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SAMMANFATTNING
Journalistik är en del av grundstommen i en demokrati och ansvarar för att bevaka samhället,
granska makteliten och se till att ge en nyanserad bild av verkligheten. I och med det snabba
informationsflödet som de digitala medierna gett oss idag har journalistiken fått enorm
konkurrens från utomstående aktörer och privatpersoner. Samtidigt har undersökningar gjorts
där politiker och pressekreterare tycker att journalister idag inte klarar att bevaka i den mån
som skulle önskas. Den ekonomiska situationen har gjort att många lokalredaktioner har fått
läggas ner vilket har bidragit till vita fläckar som inte längre bevakas i Sverige. I den här
undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med riksdagspolitiker, journalister
och pressekreterare inom den politiska arenan för att få svar på hur de ser på journalistikens
demokratiska roll, journalistikens framtid och hur digitaliseringen har påverkat journalistiken.
Svaren tematiserades och analyserades mot teorier om mediekonvergens, journalistikens
demokratiska roll och politisk kommunikation. I flera teman som hittades bland svaren råder
det konsensus i intervjupersonernas svar och åsikter frågeställningarna. Exempelvis att
journalistiken står inför stora utmaningar i framtiden i ett samhälle med lätta sätt att sprida
desinformation, och att journalisterna själva behöver hitta lösningen för att bevara sin
relevans och trovärdighet.
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ABSTRACT
Journalism is a part of the foundation of a democracy and is responsible for giving a wide
view of the society, examining the authorities and making sure to give a nuanced picture of
reality. With the rapid flow of information given to us by the digital media, journalism has
gained tremendous competition from third parties and private individuals. At the same time,
surveys have been carried out where politicians and press secretaries find that journalists
today are unable to cover reality to the extent that would be desired. The economic situation
has meant that many local offices have had to be closed down, which has contributed to white
spots that are no longer covered in Sweden. In this survey, semi-structured interviews were
conducted with parliamentary politicians, journalists and press secretaries in the political
arena to get answers on how they view the journalism's democratic role, the future of
journalism and how digitalization has affected journalism. The answers were thematised and
analyzed against theories of media convergence, journalism's democratic role and political
communication. In several themes that were found among the answers, there is consensus in
the interviewees' answers and opinions questions. For example, journalism faces major
challenges in the future in a society with easy ways of disseminating disinformation, and that
journalists themselves need to find the solution to preserve their relevance and credibility.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Relationen mellan politiker och journalister har alltid varit avgörande för att Sveriges
demokratiska styre ska fungera. Utan journalister är politikers kommunikation med
allmänheten begränsad, men samtidigt är journalisterna beroende av att få information av
politiker. Dynamiken och relationen mellan politik och journalistik har nyligen presenterats i
en bok som är baserad på en treårig studie om journalistik och politik. Boken som släpptes i
början av 2019 heter Close and distant - political executive media relations in four countries
och är skriven av Karl Magnus Johansson och Gunnar Nygren. Den treåriga studien med
fokus på medialisering och politisk kommunikation gjordes i fyra länder med olika
styrelseskick genom kvalitativa forskningsintervjuer och blev en del av inspirationen till den
här studien. Johansson och Nygren (2019) hävdar att politiken och journalistiken består av ett
komplext interaktionsmönster, som även beskrivs som ett ömsesidigt beroende. Samtidigt
beskriver de att medialiseringen inte alls går åt ett håll där medierna tar tillbaka makten utan
snarare att det är politikerna som mer styra dagordningen. Idag är det en tävling om att vinna
varandras respekt, kring vad som anses värt att publicera på de olika plattformarna, men även
att vinna publikens uppmärksamhet. (Johansson & Nygren, 2019).

Den här undersökningen är en fortsättningsstudie på Johanssons och Nygrens (2019) som
fokuserar på ett nutids- och framtidsscenario för journalistiken i Sverige. Den bygger på att
förstå hur journalister, politiska tjänstemän och politiker tror att framtiden ser ut för
journalistiken och vilka utmaningar den står inför. De traditionella mediehusen står inför
organisatoriska och ekonomiska utmaningar, där de ständigt skär ner på personal och
organisationsstorlek för att klara av det tuffa medielandskapet. Detta beror bland annat på
mediekonvergensen som ständigt förändrar förutsättningarna för journalistiken i den tid vi
lever i (Jenkins, 2012).

Sedan Sverige fick demokrati år 1919 och grundlagar kring journalistiken stiftades har
journalistiken haft en stark ställning på marknaden inom både opinionsbildning och som
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informationsplattform. Journalistikens syfte har alltid varit att vara relevant och granska
makthavare och informera medborgarna om det politiska läget. När den politiska agendan
styrs via egna mediehus och sociala kanaler bidrar det till att journalistikens funktion som
tidigare gatekeepers nu blivit mindre relevant eftersom politikerna jobbar med egna agendor
och därmed blir det svårare för journalistiken att behålla sin position som granskande och
informerande. För att behålla sin relevans konkurrerar journalistiska mediehus med
influencers och andra aktörer som tar upp tid i publikens vardag. De frågor undersökningen
avser att behandla handlar om hur politiker, politiska tjänstemän och journalister uppfattar att
journalistikens demokratiska roll är idag, hur de tror att den ser ut i framtiden och hur
digitaliseringen påverkat journalistikens roll i demokratin (Strömbäck, 2015). Journalistikens
roll utmanas av den medialisering och digitalisering som sker där opinionsbildningen nu ofta
sker via politikers egna mediehus och sociala kanaler, samt via influencers och andra
plattformar för att politikerna inte vill vara beroende av mediernas dagordning (Strömbäck,
2015).

I en Novus-undersökning som gjordes under 2018 i Sveriges riksdag tyckte mer än varannan
riksdagsledamot att medias bevakning fick ganska lågt eller mycket lågt betyg.
Undersökningen presenterades i dokumentären Länge leve demokratin a v Jan Scherman
(2018) där Scherman genomgår det demokratiska systemet i Sverige i en programserie på tre
delar. Genom intervjuer med olika politiker, politiska tjänstemän och journalister försöker
Jan få svar på sin frågeställning “hur mår demokratin?”. Dokumentären ger en inblick i hur
den svenska demokratin ser ut genom den svenska makteliten och skildras ur ett journalistiskt
perspektiv. I och med Novus-undersökningens resultat väcktes det nya frågor; hur ser
politiker, politiska tjänstemän och journalister på journalistikens roll i en demokrati och hur
tror de att den rollen kommer att vara i framtiden? Samhället förändras ständigt och sättet att
få tag i information idag är lättare än det någonsin varit. Samtidigt måste journalistiken hänga
med och ständigt bevara sin relevans som informationskälla. Jans dokumentär baseras på
journalistik och därför kommer den användas som inspirationskälla till denna vetenskapliga
studie.

I och med att undersökningen görs utifrån ett framtidsscenario, så kommer Johansson och
Nygrens (2019) studie kunna användas i syfte att se hur intervjupersonerna tar till sig
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undersökningen och på vilket sätt förhållandet mellan politik, publik och media har
förändrats och ser ut. Den belyser även det demokratiska syfte som journalistiken fyller i att
vara en granskande faktor som påverkar den källkritiska delen, att korrekt information
publiceras.

1.2 Syfte
Den här studiens syfte är att behandla hur journalister, politiker och politiska tjänstemän
uppfattar journalistikens demokratiska funktion i samhället, för att få förståelse kring vilka
utmaningar de båda grupperna ser att journalistiken står inför i framtiden, samt behandla hur
journalister, politiker och politiska tjänstemän ser på digitala mediers påverkan på
journalistikens demokratiska roll och funktion i samhället.

1.3 Frågeställningar
1. Hur uppfattar journalister, politiker och politiska tjänstemän att journalistikens
demokratiska roll ser ut idag?
2. Hur ser politiker, politiska tjänstemän och journalister på den digitala utvecklingen
och de sociala mediernas roll gentemot journalistiken och påverkan på politisk
kommunikation?
3. Hur uppfattar journalister, politiker och politiska tjänstemän att journalistikens
demokratiska roll ser ut i framtiden?

1.4 Avgränsning
Ämnena journalistik, demokrati, politik, medialisering och digitalisering är breda och går att
vrida och vända på i flera perspektiv för att få fram olika resultat. För att anpassa
undersökningen till syfte och frågeställningar har den därför avgränsats till att endast
behandla intervjupersonernas upplevelser och sedan analysera dessa svar gentemot de teorier
som används. Intervjupersonerna har olika politiska bakgrunder och ideologiska
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uppfattningar, men eftersom undersökningen avser att behandla journalistikens demokratiska
roll är det inte av relevans att analysera en specifik ideologi. Därför kommer
intervjupersonernas åsikter kring journalistikens demokratiska roll endast vara av intresse,
och blandade ideologier kommer att förekomma, men alla kommer inte att representeras.

Studien är inspirerad av Jan Schermans (2018) dokumentär och är en mer koncentrerad
fortsättningsstudie på Johansson och Nygrens (2019) studie där vi behandlar upplevelser
kring journalistikens demokratiska roll i Sverige i nutid och framtid. För att få upplevelser
från personer med erfarenhet kommer därför riksdagspolitiker, politiska tjänstemän och
journalister med erfarenhet i ämnet att intervjuas.

Begreppen medialisering och digitalisering betyder olika beroende på i vilket sammanhang
de hamnar. I den här studien avgränsas medialiseringen till att handla om beroendet politiker
och journalister har av varandra och hur maktbalansen påverkar journalistiken. Inom
digitaliseringen fokuserar denna studie på processerna som pågår inom traditionella och
sociala medier.
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2. TIDIGARE FORSKNING
2.1 Relationen mellan journalistik och politik
Karl Magnus Johansson och Gunnar Nygren (2019) presenterade under hösten 2018 en
treårig studie som handlar om journalistik, demokrati, politisk kommunikation, sociala
medier, digitalisering och medialisering. Studien genomfördes av en grupp forskare som
sattes samman från Polen, Sverige, Litauen och Finland. Syftet med studien var att undersöka
förhållandet mellan journalister och politiker för att se om det är en jämn beroendeställning
som är ömsesidigt förstärkande och symbiotisk eller mer fundamentalt motsatta. Studien
presenterades sedan i en bok som släpptes 2019 kallad Close and distant - political executive
media relations in four countries ( Johansson & Nygren, 2019)
I studien jämfördes de fyra olika ländernas mediesystem för att se om det finns något mönster
och ifall det går att göra någon generalisering kring kulturen inom politisk kommunikation i
Europa. Först undersöktes relationen mellan journalister och källor i de fyra länderna. Detta
gjordes genom omfattande intervjuer med politiker, tjänstemän och journalister. I boken
presenteras också hur relationen bygger på strategisk kommunikation och att utbytet av
information mellan journalister och politiker är det som bygger relationen men samtidigt
förhåller en distans mellan bägge parter (Johansson & Nygren, 2019)

Studien är indelad i fyra delar. Den första delen handlar relationen mellan journalister och
politiker. Där ställdes frågor till intervjupersonerna om hur dynamiken mellan journalister
och politiker ser ut och hur de är beroende av varandra. Den andra delen handlar om rutinerna
inom politisk kommunikation och vilken roll alla politiska tjänstemän har och vilka
konsekvenser deras roll får. Den tredje delen handlar om opartiskheten journalistiken har
gentemot politiken och hur detta syns i journalisternas dagliga arbete. Den fjärde delen
handlar om hur demokratin, tillgängligheten, transparensen och den demokratiska processen
ur ett större perspektiv påverkas av att journalister och politiker är beroende av varandra.
(Johansson & Nygren, 2019).
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En av de stora förändringar i relationen mellan journalister och politiker, som presenteras i
boken av Johansson & Nygren (2009), är att antalet pressekreterare och tjänstemän ökat
markant med åren från att den första pressekreteraren anställdes 1963 till den dåvarande
statsministern. Flera av intervjupersonerna i studien vittnar om att det snabba
informationsflödet skapar press på att ständigt leverera svar men också att nästan vad som
helst kan bli en nyhet. Ett exempel som tas upp är att en tweet av någon kan bli en nyhet.
Andra faktorer som förändrats från förr är att journalistkårerna krympt och att kompetensen
hos varje enskild journalist måste vara bredare eftersom kraven på vad som ska publiceras är
högre. En av intervjupersonerna förklarar att det beror på att man som journalist idag
förväntas leverera tv-inslag, text till webben och text till publikation på väldigt kort tid.
Pressekreterare upplever att journalister inte är lika specialiserade på sitt område och har
sämre koll på basala saker (Johansson & Nygren, 2019).

Enligt de politiska journalisterna och de politiska pressekreterare som har intervjuats under
denna undersökning, så har förbindelserna mellan politiker och politiska journalister
förändras på många sätt de senaste 20–30 åren. Den primära förklaringen är att det skett en
markant utveckling, där relationerna mellan de olika systemen har utvecklats. Det gamla
systemet som bestod av samarbete och förståelse har nu utvecklats till en professionalisering
mellan politiker och politiska journalister. (Johansson & Nygren, 2019)

Mediernas roll i den politiska kommunikationen har blivit allt viktigare och nyhetsmediernas
politiska kontroll har blivit allt svagare på grund av kommersialiseringen av media. Vilket
man har försökt påverka under många år, där nyhetsmedierna ska kunna ha den politiska
kontrollen (Johansson & Nygren, 2019), men nu har det lett till att den svenska politiken är
medialiserad. Detta är någonting som syns tydligt när det kommer till politiska partierna i
Sverige, då tidningarna idag ägs av företag som både har kommersiella och allmänna
publiceringsmål. Under 1970-talet hade Sverige en partipress med tidningar som antingen
ägdes av eller var nära knutna till de politiska partierna. Genom detta system så kunde läsarna
stödja de olika partierna genom att läsa tidningarna, dessa var en del av det politiska
systemet- en slags politisk parallellism (Johansson & Nygren, 2019).
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I studien som presenteras i boken kom Johansson & Nygren (2019) fram till att det komplexa
interaktionsmönstret kan bäst beskrivas som ett ömsesidigt beroende. Författarna hävdar att
en gemensam politisk kommunikationskultur baseras på normer, värderingar och attityder
hos de olika aktörerna. I denna kultur finns det en ständig dragkamp kring kontrollen över
informationsflödet. Det beskrivs som dagliga förhandlingar om vad som är värt att publicera
och inte publicera nyhetsmässigt. De politiska källorna har ett stort inflytande på den
politiska dagordningen genom att kontrollera den information som publiceras. (Johansson &
Nygren, 2019)

Studien har även diskuterat att det finns en nedskärning kring den informationen som berör
journalistiken, att journalisterna är mindre specialiserade och har bristande kunskap för
publicering kring information. Idag har det istället lett till att det sker ett större fokus på
produceringen av innehållet och mindre tid på journalistisk forskning. Resultatet i detta leder
till att utvecklingen av den politiska kommunikationen påverkas allt mer av de politiska
aktörerna, genom att anpassa sig till medielogik som i sin tur ökar de politiska aktörernas
inflytande på den politiska rapporteringen vid bekostnad av professionell journalistik. I en
viss utsträckning innebär det att återgå till den gamla versionen av politisk parallellism. Detta
sker inom en gemensam kultur som är skapad i den dagliga interaktionen mellan journalister
och deras politiska källor, en kultur som binder samman delarna i dessa pågående
förhandlingar, där regler och normer har ett stort fokus.

I denna politiska kommunikationskultur så har gränsen mellan aktörerna blivit allt mer
suddiga. Aktörerna hoppar mellan olika jobb, från pressrum till regeringens PR-konsulter och
sedan

tillbaka

till

journalistik.

Ur

ett

medieinnehållsperspektiv

blandas

innehållsmarknadsföring och andra kommersiella funktioner med journalistik, vilket gör det
allt svårare att förhålla sig till trovärdigheten. Johansson och Nygren (2019) hävdar att den
politiska journalistiken står inför utmaningar av de minskade resurserna i pressrummen. Det
är allt färre journalister som utvecklar sina egna nätverk av källor, vilket gör att det blir färre
nyheter som berör politik. Detta försvagar journalistikpositionen i förhållande till den
växande personalstyrkan av kommunikatörer inom politikmaskineriet (Johansson & Nygren,
2019).
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2.2 Journalistik och politik i sociala medier
Politisk influencing är en kvalitativ studie från 2018 som gjordes på Lunds universitet med
fokus på vilka attityder och kunskaper gymnasieelever har till politisk influencing, samt om
fenomenet kan förändra deras åsikter och förtroende till partiledare. Influencer marketing är
ett forskningsfält som har expanderat under de senaste åren. Flertalet forskare har studerat
fenomenet i olika kontexter med syftet att få en bättre förståelse för det komplexa området
(Allert & Wennström, 2018). I studien Marketing through instagram influencers: The impact
of number of followers and product divergence on brand attitude från 2017 undersöks det hur
influencers på Instagram med många följare kan förändra attityder till varumärken. De kan
därmed förändra människors åsikter och värderingar, vilket kan ha en stor påverkan på vad
människor väljer att stå politiskt (De Veirman et al, 2017).

2.3 Journalistikens förändrade roll i en demokrati
Mycket av tidigare forskning återfinns under forskningsartiklar som berör ämnena
journalistik, media och demokrati. Enligt forskningsartikeln Journalism beyond democracy:
A new look into journalistic roles in political and everyday life som är skriven av Thomas
Hanitzsch och Tim P Vos (2018) beskrivs journalistiken som människans främsta
informationskälla. De hävdar att det är viktigt att medborgarna deltar och engagerar sig
politiskt i dagens samhälle. Teoretikern Denis McQuail klassificerar nyhetsmedierna i fem
olika roller: information, korrelation, kontinuitet, underhållning och mobilisering. Dessa
roller kommer ha en funktion kring de argument som kommer att belysas i det här avsnittet
av tidigare forskning. (Hanitzsch, Vos, 2018)

Normativa teorier tog fart efter andra världskriget där politiker och akademiker började ta
ställning till mediernas makt för att kunna forma allmänheten med dagsaktuella nyheter. I
förenta staterna var det kommissionen som påpekade att pressfrihet skulle vara självklart i
den rapport som skrevs 1947, att demokrati i huvudsak ska bero på ett fritt flöde och en
tillförlitlig information utifrån ett helhetsperspektiv, där alla kan delta och tycka precis vad de
vill. Därför måste den journalistiska rollen i ett demokratiskt samhälle förstås utifrån olika
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punkter: politiska, ekonomiska och sociala-kulturella sammanhang. Journalister är skyldiga
att agera i rollen som informatör, övervakning, sätta dagordningen och fungera som en
delaktighet i det sociala livet. (Hanitzsch, Vos, 2018)

Hanitzsch och Vos (2018) menar att journalistiken står inför en föränderlig process i
samhället och att journalister måste förhålla sig till flera roller samtidigt, på grund av den
modernisering som sker. Just därför kan det bli svårt för journalistiken att uppfylla sin roll,
att förmedla trovärdiga nyheter och vara ett ansikte utåt, då nya informationskällor träder
fram. Det blir en konkurrens kring publikens uppmärksamhet, där många själva kan välja
vilka nyheter som de tycker verkar intressant och underhållande. Just därför blir den
journalistiska rollen inte lika relevant i den digitaliserade världen.
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3. TEORI
Eftersom undersökningen avser att behandla journalistikens demokratiska roll kommer flera
teorier vara av relevans för att komplettera och problematisera varandra. Teorier om
demokrati, journalistikens demokratiska roll i samhället samt politisk kommunikation
kommer att vara centrala och användas som grund. Detta eftersom det presenterar
förutsättningarna för journalistiken och som sedan kan jämföras med upplevelserna i svaren
som de kvalitativa intervjuerna ger. Till det kommer även teorier kring digitaliseringen inom
politisk kommunikation och journalistik utvecklas för att förklara hur detta påverkar
journalistiken i en demokrati.

3.1 Journalistikens demokratiska uppdrag
I en demokrati lägger politiska beslut och juridiska villkor ramverket för hur journalistiken
ska utövas och mediernas verksamhet. Mediernas förhållande till demokratin är att de ska stå
fria gentemot statsmakterna. Styrelseskicket demokrati i Sverige grundar sig på de fyra
grundlagarna

regeringsformen,

successionsordningen,

yttrandefrihetsgrundlagen

och

tryckfrihetsförordningen. De två sistnämnda innefattar journalistikens uppdrag i en demokrati
och därför brukar journalistik anses vara den tredje statsmakten. Till det kommer andra lagar,
förordningar, lagar och avtal som står till grund för journalistikens oberoende. Det är dock
inte en garanti för ett ständigt oberoende, där andra delar i världen har en helt annan syn på
mediernas tryckfrihet och yttrandefrihet (Nord & Strömbäck, 2012).

Journalistik fyller en demokratisk funktion i samhället med uppdrag att vara en informerande,
oberoende och granskande faktor. För att en demokrati ska fungera krävs transparens mellan
maktelit och medborgare och där journalistiken kommer in för att främja sanning, lojalitet
mot medborgare, verifikation och delge medborgare ett rum för offentlig debatt och kritik
Yrkesetiken inom journalistik bygger på tryckfriheten (Weibull, 2015).
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I boken Medierna och demokratin ( Nord & Strömbäck, 2012) beskriver Carey i ett citat från
år 1999 att det inte går att förstå demokratin och politikens sätt att fungera utan att ta hänsyn
till medierna och journalistiken. Carey förklarar att det inte går att se dessa två aktörer som
två åtskilda utan att de är sammankopplade och endast går att förstå genom att de anpassar sig
efter varandra. Nord & Strömbäck (2012) påpekar också att demokrati, medier och
journalistik hänger samman.

3.2 Mediekonvergensen inom journalistik
Vincent Moscos teori om mediekonvergens (Mosco, 2019) belyser sociala mediers påverkan
på journalistiken och dess demokratiska roll. Idag står det en rad olika problem inför den
moderna journalistiken och ett av dessa är sociala medier, där Facebook och Google har tagit
över verksamheten. Journalistiken har under många år varit en ledande roll för publiken, att
leverera nyheter och fånga publikens uppmärksamhet. Mosco (2019) hävdar att det har skett
en markant förändring, där journalistiken inte har samma betydelse som den en gång tidigare
haft, där den varit en viktig informationskälla för många. Idag handlar det om att synas på
digitala plattformar, där det kommersiella också har tagit en stark ställning på marknaden.
Idag väljer många att använda sig av annonsörer på de digitala tjänsterna, för att kunna vinna
publikens uppmärksamhet, i resultat om att investera i inköp av sina varor och tjänster.
(Mosco, 2019)

Google och Facebook har en djupgående inverkan på viktiga delar som berör den politiska
kommunikationen, inklusive den allmänna opinionen och väljarna. Den gamla formen av
journalistik, dvs tidningar har tidigare uppfyllt de kommersiella kraven, där nyhetsvärdena
strävade efter en objektivitet, rättvisa och service till samhällen, tillsammans med etiska
normer för reportrar och redaktörer. De två ledande sociala medieplattformarna är nu den
främsta källan till information för världens befolkning. Vilket har gett ett resultat i att Google
och Facebooks sökrankningar fylls med ”newsfeed”, ett material som inte uppfyller en
noggrannhet och sanning.
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Under 2018 så visade det sig att Facebook var den största digitala tjänsten på marknaden som
människor använde som informationskälla. Trots att Facebook inte är en källkritisk granskad
tjänst, så visar forskning på att det är världens attraktivaste plattform. Mosco (2019) beskriver
i Becoming digital (Mosco, 2017) att konvergensen har påverkat journalistikens relevans,
idag finns det en hel del olika digitala plattformar som lagrar, bearbetar och distribuerar
information. Genom den modernisering som präglar samhället så kommer dessa ledande
konkurrerande företagen ha en alltmer större kontroll över den digitala informationen som
publiceras (Mosco, 2019).

Henry Jenkins (2012) hävdar att spridningen av olika mediesystem och medieanvändandet
över olika landsgränser beror på och påverkar publikens aktiva roll och deltagande i det
mediala samhället. De argument som Jenkins (2012) lyfter fram är att konvergens först och
främst skall ses som en teknologisk process som för samman ett stort antal funktioner under
skalet på en och samma apparat. Han menar också att mediebranschen genomgår just nu ett
paradigmskifte där dåtidens åsikter och fördomar om hur mediesamhället skulle förvandlas
till nya plattformar där radio och tv ersätts med någonting annat som skulle underlätta för
användarna att komma åt medieinnehåll som hade betydelse i varje enskild individs liv
(Jenkins, 2012).

3.3 Symbiosen inom politisk kommunikation
Relationen mellan politiker, journalistik och publik har sedan rösträttsreformen 1919 varit en
viktig del för transparens och förståelse för det demokratiska systemet. För att upprätthålla en
stark demokratisk funktion i samhället krävs en god relation mellan politiker och journalister.
På så sätt får politiker ut sitt budskap till allmänheten och journalistiken hålls levande och
informerande. Politisk kommunikation styrs av tre olika dagordningar; den medborgerliga
dagordningen, den

mediala dagordningen och

den politiska dagordningen.

Den

medborgerliga dagordningen innebär vad allmänheten är intresserade av att veta, den mediala
dagordningen innebär att lyfta uppmärksamhetsväckande händelser och den politiska
dagordningen handlar om att lyfta sakfrågor som allmänheten bör veta som ingår i den
politiska beslutsprocessen (Shehata, 2015).
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Från det politiska hållet finns det ett stort intresse i att skapa rubriker och uppmärksamhet
kring händelser och sakfrågor som gynnar varje enskilt parti. Det finns en dagordning inom
varje politisk rörelse att locka väljare och förtroende och detta görs genom positiv
marknadsföring av händelser som rör partiet. Tidigare har medier alltid haft en central roll i
detta där massmedia varit det snabbaste och enklaste sättet att kommunicera utåt.

I samband med mediekonvergensen har maktpositionen hos massmedia förflyttats till vad
Strömbäck (2014)

kallar

för

en ny era av politisk kommunikation där allas

dagordningsprocesser nu styrs av egna intressen utanför journalistiken och genom egna
kommunikationskanaler. Den tidigare positionen massmedia haft som gatekeepers som styrt
det redaktionella urvalet är nu utsuddad eftersom politiska partier i allt större utsträckning
kommunicerar via egna plattformar. Inom forskning av relationen mellan journalister och
källor som t.ex. politiker och experter myntades begreppet gatekeepers av Kurt Lewin år
1948 för att beskriva maktförhållandet i vem som filtrerar vad (Falkheimer, 2012).

Strömbäck (2014) delar upp politisk kommunikation idag i sex faktorer som är viktiga för att
förstå sambandet mellan journalistik, politik och publik och hur dessa dagordningar mindre
blir beroende av varandra. Den första faktorn handlar om att medias trovärdighet bestämmer
hur stor makt en medieaktör har och att vissa aktörer har mer makt än andra och att vissa styr
dagordningen över andra. Den andra faktorn beskriver Strömbäck (2014) handla om att olika
medietyper har olika mycket makt. Ett exempel som återges är att textbaserade medier
upplevs ha större makt och inflytande än tv. Den tredje faktorn handlar om hastigheten inom
informationsflödet inom politik. Den politiska intensiteten, menar Strömbäck (2014),
påverkar maktförhållandet inom politisk kommunikation, där externa medieaktörer som
influencers eller partipolitiska plattformar får allt större inflytande vilket påverkar
politikernas makt över medieinnehållet. När lugn eller kris infinner sig inom politiken har
massmedia mer makt eftersom medias dagordning då inte konkurrerar med medborgarnas
uppmärksamhet för politikerna och deras sakfrågor (Strömbäck, 2014).

Den fjärde faktorn handlar om medborgarnas politiska medvetenhet och hur väl orienterade
de är i det politiska landskapet. Strömbäck (2014) drar slutsatsen att det finns ett starkt
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kausalitetssamband mellan de som konsumerar mycket medier, har ett stort behov av att
orientera sig i samhällsfrågor men också saknar ett stort engagemang i sakfrågorna med att de
är mest mottagliga för mediernas dagordningsmakt. Den femte faktorn handlar om
närhetsprincipen och att forskning visat att det medieinnehåll som medborgarna har lite
anknytning till personligen har tendenser att engagera mer. Detta gör att dagordningen styrs
beroende på vem som har vilka erfarenheter enligt Strömbäck (2014). Den sjätte faktorn är att
uppmärksamheten kring en specifik fråga måste nå ett visst tröskelvärde för att
dagordningseffekten ska uppstå och ge inflytande i medborgarnas vardag.

3.4 Kommunikationsprocesser inom politisk kommunikation
Barnhursts (2011) teori om politisk kommunikation utvecklar men problematiserar också
Strömbäcks (2014) resonemang och förklarar att man behöver se på politisk kommunikation
som ett större begrepp som innefattar flera faktorer som påverkar sambandet mellan
journalistik, publik och politik. Han menar att politisk kommunikation förändrats i så snabb
hastighet att det inte längre representeras på ett rättvist och objektivt sätt. Enligt Barnhursts
(2011) teori kan inte politisk kommunikation förenklas utan måste delas upp i funktionalism
och representation. Barnhurst (2011) menar att det inte finns några nya och aktuella studier
som genomförts inom politisk kommunikation och att de som gjorts kan ses som missvisande
om det hänvisas till dessa i dagens forskning inom politisk kommunikation. Han menar att i
och med förändringen av hur människor tar del av innehållet idag också skapar ett glapp
mellan medborgare och politiker eftersom verkligheten som skildras inte tas emot av alla.
Barnhurst (2011) förklarar också att teorin politisk kommunikation idag har tappat sin grund
och inte längre betyder samma som det gjorde förut. En del som han menar är viktig är att
synen på funktionalismen och representation inom politisk kommunikation förändras.

Funktionalismen innebär sambandet mellan hur kommunikationsprocesser påverkar politiken
och vice versa. Funktionalister har en tendens att också acceptera dessa processer som ett
status quo. Barnhurst (2011) menar att det finns andra faktorer i människors liv som påverkar
hur de tar emot ett budskap av politiker och att kommunikationsprocesser är mer komplexa
än vad funktionalister anser.
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Barnhurst (2011) förklarar att representationen innebär att subjektivitet påverkar i
kommunikationsprocesser och att påverkansfaktorer inte stannar vid objektiva tankar.
Känslor och upplevelser är med och styr tillsammans med information och resonemang i
kommunikationsprocesserna menar Barnhurst (2011). Det som skiljer funktionalismen och
representationen ifrån varandra är att den förstnämnda har ett mer semiotiskt, objektivt och
konkret synsätt på kommunikationsprocesser medan den sistnämnda fokuserar på det som
påverkar sinnet, undermedvetandet och har en djupare analys. Båda är viktiga och påverkar
varandra och behövs för att förstå hur någonting som kommuniceras påverkar samhället och
personer. Barnhurst (2011) problematiserar att teorin politisk kommunikation är en redan
utarbetad bana som många fastnar i när de genomgår forskningsprocesser och att det inte för
forskningen framåt eftersom ingenting inom teorierna ifrågasätts och därför behöver förnyas.
Barnhurst (2011) beskriver politisk kommunikation som en hybrid som ger en bred insikt i
politisk vetenskap och som ger publiken en subjektiv insikt i hur det politiska landskapet ser
ut.
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4. METOD OCH MATERIAL
4.1 Metod
För att få svar på undersökningens frågeställningar kommer kvalitativa forskningsintervjuer
genomföras med människor som arbetar inom politik och journalistik. Eftersom metoden
kräver att en semi-strukturerad intervjuguide används så har en sådan tagits fram med
huvudfrågor kring journalistikens demokratiska roll, digitalisering av journalistiken och
journalistikens framtid.

4.2 Tillvägagångssätt
Eftersom att vi har intervjuat politiker, tjänstemän och journalister som jobbar med politik på
riksnivå så kan man utifrån dessa aktörer se hur de ställde sig till frågorna samt hur deras
åsikter och tankar såg ut. I det vanliga språkbruket så tillförde validiteten en giltighet till
sanningen, riktigheten och yttrandet. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart,
vägande och övertygande. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver detta som en metod inom
validiteten, och att då kommer resultatet vara pålitligt. Däremot är validiteten beroende av hur
intervjuaren använder sin teknik under intervjuns gång, en kontroll, ifrågasättande och en
teoretisk koll över resultatet är viktiga verktyg. För att validiteten skulle uppfyllas så
användes det en god intervjuteknik under intervjuerna. En kontinuerlig kontroll

över

intervjusvaren genomfördes och ett kritiskt perspektiv användes för att bevisa att logiken och
trovärdigheten hade en stor betydelse för undersökningen. En kontrollerande validitet
beskrivs utifrån sju olika stadier som Kvale & Brinkmann (2009) presenterade:

Tematisering
Först har en tematisering gjorts genom att studien fått ett tydligt syfte och tre konkreta
frågeställningar. Intervjufrågorna har sedan formats för att besvara frågeställningarna, och
sedan har intervjustudien delats upp i tre kategorier; inledande frågor, huvudteman och
avslutande frågor. Huvudteman i studien är journalistikens demokratiska roll, digitalisering
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av journalistiken och journalistikens framtid. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet
med tematisering att främja syftet med studien och förklara studiens “varför”. Detta innebär
ett teoretiskt klargörande av studien och vilka teman som finns att undersöka. Tematiseringen
sker för att förklara frågorna “varför?”, “vad?” och “hur?”. När tematisering görs ska man
vara väl påläst i ämnet för att kunna kategorisera teman och därefter skapa intervjufrågor som
passar sig för att besvara frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2009).

Planering
När den här studien inleddes skapades en tidsplan för att hela studien ska vara genomförbar.
En tydlig struktur och ett urval av relevanta intervjupersoner har gjorts i planeringsstadiet för
att deras svar ska ge ett tydligt avstamp i forskningen. Intervjuerna genomfördes mellan
vecka 8 och 11 år 2019 för att ge tid till analys, verifiering och rapportering. Baserat på Kvale
och Brinkmanns (2009) teorier om forskningsintervjue har därför intervjuerna att genomförts
med noggrannhet och tydlighet, där svaren har dubbelkontrollerats med intervjupersonen för
att ge en tydlighet i analysdelen.

Intervju
Intervjuerna blev cirka 45 minuter långa och har genomförts med 4-5 personer som jobbar
som journalister med lång erfarenhet i ämnet och 4-5 pressekreterare och politiker från
sveriges riksdag. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon och spelades in för att sedan
transkriberas. Telefonintervjuer var nödvändigt i denna studie då intervjupersonerna var
högst relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Det geografiska läget gjorde att
denna metod var nödvändig att tillämpas. Intervjuguiden består av två delar; en del med
forskningsfrågorna och en del med tematiska intervjufrågor. Forskningsfrågorna är kopplade
till frågeställningarna och de tematiska intervjufrågorna utvecklades efter dessa för att
besvara frågeställningarna. De är också mer anpassade till det vardagliga språket vilket är
viktigt i en intervju för att få en bra samtalsdynamik med intervjupersonen (Kvale &
Brinkmann, 2009).

Intervjuer med elitpersoner innebär många utmaningar. Dels att de är vana vid att få frågor
om sina åsikter och tankar, men också att det är viktigt att intervjuaren har en viss
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sakkunskap om intervjuämnet. Därför bör intervjuaren känna till ämnet och behärska det
tekniska språket, men även vara bekant med intervjupersonens bakgrund och sociala
situation. På så vis kan intervjuerna genomföras med liknande symmetri mellan oss som ska
genomföra intervjuerna och elitpersonerna som ska svara på frågorna (Kvale & Brinkmann,
2009).

Utskrift
När intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa enligt Kvale och Brinkmanns (2009)
guide. Detta steg gjordes för att göra det enkelt att tematisera svaren, jämföra dessa och sedan
analysera mot de teorier som tagits fram. För att stärka reliabiliteten i vår undersökning, så
utgick vi från den framtagna, semi-strukturerade intervjuguiden som tydligt visar att det är
öppna frågor som ställts till intervjupersonerna. Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att det är
tekniskt sett lätt att låta två personer oberoende av varandra skriva ut samma avsnitt av en
bandad intervju och sedan skriva upp det som skiljer sig mellan de två utskrifterna för att få
en kvantifierad reliabilitetskontroll. Reliabilitet klassificeras som forskningsresultatens
konsistens och tillförlitlighet: den används oftast i relation till frågan om ett resultat kan
reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar egentligen om hur
intervjupersonerna kommer att ändra sina intervjusvar, samt hur svaren skiljer sig åt beroende
på vilken intervjusituation de befinner sig i (Kvale & Brinkmann, 2009).
Analys
Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar analyserades det transkriberade materialet
genom att svaren tematiserades och vi började leta efter likheter och olikheter. Analysen
delades in i de delar och teman som hittades i svaren och sedan diskuteras dessa under
diskussion och slutsats. Materialet i intervjuerna fragmenterades till de små delar som
behövdes för att göra en analys, vilket skiljer vanligt berättande där syftet är att hela storyn
ska återberättas (Kvale & Brinkmann, 2009).

Verifiering
För att verifiera svaren ställdes följdfrågor under intervjuerna för att tydliggöra svaren och
utesluta att ett stort tolkningsutrymme finns i svaren. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att
svaren måste konkretiseras och ifrågasättas för att ge en tydlighet. Eftersom svaren måste
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vara pålitliga så är det viktigt att intervjusvaren ses med ett kritiskt perspektiv och att
subjektiva perspektiv kan påverka vetenskapen positivt med nya dimensioner. Han
förtydligar dock att en förvanskning av svaren kan ogiltigförklara en intervjuundersökning
helt.

Rapportering
Det sista steget i en forskningsintervju är rapporteringen och det är resultatet av intervjuerna
som presenteras under resultat, analys, diskussion och slutsats. Rapporteringsprocessen enligt
Kvale & Brinkmann (2009) innebär att använda metoder som finns med i de vetenskapliga
kriterierna där man tar hänsyn till de etiska aspekterna för att underlätta läsning och förståelse
för den som sedan läser.

4.3 Problematisering av att studera framtidsscenario
Eftersom att undersökningen kommer att fokusera på ett framtidsscenario, kommer
intervjupersonerna att själva få besvara frågorna utifrån sina åsikter, upplevelser och tankar
kring hur journalistiken och dess demokratiska roll kommer att se ut i framtiden. För att
stärka undersökningens källkritiska del och trovärdighet, så kommer ett källkritiskt
förhållningssätt att vara av vikt i studien (Thuren, 2013). Eftersom att forskningsintervjuerna
kommer att bestå av elitpersoner som aktivt jobbar inom området politik och journalistik
med stor erfarenhet i ämnet kommer det att finnas en stark tillförlitlighet och sannolikhet.
Dessa påståenden som sägs under intervjuerna måste vara adekvata och dem måste även hålla
sig inom sitt specialområde. Även om en person är erfaren och expert inom ett område så kan
man inte alltid förlita sig på att påståendena som uttalas är en garanti för trovärdighet och
sannolikhet. Ett annat viktigt kriterium är öppenhet. Tillförlitligheten blir mer trovärdig om
intervjupersonen anger specifika källor som intervjuaren sedan kan ta del av, för att sedan
säkerställa att detta faktiskt är sant (Thurén, 2013). Därför kommer intervjupersonerna under
intervjun att få kontrollerande frågor och sedan analyseras svaren utefter en tematisering för
att jämföra om deras upplevelser liknar varandra. Intervjupersonerna kommer att
anonymiseras i studien då deras person inte är relevant utan det är svaren som är viktiga för
analysen.
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4.4 Material
Det material som kommer att användas i undersökningen är de transkriberade intervjuerna
som kommer utgöra underlaget för analys av hur intervjupersonerna upplever att
journalistikens demokratiska roll uppfylls idag, hur digitaliseringen har påverkat och hur de
tror att den kommer att se ut i framtiden. Transkribera innebär att transformera, att gå från en
form till en annan form. Informationen kommer att inhämtas via litteratur som hänvisats till
litteraturförteckningen.

4.5 Intervjupersonerna
Intervjupersonerna har anonymiserats i studien då deras persona inte är relevant för studien,
utan endast deras yrkeskategori. De benämns med yrkeskategori följt av siffra för att det ska
gå att urskilja svaren i analysdelen.

Pressekreterare 1
Har varit aktiv inom politiska frågor sedan många år bakåt. Har bred erfarenhet inom
politiska sfären och demokratiska frågor.

Pressekreterare 2
Har jobbat inom politiska kretsar länge och även som journalist. Har mycket erfarenhet av
demokratiska frågor och politiskt engagemang.

Politiker 1
Har jobbat som riksdagsledamot i flera år och har politiskt engagemang sedan barnsben.

Politiker 2
Har jobbat som riksdagsledamot en kortare tid men har ett långt politiskt engagemang bakom
sig och sitter nu i flera utskott i riksdagen.
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Journalist 1
Har varit journalist i mer än 40 år och har demokratifrågan som sitt spetsämne. Har jobbat
som politisk journalist och bevakat riksdagsfrågor i många år.

Journalist 2
Har haft ett långt politiskt engagemang som grund och blev sedan politisk redaktör. Jobbar
med att bevaka politiken på riksnivå och har lång erfarenhet inom den politiska arenan.

Journalist 3
Har jobbat som frilansande journalist i många år med fokus på att rapportera och skriva
utrikes. Har en bred kunskap inom de demokratiska frågorna utanför Sverige och kan därför
jämföra och ge en bredd i frågan. Har skrivit mycket långa reportage och har stor erfarenhet
inom den granskande delen.

Journalist 4
Jobbat som journalist i många år med fokus på källkritik och äkthet inom journalistiken. Har
stor kunskap inom sociala mediers påverkan på journalistik och dess konsekvenser och ger
därför täckning inom området som behandlar digitaliseringen av journalistiken.
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5. RESULTAT OCH ANALYS

5.1 Journalistikens demokratiska roll
En av grundpelarna i en demokrati är att oberoende medier finns som granskar makten och
ger transparens, och att journalistik är ett hantverk som inte liknar en vanlig text som vem
som helst skriver. Som Strömbäck (2015) beskriver fyller journalistik en demokratisk
funktion i samhället med uppdrag att vara en informerande, oberoende och granskande faktor.
För att en demokrati ska fungera krävs transparens mellan maktelit och medborgare och där
journalistiken kommer in för att främja sanning, lojalitet mot medborgare, verifikation och
delge medborgare ett rum för offentlig debatt och kritik Yrkesetiken inom journalistik bygger
på tryckfriheten (Strömbäck, 2015). Enligt tidigare forskning finns det en konflikt i hur
politiker, pressekreterare och journalister uppfattar journalistikens demokratiska roll och i
den här studien går det att konstatera att det råder konsensus kring nutiden och framtiden
inom journalistiken bland de intervjupersoner som tillfrågats. Hur lösningen ser ut skiljer
däremot de olika yrkeskategorierna åt. Det fanns två teman som kom fram tydligt i
intervjuerna under det här huvudtemat.
5.1.1 Journalistiken bär demokratin
Intervjupersonerna var alla ense om vad journalistik innebär och hur den ska bedrivas. Vissa
var positiva till hur den demokratiska rollen fylls och att journalisterna fyller den roll de ska,
medan andra var mindre positiva.

Journalistik är ju en metod för granskning av verkligheten och det är en alldeles
specifik metod som handlar om att sträva efter att vara opartisk, granska källor, låta
båda sidor i en konflikt komma till tals, och en del andra såna, ska man säga ah,
metoder om hur man ska berätta om verkligheten.. - Pressekreterare 2

Man kan bara illustrera helt kort när det oberoende institutet freedom house som
sitter i Washington sen 40-talet som har mätt fri- och rättigheter i världen konstaterar
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nu att Ungern är en tveksam demokrati. Jag tror dom fick färgen gul och för första
gången har Europa en gul fläck på deras demokratiska karta. Då har det att göra
med inskränkningar i yttrandefriheten och den fria och oberoende journalistiken. Så
det är ett exempel på hur helt fundamentalt det här är för demokratin. - Journalist 1

Pressekreterare två och journalist ett beskriver journalistikens roll som en opartisk roll där
källor bör granskas korrekt och att yttrandefriheten bör vara någonting som är självklart inom
den oberoende journalistiken. Dessa är någonting som ska vara centralt för demokratin.
Någonting som journalist ett tar upp är att det råder en tveksam demokrati i andra delar av
Europa, vilket även Nord & Strömbäck (2012) påpekar att det inte alltid finns en garanti för
ett oberoende i andra delar av världen och att det finns en helt annorlunda syn på mediernas
tryckfrihet och yttrandefrihet.

Det är ju det som klassiskt brukar omfattas som den tredje statsmakten, det är inte
den lagstiftande och inte den dömande. Det är inte den exekutiva delen av samhället,
utan det är den delen som ska hålla koll på alla andra. I den funktionen som den har
sitt grundläggande existensberättigande, men det är också den metoden som är mest
kontroversiell alltid. Den som har ambitionen och pretentioner, beroende på hur man
ser på det att berätta sanningen, kommer alltid stöta på patrull från dom människorna
som inte tycker det är sanningen. Och det är väldigt svårt att hitta sanningen som
delas av precis alla. Vilket betyder att man alltid kommer att göra sig ovän med
någon, just utifrån den aspekten att den är granskande så kommer journalistiken
aldrig riktigt vara allas bästa kompis utan ofta vara ganska utskälld. Det är den idag
och det var den förr, vi brukar glömma bort ibland att den alltid är utskälld och prata
om att det är väldigt mycket värre. Men jag tror att det är viktigt att den är impopulär
i sitt grundutförande. - Journalist 4

Trots olika yrkeskategorier var alla intervjupersoner eniga i grunden om journalistikens
uppdrag och funktion i det demokratiska samhället, då det är en viktigt insikt som innebär att
man måste förstå demokratin och politikens funktion. Där medierna och journalistiken är en
viktig kärna för att det ska gå runt via aktörer och medborgare (Nord & Strömbäck, 2012).
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För att en demokrati överhuvudtaget ska existera behöver det finnas journalistik och tyngden
av att vi har public service var något som var återkommande i flera intervjuer. Public service
väger tungt för intervjupersonerna i en tid där journalistikens roll ifrågasätts.

Flera av intervjupersonerna upplevde dock att journalistiken idag har problem att balansera
och hålla jämn nivå mellan det som är annonser, nöje och grundlig journalistik som baseras
på lång research och uppföljning.

Det finns en såndär vattendelare. Lite mindre underhållning i olika former…
featurefilmer, dokusåpor, tv-serier, snickra, bygga hemma, laga mat, dricka vin för
diskussioner om oerhört essentiella frågor i vårt samhälle. Miljöfrågorna. Frågorna
om sysselsättning. Frågor om främlingsfientlighet och rasism. Hur vi ser på varandra
beroende på vilka talanger vi har. Talanger är ordet som brukar användas när vi
talar om människor som har… kan ha ADHD, kan ha downs syndrom. Behovet av att
det verkligen på riktigt är så att principen om att alla människors lika värde tillämpas
i verkligheten, att det finns en plats för alla. - Journalist 1

Journalist ett anser att journalistiken har övergått till att fokusera på en mer underhållande
form, vilket gör att det tar ett allt större fokus idag. I påståendet så kan man tolka det utifrån
Strömbäcks (2014) teori om mediekonvergensen, att vi har förflyttats till en ny era av politisk
kommunikation där dagordningsprocesserna numera består av egna intressen utanför
journalistiken och görs via egna kommunikationskanaler (Strömbäck, 2014).

Trots att intervjupersonernas svar var någorlunda lika så fanns det även en skildring kring
svaren, beroende på vilken position intervjupersonen har, om man är journalist,
pressekreterare eller politiker så kommer svaren och dess innehåll vara annorlunda. På så vis
måste det finnas en förståelse över medierna, journalistiken och demokratin. För att kunna
förstå dessa så behövs det en anpassning, vilket även innebär att journalister, politiker och
pressekreterare även måste anpassa sig kring varandra (Nord & Strömbäck, 2012).
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5.1.2 Kommersialisering och “klickokrati”
Alla intervjupersoner nämnde kommersialisering och klickjournalistik i någon mån. Alla är
dock ense att klickjournalistiken har skapat problem för det demokratiska syftet
journalistiken ska fylla. Samtidigt har Google och Facebook en djupgående inverkan på
viktiga delar som berör den politiska kommunikationen, inklusive den allmänna opinionen
och väljarna. Den gamla formen av journalistik, det vill säga tidningar, har tidigare uppfyllt
de kommersiella kraven. Detta eftersom där strävade nyhetsvärderingen efter en objektivitet,
rättvisa och service till samhällen, tillsammans med etiska normer för reportrar och
redaktörer. De två ledande sociala medie-plattformarna är nu den främsta källan till
information för världens befolkning. Vilket har gett ett resultat i att Google och Facebooks
sökrankningar fylls med ”newsfeed”, ett material som inte uppfyller en noggrannhet och
sanning (Mosco, 2019).

Det är igen det här att det är inte ett enskilt statsråd, eller ett intresse eller en lag som
styr media som har påtvingat media någonting utan här finns ju en ekonomisk
struktur som driver medierna mot högre tempo, kortare reportage, snabbhet,
direktsändning, drift mot underhållning och det jag brukar kalla för “klickokrati” för
att ekonomin i slutändan ska gå ihop. [...] Den andra delen av hotbilden handlar
väldigt mycket om ett allt mer kommunikationsprofessionellt samhälle. Politiker
omger sig mer kommunikatörer och lobbyister… Företag omger sig med
kommunikatörer och lobbyister. Dom växer till antalet och är betydligt fler än
journalisterna. - Journalist 1

Min uppfattning är ju att innan den här klickjournalistiken och innan mediehusen blev
så digitaliserade så fanns det ju en mer… jag vet inte om man ska säga uppfostrande
syn från redaktörer och journalister vad svenska folket ska vilja läsa om eller vad
dom behöva läsa om. Medan man idag har rätt mycket större fokus på vad svenska
folket vill läsa om. Och då tror jag att man tappar den här mer granskande
journalistiken som handlar om de stora sakfrågorna. Eller de stora händelserna på
världsarenan och mer hamnar i att prata om Donald Trumps älskarinnor eller Ebba
Busch Thors medverkan i Så ska det låta. - Pressekreterare 1
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Journalist ett och pressekreterare ett beskriver att journalistiken har tappat sin kärna i att vara
den informerande och granskande faktorn i samhället. De nämner bland annat att det
kommersiella har en drivande faktor på marknaden och nämner liknande påstående som
Mosco (2019) lyfter fram, att journalistiken har förändrats markant från att vara en viktig
informationskälla till att nu vara någonting kommersiellt som innebär att man köper
annonsörer på de digitala tjänsterna och investerar hellre i inköp av varor och tjänster än att
informera om viktiga saker (Mosco, 2019).

Sen mår journalistiken kanske inte så bra, men det beror ju inte på att man inte tar sin
uppgift på allvar utan affärsmodellen som sådan är i gungning. Distributions- och
annonsmonopol man haft finns inte längre och då har man testat olika saker, man har
testat att försöka så många klick och spridning som möjligt och det funkar inte längre
när Google och Facebook tar den kakan. - Journalist 3

Journalist tre beskriver det som att distributions-och annonsmonopolet som journalistiken
tidigare hade på sin sida men som i dag helt förflyttats. Företag kommunicerar hellre via
influencers och stora plattformar som Google och Facebook idag vilket gör att den
ekonomiska

situationen

har

skapat en desperation efter

klick

enligt flera av

intervjupersonerna. De påståenden som journalist tre lyfter fram liknar Moscos (2019)
fenomen som man förklarar i sin bok Becoming digital, a tt konvergensen har påverkat
journalistikens relevans (Mosco, 2017). Han menar även att det finns ett stort
informationsflöde som konkurrerar ut den renodlade journalistiken på grund av alla nya
digitala plattformar som växer sig allt starkare på marknaden. Precis som journalist fyra
beskriver det befinner sig journalistiken i en ekonomisk kris.

Jag skulle väl vilja säga att vi hamnat i en ekonomisk kris och ekonomisk oro över hur
vi ska tjäna dom pengarna som var så självklara. När jag jobbade på dagens industri
så fick jag höra att det bara var några år innan som dom sålde sitt egna flygplan som
dom använde för att flyga hela redaktionen åt höger och vänster. Och den typen av
tillgångar är ju omöjlig att föreställa sig för vilken typ av redaktion som helst idag.
Den ekonomiska krisen är ju den mest påtagliga förändringen, men den existentiella
krisen kring vad journalistik ska vara i en tid när alla inte har monopol att publicera
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sig, den är mer genomgripande frågan om hur vi som utgör journalistiken ska se på
den. Det är liksom en tvådelad kris, en del kommer från en affärsmarknadsavdelning
och en säljavdelning, den andra delen drabbar redaktionen. - Journalist 4

Det råder ett starkt konsensus i alla yrkeskategorier som tillfrågades i undersökningen att
journalistiken har ekonomiska problem som hindrar den från att leverera på den nivå som
skulle vara önskvärd. Journalisternas analys kring frågan berörde hur journalistiken mår och
att journalistiken behöver komma till insikt med att monopolet som de tidigare haft inte
längre existerar. Politiker och pressekreterare upplevde det som kan ses som symptomen av
att journalistiken inte mår bra ekonomiskt, vilket är att rapporteringen blir lidande.

5.2 Digitalisering av journalistiken
Att använda sig av digitala tjänster inom journalistiken är någonting som dominerar
marknaden på grund av mediekonvergensen. Jenkins beskriver mediekonvergensen som en
del av digitaliseringen där journalistiken flyttat sina plattformar till den digitala världen
(Jenkins, 2012). Detta är någonting som möts med både positiv och negativ kritik från de
olika parterna som har intervjuats. Journalistiken har under många år varit en ledande roll för
publiken, att leverera nyheter och fånga publikens uppmärksamhet. Mosco (2019) hävdar att
det har skett en markant förändring, där journalistiken inte har samma betydelse som den en
gång tidigare haft, där den varit en viktig informationskälla för många. Idag handlar det om
att synas på digitala plattformar, där det kommersiella också har tagit en stark ställning på
marknaden.

5.2.1 Sociala medier och influencers
Det råder konsensus bland intervjupersonerna om att det digitala samhället har påverkat
journalistikens sätt att presentera nyheter, både ur positiva och negativa aspekter. Beroende
på vilken yrkeskategori intervjupersonerna tillhör har de olika åsikter om mediekonvergensen
inom journalistiken. Detta kan kopplas till det Shehata (2015) beskriver som de tre olika
dagordningarna:

den medborgerliga dagordningen, den mediala dagordningen och den
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politiska dagordningen. Likt journalist ett som anser att det politiska budskapet
kommersialiseras.

Ah men jag tror att det där sitter ihop med att politiker också allt oftare uppträder i
trevliga morgonsoffor och myssoffor eller i personliga program som skavlan där man
berättar om sitt liv och sjunger en sång och pratar allt mindre om politik och
ideologier. Och influencers och youtubers som ska bära fram det politiska budskapet
riskerar tycker jag att kommersialisera det ytterligare. - Journalist 1

Journalist ett menar att det inte blir lika mycket utrymme för den renodlade journalistiken och
politiken. Det blir ett mycket större fokus på att synas på sociala medier där politiker själva
kan kommunicera via egna aktörer såsom influencers. Vilket gör att politiken inte blir lika
professionell som den tidigare varit. Eftersom att influencers inte jobbar inom politik på en
professionell nivå blir det förklarat på en väldigt enkel nivå, där det inte finns något djup och
en komplexitet. Journalist ett hävdar därför att det utgör ett hot mot demokratin, då det blir en
skev uppfattning när andra talespersoner ska lyfta fram budskapet. Journalist ett är en del av
det Shehata (2015) beskriver som den mediala dagordningen. Journalist ett och journalist tre
delar någorlunda lika uppfattningar kring att en influencer inte är en professionell person att
utgå ifrån för att förmedla ut sitt budskap, utan att det kan bli lite flummigt och att man
frångår det som faktiskt ska förmedlas. Precis som Shehata (2015) beskriver den mediala
dagordningen som innebär att lyfta uppmärksamhetsväckande händelser, ser journalistkåren
på mediekonvergensen som något positivt eftersom det skapar en transparens i
kommunikationen och politiken. Detta är något som journalist tre håller med om.

Alla har en egen tryckpress i fickan, alla äger en mobiltelefon som i princip kan ge ett
globalt genomslag, det är en fantastisk omvälvande teknisk utveckling och att
politiker kan ha direktkontakt med medborgare och andra, inte bara att få ut sitt
budskap via journalister. Det är också fantastiskt, men det förtar ju inte vikten och
journalistikens roll och vill politiker betala influencers för att få ut sitt budskap så är
väl det smart. Men om det är influencer som jobbar inom en viss målgrupp som
politikern vill nå så är det väl som att köpa en annons någon annanstans, dom är ju
reklamkällor. Man betalar reklam och sedan förs budskapet ut, och det kan väl vara
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smart. Men samtidigt blir det lite flummigt om influencers ska prata om allting från A
till Ö, samma sak som politiker att det blir lite urvattnat tillslut att det upprepas osv.
Samma människa kan inte lösa nazism till bredbandsfrågor. - Journalist 3

Journalist fyra påpekar att det demokratiska samtalet inte påverkas nämnvärt av att politiker
kommunicerar via influencers och att det finns en medvetenhet hos människor som gör att de
kan skilja på vad som är vad. På så vis skiljer sig lite hens åsikt mot de andras men har ändå
ett konsensus i grunden i hur stor påverkan det har.

Den negativa aspekt som lyfts fram av journalistkåren och som journalist två beskriver är att
om journalistiken inte hänger med i mediekonvergensen som Jenkins (2012) beskriver
kommer plattformar med alternativa medier sprida sig och bli mer extrema.

Om traditionell media och alternativ media någonstans håller på att förändras
fundamentalt, vilket det ändå gör. Så är det ju bra att demokratiska partier finns på
alla plattformar, för som sagt internet är väldigt bra på högerextremism och att det
tar dig vidare till sajter som blir mer och mer extrema och då är det ju viktigt att
demokrater är på Youtube. Men det kan inte vara det nya stället för
partiledardebatter på SVT, det går ju inte. Det måste finnas kvar, så är det. Journalist 2

Journalist två menar att det är viktigt att man fortfarande förhåller sig till de traditionella
medierna, där politikerna fortfarande syns på de olika debatterna i tv-rutan och att det inte
bara är de nya medieplattormana som dominerar politiken och journalistiken. Det är bra att
det finns ett komplement men det får inte ta allt för stort fokus.

Pressekreterarna tycker att det finns ett demokratiskt påverkansproblem i att betala människor
för att tycka saker om produkterna liknar journalistiska produkter för mycket. Det är något
som pressekreterare ett också menar minskar trovärdigheten för politiska partier.

“Jag tror att det blir väldigt fel och skadar förtroendet för politiska partier om en
person som tidigare har varit… inte yttrat några åsikter om politik eller som tidigare
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inte yttrat åsikter om… som skiljer sig ganska drastiskt från det ena partiet som den
personen helt plötsligt börja marknadsföra t.ex. moderaterna, det skapar
trovärdighetsproblem. Men sen tror jag inte formen i sig… asså finns trovärdigheten
där och är det personer som har… som redan är hyfsat etablerade inom den politiska
sfären så tycker jag inte att det per se är skadligt för demokratin. Snarare så kan det
ju vara ett sätt att nå ut till unga väljare som man annars kanske inte når dit.” Pressekreterare 1

Pressekreterare två påpekar att det finns inte ett problem om det går att urskilja vad som är
betalda produkter som reklam och vad som är propaganda.

“Nä men det är väl lite samma sak som de här betalda annonsartiklarna i Aftonbladet
och Expressen och nättidningarna att det blir lite svårt att veta vem som är avsändare
och lite svårt att veta om det är information som är källgranskad eller om det är
reklam och propaganda. Den effekten kan väl uppstå men den uppstår väl som sagt
även i de breda tidningarna. Genom de här annonserna som liknar journalistiska
produkter. Men det är väl den effekten det kan få isåfall”. - Pressekreterare 2

Politikerna är positiva till mediekonvergensen men anser att det finns utmaningar. Jenkins
(2012) förklaring av mediekonvergensen som ett sätt att sprida information globalt på ett
enkelt sätt går att applicera på politikernas förhållningssätt. Politiker två anser att det är ett
bra sätt att nå ut till unga väljare. Tidigare betalade man för reklam på stan och nu betalar
man influencers som är en typ av reklampelare för samarbeten.

“För det upplever jag att det inte skulle vara ett problem om vi har influencers, om
man genuint skulle känna till att det är ett budskap från den här personen som inte är
neutral. Men jag tror att det är väldigt lätt att hjärnan tar in alla budskap som om
dom vore likadana, utan att man vet om det. Om man är medveten om det och hela
tiden granskar sig själv i hur man tar till sig information, då har man en
motståndskraft. Men jag tror att det är få som tänker så.” - Politiker 2
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Politiker två beskriver det inte som ett hot mot demokratin, utan att det snarare ligger i
publikens ansvar att faktiskt ta informationen med en nypa salt och kanske inte tro på allting
som sägs ordagrant, då informationen inte kommer från en professionell källa. Men samtidigt
beskriver politiker två att man som publik måste ta in informationen med partiskhet. Även
detta går att koppla till Jenkins förklaring (2012) eftersom användarna måste bli mer aktiva i
sitt användande av medier och hur de väljer att ta till sig av information. Detta är något som
journalist fyra tycker att publiken är bra på.

“Jag tror att de allra flesta är kapabla att skilja på ett budskap som är tillrättalagt
och passar någon väldigt väl, och ett budskap som är pådrivet av en faktisk vilja att ta
reda på hur det ligger till. Jag tror till exempel att politiker har kunnat göra
mysintervjuer förut också även om det inte varit i lika stor utsträckning och lika
vardagligt. Och jag tror att dom mysintervjuerna har man konsumerat just som
mysintervjuer och inte som hardhitting krav på eller som svar på de svåra frågorna.
Så att… ehm… jag ser väl det att det händer, men jag har lite svårt att se det som en
större risk för det demokratiska samtalet just nu. Om… givet att det inte ersätter det
helt såklart, givet att det inte totalt konkurrerar ut journalistik.” - Journalist 4

Politiker ett beskriver att det nya informationsflödet är i vissa sammanhang lite skrämmande,
då tekniken har en enorm kraft och påverkan på politiken. Just därför anser politiker ett att
det är viktigt att välja sina ord rätt och inte impulsivt uttrycka sig eftersom det kan leda till
konsekvenser i framtiden då allt finns sparat på internet. Det finns alltid en viss oro kring vad
man som politiker säger, då det alltid kan leda till någonting annat. Det finns alltid en
offentlighet med det man säger och det kan alltid komma tillbaka till en på något vis, att
någon kanske hittar något gammalt påstående som en gång publicerats offentligt. På så vis
finns det tydlig skillnad mellan politikernas och journalisternas intervjusvar. Detta beror
delvis på vilken titel man har och hur mycket man får uttrycka sig om saker och ting.
Politiker ett beskriver det som Jenkins förklarar inom mediekonvergensen som ett
paradigmskifte där dåtidens åsikter och fördomar om hur mediesamhället skulle förvandlas
till nya plattformar där radio och tv ersätts med någonting annat som skulle underlätta för
användarna att komma åt medieinnehåll som hade betydelse i varje enskild individs liv
(Jenkins, 2012).
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“Jag känner ju inte att det finns någon acceptans när man säger någonting. Sedan
tänker man efter och säger att det var inte så jag menade, det var bara impulsivt.
Kanske inte robotliknande skulle jag nog inte påstå att det är. men definitivt att jag
tänker efter kring vad jag säger och hur jag säger det i en offentlig miljö, vem jag
säger det till också. Om man backar tillbaka till 80-talet, så var det politiker som
uttryckte sig klumpigt osv. Men då fanns inte dom verktygen, eller det fanns ju
bandspelare och så va. Men det är helt annorlunda idag, det finns en smartphone,
kamera, direkt ljudinspelning. Lägger jag upp någonting så blir det viralt på sociala
medier, så det gör väl att man är mer och mer medveten. Man passar sig.” - Politiker
1

Många av intervjupersonerna har olika uppfattningar och åsikter kring sociala mediers
påverkan på journalistikens roll, beroende på vilken yrkestitel intervjupersonen har. Det finns
både negativa och positiva aspekter kring sociala medier. Det råder ett konsensus bland
intervjupersonerna att det finns både positiva och negativa delar med sociala medier och att
politiska partier jobbar med influencers. Den politiska sidan som består av pressekreterare
och politiker är dock mer positivt inställda till att information kan gå till väljargrupper som
annars är svåra att nå. Journalisterna tycker att det är bra att tillgängligheten till
informationsflödet har ökat men att det medför att publiken måste ha en medvetenhet som
idag brister emellanåt. Detta går att koppla till de tre olika dagordningarna som Shehata
(2015) beskriver, och även hur Jenkins (2012) beskriver mediekonvergensen som något
positivt och negativt.

5.2.2 Källkritik & desinformation
Ett annat tema som kom upp som diskussionsämne hos intervjupersonerna var den
källkritiska aspekten som journalistiken stått för och hur det nu förändrats till att varje enskild
personer mer eller mindre blivit sin egen ansvarig utgivare och publicist. Här finns det både
positiva och negativa aspekter kring källkritiken som de olika intervjupersonerna lyfter fram.
Det råder ett konsensus i de olika intervjupersonernas svar kring källkritik och att de nya
plattformarna innebär ett stort ansvar. Det är dock splittrade åsikter i alla yrkeskategorier
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kring hur allvarligt det är för journalistiken och demokratin att det är så enkelt att publicera
själv idag. Journalist ett är mycket kritisk till detta.

Nej men jag tror att det här är ytterst allvarligt och jag tror inte att riktigt alla insett
hur allvarligt eller farligt det här kan vara va. Jag är lite motsägelsefull när jag säger
att vi lever i en tid när informationsmängden har aldrig varit större och möjligheten
att informera världens alla hörn har aldrig varit så stor som den är nu. Accessen till
information är ju superenkel. [...] När terrorattentatet ägde rum på Drottninggatan i
Stockholm så kom ju i direktsändning serier av obekräftade uppgifter som senare
visade sig vara falska. Det är klart det är jättetragiskt och det är farligt, för det kan
driva fram opinioner och ståndpunkter som baserar sig på helt felaktiga
utgångspunkter va. - Journalist 1

Felaktig informationsspridning är något som redaktörer tidigare jobbat emot och de har haft
en betydande roll för journalistiken. Detta går att koppla till hur mycket makt medierna har
över medborgarna som Strömbäck (2014) förklarar när han delar in maktberoendet inom
journalistik, politik och publik i tre steg. Med makt kommer också ansvar, och där tycker
pressekreterare två att journalistiken har tappat sin källkritiska del.

Jag tror att det stora problemet det är väl att journalistiken inte har levt upp till sin
uppgift som gatekeepers. Det finns ju jättemycket exempel på när media själva rycks
med och inte gör sitt jobb att sålla eller vara källkritiska. Och det är då den stora
skaran händer när felaktiga uppgifter och desinformation letar sig in i etablerade
medier. Det är ju själva definitionen av en lyckad desinformationskampanj. Pressekreterare 1

Det här är ett återkommande tema som kommer till tals under intervjun, där det finns en stor
oro kring vad som publiceras på de olika medieplattformarna. Allting ska gå fort och många
vill vara först med allting, vilket leder till att den källkritiska delen inte hinns med och det är
svårt att hitta två av varandra oberoende källor som får komma till tals innan något
publiceras. Både journalist ett och pressekreterare ett beskriver det som ett dilemma i dagens
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samhälle och att det är viktigt att man skapar en större medvetenhet i journalistkåren för att
kunna förstå det nya landskapet.

Jag tror snarare att vi allt mer kommer se en skillnad på vad sociala medier är och
vad old school media är. Jag tror inte det behöver blandas ihop på det sättet och
kidsen i skolorna idag lär ju sig så mycket mer om källkritik än vad vi gjorde när vi
gick i högstadiet. Så jag tror snarare att det kan bli en positiv utveckling, jag såg
någonstans om källkritik om att dom som är bäst på att dela fake news är
fyrtiotalister och det här känner jag igen från min egen familj typ. Att mina fastrar
kan dela någonting jätteskumt från en skum sida och då tänker man men ser ni inte att
den här sidan är superskum, men att dom inte fattar. - Journalist 2

Journalist två hävdar att den generation som vi lever i nu är positiv till den källkritiska delen,
eftersom många barn i skolan redan får lära sig att hantera material på ett källkritiskt sätt.
Vilket är positivt för den utveckling vi befinner oss i. Journalist tre tycker att det kommer ett
ansvar med sociala medier och källkritik som inte människor fått lära sig att hantera än för att
fokuset ligger fel.

Så behöver alla med det otroligt mäktiga verktyget som vi har i fickan, mobilen, så är
vi våra egna publicister och då krävs det att man som lärde sig tidigt i skolan, det
ansvar som kommer med det. Att faktiskt ta ansvar för det man publicerar och
sprider, sen handlar det om ett ensidigt fokus på källkritik i den här frågan. Att
källkritik kommer att lösa problemet är bara en liten liten del i den här frågan, det är
viktigt att förstå vilken makt man besitter i med sin mobil och att man lär sig ta det
ansvaret

någonstans.

Jag

tror

verkligen

att

man

behöver

mer

av

medieinformationskunnighet, men den måste handla om den hela journalistiska
processen och inte bara avslöja fejknyheter. Det har blivit som en egen genre att
publicera fejknyheter för att visa att det här är en fejknyhet som vi har avslöjat och
genom den så sprider man nyheten ännu mer och det är med väldigt goda intentioner
man haft med här jättefokuset på källkritik, men jag tycker att det har spårat ut lite ,
man missar att journalistik är så himla mycket mer och vad man riskerar att göra att
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man bara spär på det här föraktet för traditionella medier och det är farligt
långsiktigt. - Journalist 3

Journalist tre fortsätter sitt resonemang med att förklara hur detta problem skulle kunna lösas
framöver när alla blivit sina egna publicister.

Man måste nog prata om källtillit i skolor där man förklarar så här jobbar
traditionella publicister och såhär ser processen ut, det är inte så att rykten bara
trycks och att spekulationer bara trycks utan källtillit innebär att dom här källorna
kan man lita på. Jag tror att vi begår fel här i Sverige när vi försöker hitta fel hos
dom traditionella medierna och det säger väldigt lite i hur vi rättar fel eller hur
processen ser ut. Det kanske också är en reflektion över vad jag sett när jag besökt
skolorna, armén kring hur eleverna är kritiska, men kritiska på ett sätt som innebär
att man skopar ut det som är skit och allting är lögn och alla vill bara lura oss. Det är
någonstans en grov grund för konspirationsteorier och annat, att testa. Och man
jobbar tillsammans med lokaltidningar i skolorna och det har ju tidigare funnits
tidigare projekt i skolan som hette “i skolan” och andra saker som blivit nedlagda.
Där behövs det.

Journalist tre beskriver ett problem som kan appliceras på människors beteende kring sociala
medier och journalistik. Precis som Strömbäck (2014) förklarar i sin teori om politisk
kommunikation uppstår det problem när dagordningar idag inom politik och sakfrågor
hamnar i kommersiella intressen.

En era av politisk kommunikation där allas

dagordningsprocesser nu styrs av egna intressen utanför journalistiken och genom egna
kommunikationskanaler. Den tidigare positionen massmedia haft som gatekeepers som styrt
det redaktionella urvalet är nu utsuddad eftersom politiska partier i allt större utsträckning
kommunicerar via egna plattformar (Strömbäck, 2014). Detta gäller även genomslagskraften
som finns hos privatpersoner, precis som journalist tre beskriver.
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5.2.3 Journalistiken måste anpassa sig
Journalistiken står i en ständig förändring, där den digitaliserade delen får ett allt större fokus.
Intervjupersonerna hävdar att det är viktigt att hänga med i den utveckling som sker och även
anpassa sig utifrån de nya möjligheterna som digitaliseringen tillför. I den här frågan råder
det starkt konsensus i alla yrkeskategorier kring att journalistiken är den som måste anpassa
sig till den digitala utvecklingen och att det journalisterna själva som måste komma på hur
den lösningen ser ut.

Även om journalistiken i sig står inför ganska stora förändringar så tror jag att
relationen, politik och journalistik och sociala medier kommer att normaliseras och
hitta en mer rimlig balans där alla tre fyller viktiga delar. Det som om att varje gång
man står inför någon form av nya innovationer och ny teknik så finns ju ofta en tanke
om att det här helt ska revolutionera sättet vi lever på, helt ska ersätta allt vi tidigare
har gjort. Och sen håller det väldigt sällan hela vägen utan man inser att, ah men
man behöver det här nya men man behöver också det här gamla och jag tror att båda
fyller sin funktion. Så jag tror att vi kommer bli en normalisering i hur politiker ser på
hur sociala medier och traditionella medier… att man klarar sig inte utan någon av
dom. - Pressekreterare 2

Men jag tror också att vi måste följa med samhällsutvecklingen och inte motarbeta
utan snarare hur kan man utifrån rådande omständigheter fortfarande se till att nå ut
med sina channels om vi tänker som demokrati och politiska partier att vi vill kunna
nå ut med vårt budskap, med vår politik. Samhället håller på att förändras och
människor gör på ett annat sätt och ah då kanske vi får lära oss de helt nya verktygen
snarare än att bara motkämpa eller att tycka att allting var bättre förr. - Politiker 1

Dessa två intervjupersoners citat representerar det som samtliga intervjupersoner var inne på.
Samma åsikter rådde i intervjuerna kring den utveckling av sociala medier och massmedier
samhället står inför idag. Det finns ett viktigt samband mellan politiken, journalistiken och
media. Man får heller inte vara rädd för att det sker en utveckling i samhället, för saker och
ting ändras ständigt och det går inte att förhålla sig till dom gamla medierna för alltid, bara

41

för att man en gång i tiden tyckte att det var bättre. Samtliga intervjupersoner hävdar därför
att man måste lära sig hantera de nya verktygen på ett skickligt sätt för att kunna ta sig an den
nya tiden inom politiken och journalistiken. De sex faktorer som Strömbäck (2014) delade in
politisk kommunikation i är återkommande i intervjupersonernas svar. Medias trovärdighet,
olika medietyper, hastighet i informationsflöde, politiska intensiteten, medborgarnas politiska
medvetenhet, närhetsprincipen och tröskelvärdet i uppmärksamhet är påverkansfaktorer som
vi människor måste anpassa oss till, både enligt Strömbäcks teori (2014) och
intervjupersonernas egna analyser av verkligheten. Eftersom konsensus rådde kring frågan
om att journalistiken måste anpassa sig går det även att beskriva med Nord och Strömbäcks
(2012) förklaring att det inte riktigt går att förstå demokratin och politikens sätt att fungera
utan att ta hänsyn till medierna och journalistiken.

5.3 Journalistikens framtid
Åsikterna kring journalistikens framtid har varit både positiva och negativa hos
intervjupersonerna. Alla har dock nämnt samma teman som delats upp i fyra stycken
underkategorier. Både positiva och negativa aspekter tas upp och vissa är mer optimistiska
om framtiden än andra. Som Strömbäcks (2014) teori visar finns det ett stort intresse från det
politiska hållet i att skapa rubriker och uppmärksamhet kring händelser och sakfrågor som
gynnar varje enskilt parti. Det finns en dagordning inom varje politisk rörelse att locka
väljare och förtroende och detta görs genom positiv marknadsföring av händelser som rör
partiet. Tidigare har medier alltid haft en central roll i detta där massmedia varit det snabbaste
och enklaste sättet att kommunicera utåt. I och med förändringen behöver journalister precis
som Strömbäck (2014) förklarar använda sig av tekniken idag för att jobba med människors
vardag, något som intervjupersonerna var eniga om.

5.3.1 Framtida utmaningar
Alla intervjupersoner har nämnt att journalistiken står inför utmaningar i framtiden. Dels
beroende på mediekonvergensen och det snabba informationsflödet men även att dagens
journalistkår behöver hitta tillbaka till problematiserandet av komplexa frågor. Flera av
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intervjupersonerna nämner att det snabba informationsflödet skapar en stress hos journalister
som gör att inte tid finns till grundlig research, efterforskning och att alla sidor ska få komma
till tals.

Källgranskning skulle jag säga. Grundprincipen av att man ska ha av varandra två
oberoende källor innan man publicerar något är väldigt bra och tillämpas mycket
mycket sällan. Så att det tror jag är det viktigaste kanske. - Pressekreterare 2

Jag tror att det centrala är att man behöver sluta gå i de här fällorna att bara skriva
om det som upprör i stunden och att våga hitta egna vinklar och agendor och släppa
den här besattheten med personer, fenomen som gör en själv väldigt upprörd. Och
inse att det finns någonting större i det hela. - Pressekreterare 1

Pressekreterare ett och pressekreterare två påstår att journalistiken bör lägga ett fokus på den
källgranskande delen och inte bara skriva av sig om saker och ting som är upprörande för
stunden. Det är ett större fokus rapportering kring sakfrågor idag som handlar om händelser
kring personer, saker någon gjort i sociala medier eller hur man lär sig göra någonting.
Många av intervjupersonerna efterfrågar ett större fokus på sakpolitiska frågor och mindre
skvallerjournalistik kring politik och viktiga frågor. Det handlar även om medias trovärdighet
då den bestämmer hur stor makt en medieaktör har och vissa aktörer har så pass mycket makt
att vissa kan styra dagordningen (Strömbäck, 2014).

Vi kommer aldrig vara först med nyheter, det är kanske inte där krutet ska läggas
börja sända live direkt och berätta om nyheter. Kanske stå för ett mervärde för ett
sammanhang och förklara varför det har blivit som det blivit och hur har det sett ut
innan och hur kommer det att bli. Att ge en bakgrund och ett sammanhang blir nog
viktigare och inte försöka konkurrera med att vara först, så det är nog ett race som
redan är kört. Det tror jag blir viktigare framöver, men också vara proaktiv. Om det
varit en jordbävning så ska man inte bara åka dit att rapportera det utan kanske
stanna kvar längre och plocka fram mer information, kanske titta sig omkring och
kolla upp vart det kan ske en till jordbävning någonstans inom de kommande 50 åren
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och så förbereder man sig för det, en mer proaktiv journalistik och det är viktigt
framöver. - Journalist 3

Journalist tre menade att liverapporteringen har alldeles för stort fokus idag och att det
rapporteras för snabbt och kort om stora händelser. Intervjupersonerna ser att journalistiken
behöver hitta tillbaka till grundstommen i framtiden men att utveckla sig så att den hänger
med i det digitala samhället och på så vis bevarar sin relevans som informationskälla för
allmänheten. Det grundliga i att hitta två av varandra oberoende källor och göra sin grundliga
research blir oerhört viktigt för att behålla trovärdigheten.

5.3.2 Lokaljournalistikens fläckar
Det tema som var mest konkret genomgående i alla intervjuer och som alla hade en homogen
åsikt kring var det demokratiska problem som journalistiken står inför idag och än mer i
framtiden, som enligt intervjupersonerna är att lokaljournalistikens täckning i landet minskar.
Det har uppstått fläckar i landet som inte lokaljournalistiken täcker vilket är ett hot mot
demokratin och det offentliga samtalet. Flera av riskerna som intervjupersonerna nämner är
att det leder till att människor skapar sig egna uppfattningar och rykten kring politik,
händelser i samhället och att det skapar otrygghet. Ett annat demokratiskt problem är att
beslutsfattare i vissa kommuner utan lokaljournalistik kan fatta dåliga beslut som påverkar
medborgarnas vardag direkt, utan att ställas till svars för det. Eftersom journalistikens
funktion är grundlagsstiftad och har olika uppdrag som ska uppfyllas blir det ett problem när
dessa fläckar uppstår. Som Strömbäck (2015) beskriver en demokrati är att för den ska
fungera krävs transparens mellan maktelit och medborgare och där journalistiken kommer in
för att främja sanning, lojalitet mot medborgare, verifikation och delge medborgare ett rum
för offentlig debatt och kritik. Detta var något som oroade intervjupersonerna eftersom det
offentliga samtalet går åt fel håll.
Idag har vi en situation i Sverige med vita fläckar, ca 20 procent av Sveriges
kommuner saknar lokaljournalistik och det är klart det får effekter på demokratin,
den granskar kommunens diarier och närings och föreningsliv i dom här
kommunerna, det blir på så vis en demokratisk fråga. - Journalist 3

44

Journalist tre påstår att det blir ett demokratiskt problem när så många av Sveriges kommuner
saknar lokaljournalistik, då det blir en bristande granskningsfaktor på lokala platser runt om i
Sverige. Vilket journalist tre hävdar att journalistiken har en viktig demokratisk roll där det
bör ske en kontroll och granskning på närings och föreningslivet i kommunerna. Detta
påstående grundar sig i journalistikens demokratiska uppdrag, att vara en granskande
funktion i samhället (Strömbäck, 2015).

Det finns dom som är anställda för att kunna granska och göra det på ett seriöst sätt,
men jag upplever att det är väldigt mycket osäkra anställningar inom medievärlden
överhuvudtaget, och det gäller också journalister. Vilket gör att man kanske inte
väljer att granska sådant som kan bli.. Eller sådant som ligger på lokalnivå till
exempel. Jag tror att där finns det en jättestor brist, i hela Sverige. Att
lokaljournalistiken försvinner. - Politiker 2

Nä men det skulle jag nog vilja säga är nedskärningen av antalet journalister. Och
framförallt när det kommer till lokalmedia. Stockholm har ju fortfarande flest
lokaljournalister i hela landet och vi har flertalet lokaltidningar och SVT Stockholm
osv. Medan i stora delar av landet så finns det kanske en tidning eller knappt ens det.
För den lokala SVT-redaktionen har lagt ner. Och det skapar ju ett demokratiskt
problem på ett helt annat sätt. - Pressekreterare 1

Både politiker två och pressekreterare ett ser detta som ett problem för journalistiken och
demokratin. Det har skett en stor nedskärning av journalister på lokalnivå, vilket är
oroväckande då det blir färre som utför jobben på en granskande nivå i de olika kommunerna.
Enligt journalistikens demokratiska uppdrag så ska det finnas en lojalitet, sanning och en
granskande del av samhället som medborgarna ska känna sig trygga i och kunna ta del av, det
är någonting som Strömbäck (2015) lyfter fram. Men detta är någonting som inte uppfylls i
dagsläget enligt intervjupersonerna.

Nackdelar är att människor upplever att den nyhetsinformation som förmedlas via de
traditionella medier som tidningar och public service att dom missar att “vi finns inte
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med” i deras världsbild och det skapar ju än mer en distans och minskar
trovärdigheten, vilket kan göra att man dras till mer alternativ media på sociala
medier. [...] Det finns också en risk i att för den lokala demokratin att… säg att i en
liten kommun i en lokaltidning då kan ju rådande kommunstyrelse och
kommunfullmäktige fatta vilka korkade beslut som helst utan att det egentligen
förmedlas vidare. [...] Lokala tidningar skriver ju om de här obehagliga besluten som
vi tvingas fatta i vissa kommuner och är det ingen som kan förmedla detta så kan ju
en kommun bara brumma på. [...] Då tänker man att det är bara lätt att forcera
igenom beslut utan att behöva stå till svars gentemot allmänheten som man annars
gör genom lokalmedia. [...] Genom att skrivs det artiklar, och insändare som är i viss
mån, eller i stor mån ett fungerande verktyg på lokal nivå för det är det. Så det skulle
vara en jättefara med de här vita fläckarna och det är ju något som att public service
har nämnt och då framför allt sveriges radio som försöker ta åt sig att försöka fylla ut
och jobba mer mobilt så man kommer ut och täcker upp kring detta och det tror jag
är jätteviktigt. - Politiker 1

Lokaljournalistikens demokratiska roll verkar vara ett underskattat demokratiskt problem
enligt intervjupersonernas svar. Det finns en oro kring hur den här frågan ska lösas i
framtiden. Vissa av intervjupersonerna tror att lösningen ligger i mer statliga bidrag men att
det samtidigt skapar ett beroende som inte är nyttigt för journalistiken. Som politiker ett
nämner så skapar det klyftor i informationstillgång i samhället där människor kommer få
begränsad tillgång till källkritiskt granskad fakta och då istället vänder sig till det som svarar
på deras känslor. Vilket är ett problem som redan existerar men riskerar att öka om ännu fler
lokalredaktioner försvinner eller minskar i storlek.

5.3.3 Betalväggar och journalistikens identitet
Ett annat tema som kom fram under intervjuerna är att intervjupersonerna förde ett
resonemang kring journalisters identitet och värdet i det journalistiska hantverket.
Journalistik skiljer sig från att skriva ihop vilken text som helst påpekade flera. I och med
digitaliseringen som gjort att journalistiken förflyttats till digitala plattformar har
journalistiken haft svårt att anpassa sig till att det ska kosta pengar att läsa saker på internet,
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men flera av intervjupersonerna nämnde att journalisterna idag blivit bättre på att hitta
tillbaka till sitt värde. Dock skiljer sig åsikterna kring betalväggarna och vad det gör med det
demokratiska samtalet. Vissa av journalisterna menade att betalväggarna är positiva för att
journalistik ska kosta pengar, medan andra menade att det finns ett problem med att det bara
kommer finnas en elit som konsumerar journalistik om man ska betala för det. Dessa åsikter
går att koppla till Henry Jenkins (2012) teori om de olika mediesystem som finns och hur
spridningen fungerar. De argument som Jenkins (2012) lyfter fram där konvergens skall ses
som en teknologisk process påverkar journalistiken som genomgår ett paradigmskifte.
Dåtidens åsikter och fördomar om hur mediesamhället skulle förvandlas till nya plattformar
där radio och tv ersätts med någonting annat som skulle underlätta för användarna att komma
åt medieinnehåll som hade betydelse i varje enskild individs liv (Jenkins, 2012). Det nya har
nu blivit sociala medier och gratisplattformar, vilket påverkar innehållet. Journalistiken var
inte gratis på papperstidningens tid och därför menar t.ex. journalist två att människor måste
vara beredda att betala.

Jag kan själv bli irriterad på när människor själva blir irriterade på paywalls, jag
menar i princip alla lokaltidningar i hela Sverige går ju på knäna ekonomiskt, sen
kan man ju göra det mer eller mindre. Men det är ju inte en positiv utveckling för
någon just nu. - Journalist 2

Journalist tre menar att det finns ett demokratiskt problem med att sätta upp betalväggar och
att det kan bli något som skapar framtida problem för demokratin.

Nu är ju trenden att sätta upp betalväggar som löser krisen kortsiktigt, men det får
också ganska negativa konsekvenser för demokratin. Att det bara blir elit som kan
konsumeras av dom som har pengar helt enkelt. Man stänger ute människor med
hjälp av dessa betalväggar. Sajten jag jobbar på har ju en princip där människor
knappt betalar för journalistiken, men jag tror inte människor betalar för väggen utan
mer för att journalistiken ska göras. Här tror jag man måste… om journalistiken ska
spela den här rollen, positiva rollen för demokratin så tror jag man måste fundera
över betalväggarna och vad dom gör med samhällsdebatten någonstans. Eftersom det
kommer också finnas massa sajter som är fria och inte har några betalväggar, som
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kanske inte följer det pressetiska systemet och dom regler vi har tagit upp för hur
etiskt journalistik ska bedrivas någonstans. - Journalist 3

Pressekreterare två var även inne på att journalistiken måste få kosta pengar och att det finns
ett värde i att journalistiken kostar pengar.

Ah men då skulle jag ju önska att det… att människor faktiskt var berätta att betala
för granskande journalistik i större utsträckning ändå. Och att man bara i så stor
utsträckning att det gick att ha och upprätthålla en granskande journalistik i alla
delar av landet. Det skulle vara den ultimata situationen. Att folk faktiskt var beredda
att betala för det. Definitivt så. - Pressekreterare 2

Även från politikersidan finns det ett konsensus kring att journalistiken måste få kosta pengar
i framtiden, och politiker ett menar att ansvaret ligger på journalisterna.

Jag tycker det finns ingen gratis lunch här i världen. Jag tror att människor är
beredda att betala såvida man får en bra kvalitativ tjänst. T.ex. som det här med att
ladda ner musik som helt i min sfär är utraderat med tjänster som spotify osv. så det
är inte att människor inte är beredda att betala. [...] Så det är väl positivt i att det
kommer det här med att man erbjuder smarta betallösningar. Och det är väl det jag
menar lite att det måste journalistikens, tidningar och annat måste göra den
utvecklingen vad som är bäst då. - Politiker 1

Det finns tydliga problem både demokratiskt och ekonomiskt för journalistiken på lokalnivå.
Det råder konsensus i samtliga yrkeskategorier kring att journalistik ska få kosta pengar, men
hur det ska lösas var det delade meningar kring. Journalisterna och politikerna menade att
journalistiken måste ta tag i detta problem och se sitt värde genom betalväggarna och
pressekreterarna tyckte det är något större som inte kommer att gå att rädda, om inte public
service tar sitt ansvar i de mindre regionerna.

48

5.3.4 Det starka oberoendet - journalistikens grund och framtid
Det sista temat som var återkommande i alla intervjuer var att journalistikens starkaste kort i
framtiden är dess oberoende som måste stå fast trots kommersialisering, och att hantverket
måste värderas högre. Flera påpekade att det är svårt för konsumenter att urskilja vad som är
journalistik och inte i det snabba informationsflödet och att till och med annonser ser ut som
journalistiska artiklar idag. Journalist tre påpekar dock att journalister måste inse att dagens
journalistkår inte kan låtsas sitta på ett informationsmonopol längre utan inse att det digitala
samhället kräver förändringar. Detta går att koppla till Barnhursts (2011) teori om politisk
kommunikation där Barnhurst (2011) beskriver det som en hybrid som ger en bred insikt i
politisk vetenskap och som ger publiken en subjektiv insikt i hur det politiska landskapet ser
ut. Eftersom politisk kommunikation är en viktig grundsten inom det demokratiska samtalet
är det viktigt att det eftersträvas objektiv och saklig rapportering, trots att det tar tid.

Att vara en demokratisk säkring och ta fram fakta på bordet och låta varandra ge
sina bästa argument och läsarna själva kan ta ställning. Men också att veta att man
inte längre sitter på informationsmonopolet längre, att vara ödmjuk inför det. Tror
jag det är viktigt när man ska uppfylla det här syftet, i en digital tid. - Journalist 3

Jag tänker att journalister i framtiden kommer att tvingas bli egna varumärken för att
kunna slå sig fram och kunna överleva. Jag hoppas att det inte blir så, men det känns
som om det är dit vi är påväg. - Politiker 2

Fortsatt neutralt nyhetsrapportering, del vill säga inte dela nyheter för att de kommer
ge många klick eller konverteringar, utan för att den faktiskt är relevant och att
beskriva den på ett neutralt sätt. - Journalist 2

Alla hade olika lösningar på vad som är journalistikens överlevnad i framtiden men det som
t.ex. skiljer är att politiker två menar att journalisterna kommer bli egna varumärken i sin
rapportering för att bevara sin relevans medan journalist tre menar att man ska göra läsarna
till en del av rapporteringen genom att ta hjälp av kommentarsfält och andra människors

49

kunskaper in i sitt jobb. Det är svårt att koppla dessa framtidsscenarion till teorier eftersom
detta är intervjupersonernas egna idéer och spekulationer. Thurén (2013) menar att det bör
finnas en stark tillförlitlighet till de källor som används vilket den här studien har. Personerna
har kompetens inom området och det som uttalas om framtidsscenarion är personernas egna
åsikter.
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS
Efter att analysen är gjord kan flera saker konstateras kring de frågeställningar som ställts i
studien. De olika svaren är uppdelade i de olika huvudteman som fanns i studien för att
diskutera det som presenterats under resultat och analys.

6.1 Journalistikens demokratiska roll
Journalistikens demokratiska roll och uppdrag var samtliga intervjupersoner eniga om, sedan
fanns det skiljaktigheter i deras åsikt kring hur den rollen fylls. Intervjupersonerna har nämnt
att journalistikens roll och relevans har mer konkurrens än tidigare eftersom det finns ett stort
informationsflöde idag där många konkurrerar om uppmärksamheten. Därför anser flera av
intervjupersonerna att det är viktigt att bevara public-service för att journalistiken ska kunna
överleva. Idag upplever många av intervjupersonerna att det inte läggs tillräckligt mycket tid
på granskning, korrekta källor och att vara opartisk. Det är själva kärnan i journalistiken
enligt intervjupersonerna, men trots det så är det mycket annat som får större fokus som till
exempel underhållning. En annan aspekt som påverkar journalistikens demokratiska roll är att
det finns en tydlig obalans kring vad som anses viktigt att publicera och att nästan vad som
helst kan läggas under en flashnotis idag.

Det är en stor oro kring ett tidspressat samhälle där det bland annat inte finns ekonomiska
resurser som kan stödja längre och granskande projekt enligt flera av intervjupersonerna.
Precis som Strömbäck (2015) påpekar är journalistikens demokratiska uppdrag ska vara en
informerande oberoende och granskande faktor i samhället. För att detta ska fungera så krävs
det ett samband mellan maktelit och medborgare och journalistik, där det ska finnas rum för
sanning, lojalitet mot medborgare och ett rum för debatt och kritik (Strömbäck, 2015). Där
matchar teorin med det som flera av intervjupersonerna nämnde kring det demokratiska
samtalet och informationsspridning.
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6.2 Digitaliseringen av journalistiken
Att vi har förflyttat oss till en tid där sociala medier och andra massmedier dominerar
journalistiken . De intervjupersoner vi intervjuade i studien upplevde att detta är någonting
som påverkar journalistiken positivt och negativt. En fördel som finns med den digitaliserade
journalistiken genom sociala medier och webbaserade plattformar är att det är lättillgängligt
att ta del av information och nyheter som sker internationellt och i sin omgivning. Däremot är
detta någonting som även möts med kritik av intervjupersonerna, som menar att man inte
längre är noggrann med den källkritiska delen av journalistiken. I det snabba
informationsflödet så finns det inte tid för den renodlade journalistiken och att jobba på ett
professionellt sätt suddas därför ut på grund av alla medieplattformar som finns idag.

En aspekt som påverkas mycket av att samhället blivit digitaliserat och att flera aktörer numer
är inblandade i kommunikationen är att den politiska kommunikationen har ändrats. Precis
som Strömbäck (2015) beskriver i sin teori om politisk kommunikation finns det både
positiva och negativa delar med att politiker idag kommunicerar via egna plattformar. Detta
har även intervjupersonerna nämnt. Fördelarna är att det blir ett mer transparent klimat i den
offentliga kommunikationen mellan politiker och väljare och det blir en mer interpersonell
kommunikation digitalt. De politiker och tjänstemän som deltog i studien upplever att det
känns personligt att kunna direktkommunicera i kommentarsfält, istället för att gå via
traditionell media. Nackdelarna är att det fattas en professionell journalist som
problematiserar och har en djupgående analys i sitt arbete kring det som ska kommuniceras.
Komplexiteten försvinner och det förenklade budskapet riskerar att bli desinformation och
populism, något som flera av intervjupersonerna nämnde. Däremot anser intervjupersonerna
att det är viktigt att inse att det sker en förändringsprocess när det berör journalistiken och
dess digitala utveckling och då är det viktigt att man lär sig att hantera de ny hantverken med
kunnighet och skicklighet.
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6.3 Journalistikens framtid
Flera av journalistikens utmaningar hänger ihop med den ekonomiska pressen som flera
redaktioner står inför. Det uppstår flera demokratiska problem kring att sätta upp betalväggar
på lokalredaktioners artiklar eftersom det är det närmsta sättet för många att nå nyheter som
faktiskt påverkar deras vardag. De redaktioner som är mest beroende av betalväggar är de
som redan har bristande ekonomiska resurser, vilket är lokalredaktionerna. När betalväggar
sätts upp bidrar det till att rädda den ekonomiska situationen för många redaktioner men som
flera av intervjupersonerna i den här studien sagt, är det också ett demokratiskt problem. De
som redan har en skepsis till lokalredaktioner och media vänder sig till alternativa medier och
på så vis sprids desinformation till den målgrupp som lokalmedia främst behöver nå. Av
ekonomiska skäl finns det de personer som inte heller får möjlighet att läsa medier och missar
viktigt innehåll som direkt har inverkan på deras vardag och det offentliga samtalet. Det finns
risker att betalväggarna skapar utanförskapskänsla och polariserar de grundläggande
demokratiska principerna. Tidigare på papperstidningens tid var människor villiga att betala
eftersom det inte fanns alternativa medier lika lättåtkomligt och gratis i den mån det gör idag.
Redaktionerna behöver hitta en lösning på det här problemet.

En aspekt som en av intervjupersonerna nämnde var att den illegala fildelningen av musik
och film minskade radikalt när tjänster som Netflix och Spotify kom. En sådan lösning finns
idag för magasin genom tjänster som Readly där man kan läsa flera magasin för en
prenumerationssumma. Något liknande skulle kanske kunna vara aktuellt i framtiden för
journalistiken som gör att man får tillgång till lokaljournalistik och riksjournalistik för en
summa pengar istället för flera olika prenumerationer på flera tidningar.
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8. VIDARE FORSKNING
Studier i framtiden som skulle kunna baseras på den här studien är det som flera av
intervjupersonerna nämnde som handlar om lokaljournalistikens ekonomiska problem som
gör att lokalredaktioner lägger ner och delar av landet inte längre täcks. Exempel på studier
skulle kunna vara att göra fokusgrupper med människor som bor långt ut på landsbygden i
dessa vita fläckar som inte täcks, för att se hur de påverkas känslomässigt och
informationsmässigt av det.

Även en kvantitativ undersökning skulle kunna göras för att se hur dessa människor får tag i
information och hur källkritiska de upplever att de är i sin vardag. Flera av intervjupersonerna
som var med i denna studie pratade om hur det är ett hot mot det demokratiska och offentliga
samtalet att bara en viss del människor kan ta del av information.

En annan fortsättningsstudie skulle kunna fokusera på hur betalväggarna påverkar människor
sätt att ta del av information och hur de skulle önska att den lösningen såg ut i framtiden för
att göra medborgarna delaktiga i lösningen om betalväggarna. Människor verkar vara villiga
att betala för journalistik vilket flera av intervjupersonerna i den här studien nämnde, så
intresset för journalistik digitaliserat likt Spotify eller Netflix bör undersökas. En av
intervjupersonerna i den här studien nämnde att när Spotify kom så slutade nedladdningen av
illegal musik eftersom musiken nu fanns tillgänglig på ett enkelt sätt. Kanske liknande
undersökning borde göras där människor tillfrågas om de skulle ta del av korrekt,
källgranskad information i framtiden med en sådan lösning så att journalistiken kan fokusera
på stark och kvalitativ journalistik.
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10. BILAGA

Intervjuguide
Forskningsfrågor
-

Hur uppfattar journalister, politiker och politiska tjänstemän att journalistikens
demokratiska roll ser ut idag?

-

Hur ser politiker, politiska tjänstemän och journalister på den digitala utvecklingen
och de sociala mediernas roll gentemot journalistiken och påverkan på politisk
kommunikation?

-

Hur uppfattar journalister, politiker och politiska tjänstemän att journalistikens
demokratiska roll ser ut i framtiden?

___________________________________________________________________________

INLEDANDE FRÅGOR
-

Vad heter du?

-

Hur gammal är du?

-

Vad jobbar du med?

-

Berätta lite om dig själv!

-

Vad är journalistik enligt dig?

HUVUDTEMAN
Demokratiska rollen och relationen mellan aktörer
-

Vad har journalistiken för demokratiskt syfte enligt dig?

-

Vilken demokratisk roll fyller journalistiken i Sverige idag enligt dig?

-

Hur tycker du att journalistiken uppfyller sin demokratiska roll idag?

-

Hur tycker du att journalistiken utvecklats från hur den var förr (papperstidning ex)?
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-

Vad har det för påverkan på demokratin och transparensen inom politiken att
journalistiken allt mindre ger utrymme för långa projekt och granskningar i det snabba
samhället enligt dig?

-

Hur tycker du att den granskande delen av journalistiken får utrymme idag?

Digitalisering av journalistiken
-

Vilka konsekvenser har det blivit och kan det bli för demokratin och journalistiken av
att politiker kommunicerar utomstående aktörer t.ex influencers?

-

Vilka fördelar kan finnas med det?

-

Vilka nackdelar finns det?

-

Tidigare har journalister varit gatekeepers som varit ansvariga utgivare och
kontrollerat att källor är korrekta m.m. Idag i det snabba informationsflödet blir varje
parti och enskild person sin egen “utgivare” trots att man kan vara anonym, hur ser du
på det?

-

Vilka

demokratiska

fördelar

kan

det

finnas

med

att

partier

numera

direktkommunicerar via egna “mediehus” i sociala medier med väljarna?
-

Vilka nackdelar kan det finnas?

Journalistikens framtid
-

Vilken funktion fyller journalistiken i det demokratiska samhället i framtiden enligt
dig?

-

Vad har journalistiken för syfte i framtiden enligt dig?

-

Vad bör det läggas mer tid på inom journalistik i framtiden enligt dig?

-

Hur ska journalistiken fylla sin demokratiska funktion i framtiden enligt dig?

-

Hur kommer den granskande journalistiken se ut i framtiden enligt dig?

-

Vilket utrymme anser du att den granskande journalistiken bör få i framtiden?

-

Hur påverkas journalistiken av att politiker använder sig av tjänstemän?

-

Hur påverkas journalistiken av att politiker kommunicerar via egna mediehus idag?

-

Hur påverkas journalistikens demokratiska funktion av att politiker har mer personlig
direktkommunikation med sina väljare idag och i framtiden?
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-

Tidigare fanns det ett publicitetsvärde att vara med i nyheter som politiskt parti, men
idag görs den kommunikationen mycket på egen hand av partierna via andra aktörer,
hur påverkar det demokratin?

AVSLUTANDE FRÅGOR
-

Hur ser du på framtiden inom politik, journalistik och kommunikation med väljare?

-

Vad tycker du bör vara det centrala inom journalistik i framtiden?

-

Specificera hur du vill att det journalistiska samhället ser ut i framtiden?
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