns på sociala medier. TV4 har 

likt Expressen även en anställd bara för att hålla koll på de sociala medierna.

Journalisternas syften med Twitter 

Om man tittar på det som journalisterna skriver på Twitter kan man se att 

det till största del handlar om privata kommentarer om olika saker. Nära 80 

procent av alla tweets är privata observationer eller personliga efterfrågningar. 

20 procent är journalistiska i sin utformning, antingen som en kort nyhetstext 

eller som en kommentar på en nyhet.

Journalisterna uppger i intervjuerna även många andra syften med 

sin Twitter-användning. Exempelvis Martin Aagård som säger att hans 

professionella nytta av Twitter främst är att länka till sina egna och andras 

texter på Aftonbladet och att hitta dagens ”snackis”. Och nästan alla 

undersökta journalister uppger att de använder Twitter som en typ av 

omvärldsbevakning.

För mig har det blivit nästan lika viktigt att hålla koll på Twitter som 

det är att hålla koll på inrikestelegrammen, utrikestelegrammen och TT. […] 

Twitter har blivit en indikator på vad det pratas om, vad som är intressant och 

vilka diskussioner som folk går igång på just nu ( Johan Hilton).

Emanuel Karlsten använder Twitter bland annat som temperaturmätare 

och läser allt som någon skriver om Expressen på Twitter. På så sätt kan han 

ta del av både positiv och negativ kritik samt svara på läsarnas frågor. Även 

Sanna Rayman använder Twitter mycket som omvärldsbevakning för att se 

vad folk pratar om, för att kanske bygga någon ledartext kring det. 
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TABELL 2 Genre på tweet

Journalist Journ.
nyhet

Journ. 
kommentar

Privat 
observation

Efterfrågan  
faktakoll

Personlig 
efterfrågan

Total

Lagerström 8 1 24 1 0 34

23,5% 2,9% 70,6% 2,9% ,0% 100,0%

Rayman 0 1 11 0 0 12

,0% 8,3% 91,7% ,0% ,0% 100,0%

Hamrud 1 0 13 0 2 16

6,3% ,0% 81,3% ,0% 12,5% 100,0%

Karlsson 1 1 27 0 5 34

2,9% 2,9% 79,4% ,0% 14,7% 100,0%

Aagård 2 3 12 0 0 17

11,8% 17,6% 70,6% ,0% ,0% 100,0%

Pihlblad 9 0 3 0 0 12

75,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

Hilton 2 3 17 0 0 22

9,1% 13,6% 77,3% ,0% ,0% 100,0%

Pettersson 3 1 7 0 0 11

27,3% 9,1% 63,6% ,0% ,0% 100,0%

Karlsten 5 2 34 3 12 56

8,9% 3,6% 60,7% 5,4% 21,4% 100,0%

Totalt 31 12 148 4 19 214

14,5% 5,6% 69,2% 1,9% 8,9% 100,0%

Ett annat syfte som främst nämns av dem som jobbar som reportrar med 

rak nyhetsförmedling är att man kan hitta ”case” till inslag och artiklar via 

Twitter. Antingen kan man nå en passande person direkt på Twitter, eller via 

hjälpsamma branschkollegor eller privatpersoner.

Just nu håller jag på med en bok om Sverigedemokraterna och då har jag 

hittat många företrädare för dem genom Twitter (Annika Hamrud).

Vi är inte längre begränsade till vår bekantskapskrets eller till att mejla alla 

personer i huset. Nu kan vi i stället prata med våra läsare direkt. Häromdagen 

behövde vi en pollenallergiker med en iPhone. Det tog typ fem minuter på 

Twitter (Emanuel Karlsten).
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Förutom att använda Twitter som en allmän omvärldsbevakning eller för 

att leta case, marknadsför flera av journalisterna sina egna texter eller TV-

inslag genom att länka till dem på Twitter. Av alla undersökta tweets är cirka 

25 procent länkar till material utanför Twitter. Av alla länkar är en tredjedel, 

8,4 av de 25 procenten, länkar till journalisternas egna texter eller inslag. 

Ytterligare en tredjedel går till andra etablerade nyhetsmedier. Endast en 

tweet länkar till en privatpersons blogg eller hemsida. Anders Pihlblad är den 

som flitigast länkar till sin egen produktion på TV4. Det syns tydligt i Tabell 

3, nedan, 75 procent av hans tweets är länkar till sina egna artiklar. 

Journalister Egen 
artikel/
inslag

Artikel/  
inslag i 
medie-
före-
taget

Artikel/ 
inslag 
annat 
medie-
företag

Privat-
persons 
hemsida/ 
blogg

Organi-
sations 
hemsida

Four-
square

Bild Ingen länk Spotify/
Youtube/ 
Facebook

Totalt

Lagerström 0 4 1 0 0 7 0 22 0 34

,0% 11,8% 2,9% ,0% ,0% 20,6% ,0% 64,7% ,0% 100,0%

Rayman 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 91,7% 8,3% 100,0%

Hamrud 0 0 1 0 0 0 0 15 0 16

,0% ,0% 6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 93,8% ,0% 100,0%

Karlsson 0 0 2 0 0 0 1 30 1 34

,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% ,0% 2,9% 88,2% 2,9% 100,0%

Aagård 1 1 0 0 1 0 0 13 1 17

5,9% 5,9% ,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 76,5% 5,9% 100,0%

Pihlblad 9 0 0 0 0 0 0 3 0 12

75,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 100,0%

Hilton 2 1 2 1 0 0 0 15 1 22

9,1% 4,5% 9,1% 4,5% ,0% ,0% ,0% 68,2% 4,5% 100,0%

Pettersson 1 1 1 0 0 0 2 6 0 11

9,1% 9,1% 9,1% ,0% ,0% ,0% 18,2% 54,5% ,0% 100,0%

Karlsten 5 0 2 0 2 0 0 46 1 56

8,9% ,0% 3,6% ,0% 3,6% ,0% ,0% 82,1% 1,8% 100,0%

Totalt 18
8,4%

7
3,3%

9
4,2%

1
,5%

3
1,4%

7
3,3%

3
1,4%

161
75,2%

5 214

TABELL 3. Antal tweets som innehåller länkar
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Nyhetschefen Tina Lagerström pratar om att ”pusha för tidningen och vår 

bevakning” genom att länka till tidningens artiklar. Dock understryker hon att 

det är viktigt att länkarna ska kännas personliga och inte bara vara en länk:

När jag länkar till en artikel på Twitter så försöker jag alltid skriva någon 

liten rubrik som manar till intresse, så att någon faktiskt klickar på det (Tina 

Lagerström).

Att på olika sätt interagera och prata med andra människor är ett annat 

syfte som kommer upp i intervjuerna. Främst är det Sanna Rayman, Emanuel 

Karlsten och Lisah Pettersson som nämner det på frågan om främsta syften 

med Twitteranvändningen.

Vi lyssnar på negativ kritik och tar åt oss beröm, dels för att kunna ta till 

oss kritik och bemöta den för att visa att vi inte är några stroppar som sitter 

häruppe på Marieberg och ska skriva folk på näsan (Emanuel Karlsten).

Jag använder det för publikkontakt, för att det är roligt att prata med 

människor. Det är en spännande utveckling och det kommer fram rätt många 

intressanta saker via sociala medier. Interaktionen mellan människor är 

jätteviktig för mig. Om jag ska göra ett inslag så märker folk att de har en 

chans att tycka till (Lisah Pettersson).

Innehållsanalysen visar att ganska precis hälften av alla tweets är en typ av 

direkt interaktion, det vill säga när journalisten riktar sin tweet till en eller flera 

individer genom att skriva in deras namn i början av tweeten. Det man även 

ser i Tabell 4, nedan, är att interaktionen främst sker mellan journalisten och 

journalister på andra medieföretag, 40 procent av alla interaktiva tweets, eller 

mellan journalisten och annat medie- och PR-folk, knappt 40 procent. Av alla 

tweets med direkt interaktion är det 19 stycken, eller knappt 20 procent som 

riktar sig till publiken.

Annika Hamrud och Emanuel Karlsten är de som interagerar oftast totalt 

sett, medan Jonas Karlsson är den som främst interagerar med sin publik.

Jag tycker att man ska ge något tillbaka om man ska hålla på med det där 

och inte bara förvänta sig att folk ska följa mig och tycka det är jävligt bra. Man 

bör även hålla kontakten med publiken ( Jonas Karlsson). 
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Tabell 4          Interaktiva tweets

Journalister Med 
publik/ 
privat-
person

Källa Kollega i 
mediet

Privata 
vänner

Journ. 
annat 
medie-
företag

Ingen 
interak-
tion

Bransch-
folk 
(media, 
PR, 
frilans)

Inte 
möjligt 
avgöra

Totalt

Lagerström 3 1 0 0 5 21 3 1 34

8,8% 2,9% ,0% ,0% 14,7% 61,8% 8,8% 2,9% 100 %

Rayman 0 0 0 0 1 4 5 2 12

,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 33,3% 41,7% 16,7% 100 %

Hamrud 1 0 0 0 6 2 7 0 16

6,3% ,0% ,0% ,0% 37,5% 12,5% 43,8% ,0% 100 %

Karlsson 8 0 1 0 3 21 1 0 34

23,5% ,0% 2,9% ,0% 8,8% 61,8% 2,9% ,0% 100 %

Aagård 2 0 0 0 1 11 3 0 17

11,8% ,0% ,0% ,0% 5,9% 64,7% 17,6% ,0% 100 %

Pihlblad 0 0 0 0 0 11 1 0 12

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 91,7% 8,3% ,0% 100 %

Hilton 2 0 0 0 5 10 3 2 22

9,1% ,0% ,0% ,0% 22,7% 45,5% 13,6% 9,1% 100 %

Pettersson 1 0 0 0 2 7 1 0 11

9,1% ,0% ,0% ,0% 18,2% 63,6% 9,1% ,0% 100 %

Karlsten 2 0 0 2 21 17 12 2 56

3,6% ,0% ,0% 3,6% 37,5% 30,4% 21,4% 3,6% 100 %

Totalt 19 1 1 2 44 104 36 7 214

8,9% ,5% ,5% ,9% 20,6% 48,6% 16,8% 3,3% 100 %

I tabellen kan man även se att Anders Pihlblad är den som interagerar mest 

sällan över huvud taget, och tillsammans med Sanna Rayman är han den enda 

som i undersökningen inte någon gång interagerar med publiken.

Jag har en del publikkontakt, men inte så mycket via Twitter. Det är inte 

sådär jättemånga som twittrar. Jag tror att i den politiska världen så är det väl 

lite…det är inte via Twitter man når massorna än så länge (Anders Pihlblad).

Sanna Rayman interagerar eller som hon själv säger, ”pratar och tjafsar”, med 

många människor på Twitter, dock är det sällan läsare hon möter på Twitter.

Nä, det gör jag nog inte. Det är ganska sällan jag där möter missuppfattningen 

som jag kan möta ofta när jag till exempel får mejlkommentarer på en text 

(Sanna Rayman). 
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Publikkontakten och interaktionen på Twitter är något som det finns flera 

olika uppfattningar om bland de intervjuade journalisterna. Drygt hälften av 

journalisterna är överens om att möjligheten till interaktion med publik och 

läsare är något överskattad. Mest beroende på att de inte uppfattar det som att 

publiken finns på Twitter. Annika Hamrud säger att allt är internt på Twitter, 

”det finns ingen publik där”. Sanna Rayman och Anders Pihlblad är av samma 

uppfattning och Tina Lagerström säger att ”det egentligen är vettigare att vi har 

Facebook, för där finns ju alla”. Och så här säger Martin Aagård:

Men den här tanken att det ska bli någon sorts dialog och att man ska få 

feedback på det man skriver, jag tycker inte det blir så mycket av det faktiskt. 

[…] Det är ju sällan det dyker upp någon helt okänd twittrare och kommer 

med tips (Martin Aagård). 

Men det finns även journalister som uttrycker andra åsikter. Emanuel Karlsten 

gör ”egentligen ingen urskiljning utan tror och hoppas att han talar med 

många läsare”. Jonas Karlsson berättar att han ”har fått en konstig vänskap 

med några av de där personerna som han talat med på Twitter”. Johan Hilton 

och Lisah Pettersson är de två journalister som uttrycker sig mest positivt om 

interaktionen på Twitter:

Människor hör av sig när jag skriver något och jag brukar svara. Twitter är 

ju intressant just eftersom man helt plötsligt befinner sig i kommunikation 

nästan i realtid med människor. Att man lägger ut en artikel och en diskussion 

kan gå igång på bara några minuter, det är ju skitintressant ( Johan Hilton).

Det som har hänt på senaste tiden är att jag fått kontakt med tittare vilket 

är jätteroligt. Jag har kunnat fråga vad de vill se, de har kunnat komma med 

feedback på vad vi gör och det vi har sänt ut (Lisah Pettersson). 

I innehållsanalysen framgår det även att det är ovanligt att journalisterna 

hjälper till att sprida andra personers tweets, genom retweet-möjligheten. En 

av tio inlägg är en retweet. 
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När journalisterna väl gör retweets kan man se att det främst är på tweets från 
kollegor i branschen. 21 av de 25 retweetsen är sådana.  2 av de undersökta tweetsen 
är retweets som syftar till att sprida en tweet från en privatperson/publik.  

Journalisternas egen syn på publikorientering

Den allmänna synen bland journalisterna är att publikundersökningar och 
klickstatistik är ett bra verktyg och ett hjälpmedel för att se att man fortfarande 
rapporterar om det som publiken vill se. Däremot är journalisterna i stort sett 
överens om att man inte kan stirra sig blind på den typen av information, utan 
det finns fortfarande ett ansvar och ett uppdrag.

Klick och sånt kan väl vara av värde. Sen kan det vara deprimerande när 
man ser vad som föder klick. Det är alltid en balans. Nu är vi en dagstidning 
men jag har jobbat på Aftonbladet och vet vad som drar. Det som jag tycker 
är intressant är inte nödvändigtvis det som folk klickar på mest. Det är mycket 
chock och konflikt och överdrifter av olika slag som man kanske inte önskar 

att det skulle vara (Sanna Rayman).

Tabell 5          Antal retweets

Egen tweet Branschfolks 
tweet

Publiks tweet Retweet, inte 
möjligt säga

Total

Lagerström 32 1 1 0 34

94,1% 2,9% 2,9% ,0% 100,0%

Rayman 10 1 0 1 12

83,3% 8,3% ,0% 8,3% 100,0%

Hamrud 14 2 0 0 16

87,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0%

Karlsson 33 1 0 0 34

97,1% 2,9% ,0% ,0% 100,0%

Aagård 15 2 0 0 17

88,2% 11,8% ,0% ,0% 100,0%

Pihlblad 12 0 0 0 12

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Hilton 18 2 1 1 22

81,8% 9,1% 4,5% 4,5% 100,0%

Pettersson 5 6 0 0 11

45,5% 54,5% ,0% ,0% 100,0%

Karlsten 50 6 0 0 56

89,3% 10,7% ,0% ,0% 100,0%

Totalt alla 
journalister

189 21 2 2 214

88,3% 9,8% ,9% ,9% 100,0%
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Tina Lagerström har också mycket klart för sig vad hennes prenumeranter 

förväntar sig av, och vill läsa i, Länstidningen Södertälje. Men hon menar att 

det mer handlar om form än om ämne, nyheten ska vara lokal och det ska finnas 

människor med i texterna. Lisah Pettersson säger att hon inte har tillgång till 

klickstatistiken men att den vore intressant att se för ”man vill ju såklart ha 

tittare”. Samtidigt jobbar hon med nyheter och gör ofta inslag beroende på 

vad som hänt den dagen och inte beroende på vad folk vill ha. Eller som hon 

själv säger: ”nyheter är alltid nyheter”. Annika Hamrud, som precis slutat på 

DN när jag gjorde intervjun med henne, tror att det DN vill göra nu är att 

gå ifrån nyhetstänket. Att ledningen vill jobba mer som livsstilsmagasin och 

lyssna på vad folk vill läsa om. Det är något som hon uttrycker sig skeptiskt 

till. Både Johan Hilton och Martin Aagård poängterar att det är läsarna man 

i slutändan skriver för och att deras läsare är kloka. 

Sammantaget tycker journalisterna att publiken har en viktig roll i 

journalistiken, men att den skulle kunna få en ännu större roll. Några pratar 

om publikens och ”vanliga människors” roll i TV-inslag och tidningsartiklar, 

att de ska få stor plats för att berätta sina historier. Att inte proffstyckare 

ska få ta över allt mer inom journalistiken. Lisah Pettersson och Emanuel 

Karlsten fokuserar dock mer på att publiken skulle kunna få en större roll i 

själva produktionen. Lisah Pettersson poängterar att det är allt fler bloggar 

som citeras i media och påverkar samhällsdebatten, ”och det är bra, det är väl 

demokrati liksom”. 

Journalister som lyssnar på journalister

De nio journalisterna i den här undersökningen har alla en liknande publiksyn 

även om den också varierar. Överlag utger de sig för att vara goda publikkännare 

som på det stora hela vet vad publiken vill ha. Emanuel Karlsten säger 

exempelvis att han tycker att Expressen har en bra känsla för vad folk vill läsa 

om och Tina Lagerström vet mycket väl vad hennes läsare vill läsa om och hur 

det ska vara paketerat. 
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De flesta journalisterna har alltså en positiv inställning till publiken och 

ser dem inte som endast passiv publik eller konsumenter. På många låter det 

som att de är öppna för att släppa in publiken mer på arenan, inte bara som 

case eller tipsare, utan även som medproducenter. Det mest positiva uttalandet 

står Emanuel Karlsten för:

Jag tror att med webbjournalistiken blir det allt viktigare att vi bjuder in 

läsarna och creddar dem när de har tipsat oss. Det vore även bra om de också 

kan vara med och skriva artiklar. […] Läsarna har redan en stor och viktig 

roll men jag tror att vi kommer se att de kommer få en ännu större roll 

(Emanuel Karlsten). 

Karlstens uttalande påminner väldigt mycket om det som Michael Karlsson 

(2007) skriver: ”journalistiken kommer att likna mer ett seminarium än en 

föreläsning där publik och journalister i demokratisk anda förhandlar fram vad som 

är viktigt att belysa i samhället” (Karlsson, 2007:38). 

Av resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen av journalisternas 

inlägg på Twitter ser det faktiskt ut som att journalistiken alltmer liknar 

ett seminarium, dock är det nästan uteslutande journalister som har fått en 

inbjudan till det. Det är journalister som tipsar och lyssnar till andra journalister 

utan att ta någon större notis om publiken. I studien framgår det att när 

journalisterna väl interagerar är det främst med andra journalister eller med 

folk inom medie- och PR-branschen. Nära 80 procent av all interaktion sker i 

en medial ankdamm. Knappt tio procent av interaktionen sker med publiken. 

På liknande sätt ser det även ut med länkar och retweets. Av alla länkar som 

publiceras leder nästan 70 procent av länkarna till redan etablerade nyhetsmedier, 

endast en enda länk leder till en privatpersons hemsida eller blogg. De relativt 

få retweetsen görs nästan uteslutande på tweets från någon i mediebranschen. 

Man sprider helt enkelt nyheter vidare inom journalistskrået. Detta beteende 

tyder på att mikrobloggarna, precis som bloggarna, tas över av journalister och 

normaliseras till gamla journalistiska normer. Journalisterna håller fast vid rollen 

som gatekeeper trots att Internet har undergrävt begreppet ”gatekeeping” (Singer, 



82

2007). Precis som i Singers undersökning länkar journalisterna företrädesvis till 

egna eller andra kommersiella mediesajter. På detta sätt sluter sig journalisterna 

samman inom professionen för att återfå kontrollen över sin autonomi och värja 

sig från yttre hot, i form av publiken som potentiella medproducenter (Singer, 

2007).

Klart är att under de senaste åren har det varit en explosion av möjligheter 

till interaktion till följd av den digitala utvecklingen. Läsarmedverkan och 

användarskapat innehåll är något som efterlyses och uppskattas av de flesta 

redaktioner. Läsarna har sedan länge kunnat vara med och diskutera i chattar 

och kommentarfält. I och med de sociala mediernas stora intåg de senaste tre 

åren har detta utvecklats ännu mer och fått redaktioner runtom i landet att 

skapa konton på Facebook och Twitter, och även i vissa fall anställa speciella 

redaktörer för sociala medier. Frågan är vilken avsikt redaktionerna har med 

all den här kontakten? Ulrika Hedmans undersökning visade att satsningar 

på användarskapat innehåll inte i första hand är demokratiska utan syftar till 

att öka trafiken på nättidningen, knyta läsarna närmare och stärka varumärket 

(Hedman, 2009). Och om detta talar även de intervjuade journalisterna i den 

här studien. 

På Twitter är det nog bara sagt att vi ska vara aktiva och synas. För 

ledningen tänker väl att det är bra för varumärket Aftonbladet om deras 

skribenter syns (Martin Aagård).

Egentligen profileringen som Svt-medarbetare, inte profileringen av mig 

själv ( Jonas Karlsson). 

Jag använder Twitter för att marknadsföra det som händer på 

Politikerbloggen (Anders Pihlblad). 

Samtidigt talar journalisterna mycket om vikten av att lyssna på publiken 

och bjuda in dem som medproducenter. De uppger att de ofta interagerar 

med dem och försöker svara på frågor och lyssna på deras tips. I intervjuerna 

framstår de flesta av journalisterna som publikmedvetna, något som inte 

riktigt visar sig i analysen av deras tweets. Och diskrepansen mellan vad 

journalisterna uppger i intervjuerna och deras egna beteenden på Twitter är 

anmärkningsvärd. Twitter verkar inte alls vara en arena för publikkontakt och 
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interaktion, åtminstone inte för de undersökta journalisterna. Det kan bero 

på att Twitter används mer som ett verktyg för att hålla koll på omvärlden 

och se vad andra nyhetsmedier rapporterar om, därför att publiken helt enkelt 

inte finns på Twitter. Det är även något som några journalister uppger i 

intervjuerna. Annika Hamrud förklarar att det är på mejlen som den ”riktiga” 

kontakten sker med läsarna och Anders Pihlblad säger att den stora massan 

inte finns på Twitter. Den stora massan finns i stället på Facebook, en social 

medieplattform som dock är mycket mer stängd än Twitter. Samtidigt uppger 

Emanuel Karlsten att han utgår från att det finns många människor som inte 

jobbar inom media som finns på Twitter. Och många olika redaktioner satsar 

hårt på Twitter, bland annat hade SVT en stor satsning på sociala medier 

under vinter-OS i Vancouver (svt.se, 2010). 

Det kan alltså vara så att Twitter näst intill uteslutande är en plattform för 

mediemänniskor som vill knyta kontakter med varandra, en plattform där det 

inte finns någon publik att interagera med. Denna undersökning visar även på 

att journalister inte har särskilt mycket kontakt med sin publik, åtminstone inte 

på Twitter. Och om de har det är det främst för att de behöver case till sina 

artiklar/inslag eller för att de ska svara på någon av publikens frågor. Om så är 

fallet är det fortfarande ett stort steg till den interaktiva journalistik som ska 

likna ett seminarium där publik och journalister i demokratisk anda tillsammans 

bestämmer vad som är viktigt att belysa i samhället (Karlsson, 2007). 

Få interaktiva möjligheter tas till vara

Den här studien visar att journalisters användning av Twitter inte ger en ökad 

interaktion mellan publik och journalister även om journalisterna uppger att 

en ökad interaktion är någonting att sträva efter. Journalisterna lever således 

inte som de lär.

De undersökta journalisterna har en positiv syn på publiken och är 

publikmedvetna. Merparten av de undersökta journalisterna har en stark 

publikfokus utan att för den skull glömma bort sitt uppdrag, att informera 

om samhället och även ge medborgarna vad de behöver veta. Journalisterna 
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ställer sig positiva till interaktion med publiken, de uttalar sig även positivt 

till att ha publiken som medproducenter i journalistiken.  Men studien visar 

även att det som journalisterna berättar om i intervjuerna inte riktigt efterlevs 

i praktiken, det visar sig i resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen 

av journalisternas Twitteranvändning.  Endast tio procent av de undersökta 

journalisternas tweets är interaktion med publiken. Journalisterna använder 

i stället Twitter främst för att uttrycka egna personliga åsikter, hitta dagens 

”snackis” och för att diskutera med, och hålla koll på, andra journalister. Av 

alla interaktiva tweets, alla länkar och retweets som sprids av journalisterna på 

Twitter så är merparten riktad till en annan person som är yrkesverksam i den 

mediala sfären. Det hör till ovanligheterna att journalisterna interagerar med 

publiken eller länkar till en privatpersons hemsida eller blogg. 

Frågan är vilket syfte journalister och medieföretag har när de startar 

satsningar på sociala medier. Är det med en brinnande längtan av att 

skapa en demokratisk öppen journalistik där publiken ska bjudas in som 

medproducenter? Eller handlar det egentligen bara om att försöka synas i ett 

till sammanhang, vässa sitt varumärke, hitta ett och annat tips och svara på 

några av konsumenternas frågor? Att döma av den här studien är jag böjd att 

svara nej på den första frågan och ja på den andra.

Det skulle vara intressant med ytterligare forskning om journalisters 

publikkontakt och syn på publiken och publikkontakt. En deltagande 

observation på en redaktion kombinerad med intervjuer av journalister 

skulle kunna ge svar på hur mycket journalister faktiskt har kontakt med 

publiken. Publikkontakt kan ses som något som genuint eftersträvas eller som 

företagsstrategiskt nödvändigt. 
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