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Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övriga 
studenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna av 
en mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskriven 
artikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet och 
kvalité. Vi kommer även undersöka om resultaten av detta skiljer sig mellan de två olika 
grupperna av studenter.  
 
Vi har genom kvantitativa enkätundersökningar samt i kvalitativa fokusgrupper genom 
samtalsintervjuer, kunnat analysera studenternas svar. Totalt fick deltagarna läsa fyra artiklar. 
De första två saknade bylines och var skrivna av antingen en mänsklig journalist eller en 
robotjournalist. De övriga två artiklarna innehöll en byline, där två experimentgrupper 
exponerades för manipulerade bylines och två kontrollgrupper exponerades för artiklarnas 
korrekta bylines. Detta för att se om författaren av texten påverkade deltagarnas åsikter.  
 
Resultaten visar att deltagarna upplevde den robotskrivna artikeln som mer trovärdig och 
människan som mer läsvänlig när författaren inte var presenterad. I grupperna där artikelns 
byline fanns med oavsett om den var manipulerad eller inte, kunde vi se i både enkätsvaren 
och i samtalsintervjuerna att roboten upplevdes mer partisk. Deltagarna var generellt sett 
hårdare i sin bedömning av artikeln de trodde roboten skrivit och mer förlåtande till artikeln 
de trodde att en människa skrivit.  
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1. Introduktion 
 
Under digitaliseringens framfart står den traditionella journalistkåren ständigt inför nya 
utmaningar. Teknikerna utvecklas samtidigt som publiken vill ha nyhetsmaterial snabbare 
och effektivare. Denna utveckling har även fört med sig en ny typ av journalist in på 
redaktionerna, vid namn robotjournalisten (Clerwall, 2014). Vår undersökning kommer att 
baseras på koncernen Mittmedia och deras användning av denna form av journalistik, som de 
valt att kalla Mittmedias Textrobot. 
 
Robotjournalisten är det datorgenererade materialet som genom algoritmer skapade av 
programmerare kan producera samt publicera nyheter helt på egen hand. Tanken är att 
användningen av dessa ska effektivisera och optimera redaktionernas arbete, så att de 
mänskliga journalisterna kan fokusera på andra, viktigare nyheter (Sellfors & Hjelmstedt, 
2017, 8). Denna typ av automatiserad journalistik är baserad på en stor mängd data som är 
strukturerad i former som algoritmer kan läsa, vilket resulterar i artiklar som enbart består av 
fakta och information  (Jung et al, 2017, 294).  
 
Algoritmstyrd journalistik kan frigöra redaktionella resurser, men dess funktioner kan inte 
frigöras från etiska värderingar (Von Krogh, 2016, 213). Christer Clerwall (2014) undersökte 
hur den svenska publiken upplever robotskrivna artiklar 2014, ett år senare lanserades 
Mittmedias textrobot. Tekniken har sedan dess utvecklats och den fortsätter hela tiden att 
expandera, vilket innebär att det ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är av stor vikt att 
forska vidare inom detta område för att öka kunskapen och förståelsen kring det. I takt med 
att roboten ständigt är i utveckling är det viktigt att den, likt mänskliga journalister, måste 
förhålla sig till publicistiska och etiska förhållningssätt (Journalistförbundet 2014). Ansvaret 
ligger där på redaktionerna och programmerarna som skapar dessa algoritmer som styr 
robotjournalistens arbete (Stone, 1971, 4-5).  
 
Mittmedia är landets största sammanhållna koncern inom journalistiken och har under de 
senaste åren redovisat stora förluster med färre antal prenumeranter, minskade tryckta 
upplagor och journalister som förlorat sina jobb av besparingsskäl (Lindström, 2018, 21). 
Samtidigt erbjuder robotjournalistiken möjligheten att producera en stor mängd artiklar 
snabbare och billigare än mänskliga journalister (Haim & Graefe, 2017, 1044). 
 
En fråga som då väcks är huruvida publiken upplever denna form av journalistik. Christer 
Clerwall (2014) var den första att göra en studie av detta slag (Haim & Graefe, 2017, 1048), 
där studenter fick läsa sportartiklar skrivna av robotjournalister samt mänskliga journalister. 
Resultaten visade att publiken rankar de robotskrivna texterna som mer trovärdiga, samt 
artiklarna skrivna av en mänsklig journalist som mer läsvänliga (Clerwall, 2014, 525).  
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Med inspiration hämtad från Clerwalls studie utfördes ytterligare två studier i Tyskland och 
Sydkorea (Haim & Graefe, 2017; Jung et al, 2017). Även i dessa rankades roboten som mer 
trovärdig och de mänskligt skrivna artiklarna som läsvänligare. Resultaten visade även att 
artikelns byline påverkade läsarnas åsikter, där en artikel som egentligen var skriven av en 
människa men som fått den manipulerade bylinen “skriven av en robot” ansågs trovärdig, 
medan samma artikel istället ansågs mindre trovärdig men mer läsvänlig då den hade sin rätta 
byline “skriven av en människa” (Haim & Graefe, 2017, 1049; Jung et al, 2017, 295). 
 
En teori som använts för att förklara dessa resultat är Expectation-Confirmation Theory 
(ECT) (Haim & Graefe, 2017, 1046;  Jung et al, 2017, 297). Enligt den teorin beror resultatet 
på att läsarna blivit positivt överraskade av robotens texter, då fenomenet är nytt och 
förväntningarna är väldigt låga. På samma sätt kan publiken ha haft höga förväntningar för 
artiklarna skrivna av en mänsklig journalist och sedan rankat det lägre då artikeln inte nådde 
upp till deras förväntningar. (Van der Kaa & Krahmer, 2014, 3).  
 
Vår undersökning kommer som sagt att fokusera på koncernen Mittmedia och hur publiken 
upplever deras robotjournalist. Mittmedia har använt sig av roboten inom sportjournalistiken 
sedan 2015 (Kihlström, 2015), där bylinen “detta är skrivet av en textrobot” alltid står 
tillhörande de artiklarna. Detta har nu använts i tre års tid och är med andra ord inte ett nytt 
fenomen längre för Mittmedias läsare eller medarbetare, vilket innebär att vi även kommer att 
undersöka om tidigare studiers användning av expectation-confirmation theory (ECT) är 
korrekt. Deltagarna i studien kommer att bestå av journaliststudenter samt övriga studenter 
vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Detta motiveras med att de befinner sig i den målgrupp som 
främst använder digitala nyhetsmedier (Arkhede och Ohlsson, 2015, 18) och därför i störst 
utsträckning har exponerats för robotjournalisten, samt då vi vill undersöka om det finns 
några skillnader i resultaten mellan de två grupperna.  
 
Visar vårt resultat att de robotskrivna texterna fortfarande anses mer trovärdiga, går det att 
resonera kring problematiken med den tidigare användningen av ECT, då Mittmedias 
textrobot inte är ett nytt fenomen för deltagarna i studien och då förklaringen därmed inte är 
att läsarna saknar förväntningar. Ur ett vetenskapligt perspektiv är detta relevant då 
forskningen inom detta område är i ett tidigt skede, där antalet studier som gjorts är relativt 
få. Med underlag i den tidigare forskningen, samt genom att testa en tidigare använd teori på 
en ny grupp deltagare, kommer vår studie att bidra med ökad kunskap kring fenomenet. 
Genom att även utföra samtalsintervjuer med fokusgrupper tillför vi något ytterligare till den 
tidigare forskningen, med ambitionen att ge en djupare förståelse kring resonemangen samt 
vad förklaringen till åsikterna kan vara.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att bidra till djupare kunskap och förståelse i hur publiken 
upplever artiklar skrivna av en robotjournalist i kontrast till artiklar skrivna av en mänsklig 
journalist. 2014 visade forskning att den svenska publiken rankar robotskrivna texter som 
mer trovärdiga, medan texter skrivna av en mänsklig journalist ansågs läsvänligare. Ett år 
senare lanserade Mittmedia sin textrobot, där vi nu vill undersöka om det skett någon 
förändring i dessa uppfattningar. Genom kvalitativa- samt kvantitativa metoder är vår 
ambition att både kunna beskriva, samt förklara hur publiken resonerar kring fenomenet 
robotjournalistik. Vi vill även se om publikens åsikter främst baseras på en artikels innehåll, 
eller om dess byline på något sätt påverkar läsaren.  
 
För att kunna jämföra våra resultat med den tidigare forskningen kommer studiens deltagare 
att bestå av studenter från Mittuniversitet i Sundsvall. Då personer i åldrarna  20-27 är de som 
i högst grad använder sig av digitala nyhetsmedier (Arkhede och Ohlsson, 2015, 18), är det 
den målgrupp som bäst lämpar sig då vardera deltagare behöver ha exponerats för Mittmedias 
textrobot tidigare. Syftet är även är att se om resultaten skiljer sig mellan journaliststudenter 
och övriga studenter. Vi ställer oss då dessa frågor:  
 

● Hur upplever journaliststudenter skillnaden mellan en artikel skriven av en 
robotjournalist och av en mänsklig journalist, baserat på trovärdighet, kvalité och 
läsvänlighet? 

● Hur upplever övriga studenter skillnaden mellan en artikel skriven av en 
robotjournalist och av en mänsklig journalist, baserat på trovärdighet, kvalité och 
läsvänlighet? 

● Kan journaliststudenter urskilja vad som är skrivet av en robotjournalist och en 
mänsklig journalist- och i så fall hur? 

● Kan övriga studenter urskilja vad som är skrivet av en robotjournalist och en mänsklig 
journalist- och i så fall hur? 

● Hur påverkar en artikels byline respondenternas uppfattning om texten? 
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3. Bakgrunden till Mittmedias textrobot 
Mittmedia började använda sig av robotjournalisten Rosalinda år 2015, då den utvecklades av 
United Robots, ett företag som Mittmedia är medgrundare och delägare till (Robotnyheter, 
2018). Vid första lansering var Rosalindas uppgift att skriva kortare sportartiklar till 
Mittmedias alla nyhetssajter. Mittmedia hade innan detta även en robot som skrev 
väderuppdateringar (Medievärlden, 2015). Sedan dess har det hänt en hel del inom detta 
område. Robotjournalisten skriver inte längre bara artiklar om väderrapporteringar och 
sportresultat, då den 2017 expanderade och började producera artiklar om bostadsaffärer 
(Resumè, 2017). Bostadsaffärsroboten har publicerat över 10.000 artiklar och är så pass 
populär att den rankats bland de mest lästa typerna av artiklar bland Mittmedias digitala 
prenumeranter (Robotnyheter, 2018). 

4. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar vi ett urval av den tidigare forskningen som gjorts inom 
robotjournalistik. Vi kommer även här att redogöra för en djupare förståelse av Big data och 
datajournalistik samt ta upp de etiska aspekterna av robotjournalistik.  

4.1 Big data och robotjournalistik 

Big data refererar till vår moderna förmåga att bryta ner en stor mängd information, analysera 
den och ibland dra slutsatser ifrån den. (Mayer-Shönberger & Cukier, 2013, 6) Data i sig är 
elektroniskt lagrad information som kräver särskilda metoder för att lyckas bryta ner den. 
Oftast är “vanliga” datorer och dess mjukvaror inte tillräckligt utvecklade för att ta hand om 
datan. (Lewis & Westlund, 2014). Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2011) beskriver 
data som fakta som kan lagras och har en indirekt betydelse. Data innan digitaliseringen 
kunde exempelvis vara namn du har i en adressbok, nu är den datan lagrad på hårddiskar i 
våra datorer.  
 
Denna data kan utgöras av till exempel sökhistorik, privat information, interaktioner på olika 
sociala medier, bilder, videos osv. Den lagras sedan i stora databaser speciellt utvecklade för 
att hantera denna mängd information (Tene och Polonetsky 2013, 24). Databaser kan i sin tur 
beskrivas som en insamling av data, där data betyder registrerad fakta. En typisk databas 
representerar aspekter av verkligheten och används för specifika ändamål för antingen en 
person eller grupper av människor. (Elmasri, Navathe, 2017, 57). Big data och insamlandet 
av data ligger till grund för och är en förutsättning för både datajournalistik och 
robotjournalistik.  
  
Användningen av data väcker även en hel del krav och leder till konsekvenser i det 
journalistiska arbetet. Samtidigt måste redaktionerna hänga med i utvecklingen och måste då 
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ställa sig frågan, vad gör vi med all den här datan och hur hanterar vi den? Data och databaser 
har under en lång tid varit en stor del av journalisters arbete, inte minst i insamlandet av 
information och källor. (Lewis & Westlund, 2014, 449).  
 
Simon Rogers (2011) som skapade the Guardian’s Data Blog år 2009, hävdade att 
datajournalistik användes på olika redaktioner redan 1821, på ett helt annat sätt naturligtvis. 
Den första versionen av detta var en datatabell om olika skolor i Manchester, England. Den 
stora skillnaden var att datan då fanns i dyra böcker redaktionerna fick skaffa sig  medan den 
i modern tid finns i kalkylark och andra datafiler lättillgängliga om man bara har en dator. 
Han menar att skillnaden i första hand är teknisk och att de analoga formaten har ersatts av de 
digitala. En annan stor skillnad är tillgängligheten av data som blivit betydligt större sedan 
den digitaliserades (Hammond, 2017, 409). 
  
Datajournalistik är inte direkt kopplad till Big data, utan innebär oftast att datan används på 
ett mer ytligt sätt, till exempel i insamling av information om anställda på ett företag man 
som journalist vill granska. Knight beskriver i sin artikel Data journalism in the UK: A 
preliminary analysis of form and content, denna typ av data som mer dekorativ än informativ. 
Med detta menar hon att den typ av data  inte används i något mer djupgående syfte utan mer 
för att redovisa något med hjälp av den (Knight, 2013).  
 
Den aspekt av datajournalistik som faktiskt är kopplad till Big data beskrivs som 
automatiserad, algoritmisk och robotskriven (Hammond, 2015, 413). Vi kommer i vår studie 
använda oss av begreppen robotjournalistik och robotskrivna texter för att göra det tydligt 
både för oss själva och för våra deltagare i vår undersökning.  
 
Robotjournalister är dataprogram som innehåller algoritmer och koder som programmerare 
skapar som en dator ska kunna förstå. Dessa algoritmer utför specifika instruktioner i en 
specifik ordning som ska resultera i en journalistisk artikel. Algoritmerna kan beskrivas som 
en uppsättning regler som definierar specifika instruktioner som en dator kan förstå och 
utföra. En algoritm kan också innehålla instruktioner för människor som utför rutinmässiga 
uppgifter på redaktioner. För att detta ska gå att göra måste reglerna för algoritmen vara 
formulerade på ett sådant sätt att utförandet blir “robotlik” och går att göra utan att behöva 
tänka (Stone, 1971, 4-5).  
 

En av ideèrna med robotjournalister är att de just ska kunna utföra mer repetitiva och mindre 
“krävande” uppgifter. Som att exempelvis skriva sportreferat eller väderrapporteringar och 
lämna de uppgifter som kräver mer djupgående intervjuer eller liknande till de mänskliga 
journalisterna (Lindén, 2017, 70).  Berry D.M skrev redan 2011 i sin bok “Philosophy of 
software: code and meditation” att datan och robotjournalistikens inverkan på den mer 
traditionella journalistiken om man vill kalla den så, inte stannar vid rapportering om 
sportresultat eller artiklar om finansmarknaden utan kommer att utvecklas genom mer 
avancerade algoritmer eller artificiell intelligens.  
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4.2 Publiken och roboten 
Ett antal studier har gjorts med syfte att undersöka hur publiken upplever robotskrivna 
artiklar. Tidigare forskning visar att publiken anser att människoskrivna artiklar vara mer 
läsvänliga, samtidigt som de skrivna av en robot upplevs trovärdigare. Christer Clerwall 
undersökte detta 2014 i sin studie ”Enter the robot journalist: Users' perceptions of automated 
content”, där 46 svenska medie- och kommunikationsstudenter deltog (Haim & Graefe, 2017, 
1048). Studien gick ut på att studenterna fick läsa ett referat på en amerikansk fotbollsmatch, 
där texten antingen var skriven av en människa eller en robot (vilket inte framgick då 
artiklarna saknade byline). Resultatet visade att testpersonerna inte kunde identifiera artikelns 
författare samt att den robotskrivna texten rankades högre än den skriven av en människa när 
det kom till trovärdighet, men lägre i läsbarhet då den ansågs vara tråkigare (Clerwall, 2014, 
525). 
 
En annan studie vid namn ”Intrusion of software robots into journalism: The public's and 
journalists' perceptions of news written by algorithms and human journalists” gjordes i 
Sydkorea, där 400 testpersoner fick läsa två artiklar skrivna av antingen en robot eller en 
människa. Till skillnad från den tidigare studien hade man här även skrivit vem som låg 
bakom texten, för att se hur det påverkade läsaren. Femtio procent av texterna hade rätt byline 
och femtio procent hade manipulerats så att det på texten skriven av en mänsklig journalist 
stod “artikel skriven av en robot” och vise versa (Jung et al, 2017, 295). 
 
Studien riktade in sig på huruvida testpersonerna upplevde kvalitén på artiklarna enligt 
följande kategorier: välskriven, professionell och trovärdig. Resultatet visade att 
testpersonerna rankade sportartiklarna med bylinen “artikel skriven av en robot” högst i alla 
kategorier, även i de fall där det egentligen var en mänsklig journalist som skrivit texten men 
där bylinen blivit utbytt. (Jung et al, 2017, 295). 
 
I samma studie testade de även hypotesen: ”Journalister föredrar människoskrivna artiklar 
framför robotskrivna och kommer att ranka människoskrivna texter högre än de skrivna av en 
robot.” Undersökningen utfördes på samma sätt som för de övriga deltagarna, där de fick läsa 
en artikel skriven av en människa och en skriven av en robot, för att sedan ranka dem enligt 
kategorierna: välskriven, professionell och trovärdig (Jung et al, 2017, 296). Resultatet visade 
att journalisterna på samma sätt som de andra deltagarna rankade texterna med en 
robot-byline högre, även i de fall där bylinen blivit manipulerad, vilket innebär att deras 
hypotes här inte stämde. 
 
Studien ”Automated news: Better than expected?” utfördes i Tyskland och använde sig av 
samma metod som studien nämnd ovan från Sydkorea, men fokuserade på kategorierna: 
trovärdighet, journalistisk expertis samt läsvänlighet. 986 testpersoner deltog och fick genom 
att läsa två sportartiklar var svara på vilken de rankade högst i de tre olika kategorierna, där 
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då texterna antingen hade rätt byline eller en manipulerad sådan. Resultatet visade att 
artiklarna med robot-byline rankades högre på både trovärdighet och den journalistiska 
expertisen, medan de med en människo-byline rankades som betydligt mer läsvänliga (Haim 
& Graefe, 2017, 1049). 

4.3 Etiken och roboten 
En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten för dig som journalist. I 
“Spelregler för press, radio och tv” har Pressens samarbetsnämnd tagit fram publicitetsregler 
och yrkesregler som är en viktig del i det självsanerande medieetiska systemet journalister 
måste förhålla sig till (Journalistförbundet, 2014). Dessa regler fungerar som en handbok för 
att du som journalist ska vara säker på att de beslut du fattar på fältet och i 
publiceringsprocessen är etiskt korrekta. Exempel på dessa är att vara kritisk till 
nyhetskällorna, att noga överväga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 
människor samt att noga överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från 
sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning (Pressens 
opinionsnämnd). 
 
Frågan är då huruvida en robotjournalist kan förhålla sig till dessa etiska yrkes-och 
publiceringsregler. I studien ”Ethical Challenges of Algorithmic Journalism” presenterar 
Konstantin Nicholas Dörr och Katharina Hollnbuchner kortfattat fyra teoribaserade punkter 
som stöd för att argumentera kring de etiska problem som existerar med robotjournalisten. 
 
Den första handlar om utilitarism, vilket är en teori som baseras på att en handlings moraliska 
status bestäms av dess totala, faktiska konsekvenser. Det innebär att en enskild handling är 
moraliskt riktig om den leder till minst lika bra konsekvenser som varje annan handling man 
kunnat utföra istället (Bergström, 1995, 1). Den andra bygger på dentologisk etik, som menar 
på att moral är baserat på plikter och skyldigheter som ingår i den mänskliga interaktionen 
(Dörr & Hollnbuchner, 2016, 406). 
 
Tredje punkten bygger på kontraktualism och handlar om hur man etablerar moral genom 
samhälleliga kontrakt. Den fjärde och sista är så kallad dygdetik och fokuserar på att man 
som person ställer sig frågan ”vilken typ av person vill jag vara?” (Ibid). 
 
Med dessa som grund kommer Dörr och Hollnbuchner (2016) fram till att man inte kan 
garantera att robotjournalisten arbetar etiskt. De menar att det hela främst bygger på att 
programmerare måste skapa etiska koder och algoritmer som roboten kan läsa, där ingen 
garanti finns för att dessa programmerare följer de etiska reglerna (Dörr & Hollnbuchner, 
2016, 414). Inom utilitarismen och dygdetiken baseras etik på konsekvenstänk och att som 
individ ta beslut baserat på vem man vill vara, vilket är moraliska beslut en robot omöjligt 
bör kunna ta. 
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I studien “Understanding bias in computational news media” tar även Nick Diakopoulos, 
assisterande professor på University of Maryland, College Park College of Journalism, upp 
det faktum att algoritmer kan vara partiska och att det är misstag att tro att de alltid är 
objektiva. Han säger att det är farligt om ett systems partiskhet inte granskas, då det är något 
som oftast går obemärkt förbi (Diakopoulos, 2012). Robotjournalistens hela existens bygger 
på att programmerare skapat dess koder, som får den att skriva och välja material på ett visst 
sätt. Om vi förlitar oss blint på att det material som roboten producerar är trovärdigt och 
objektivt, glömmer vi det faktum att en programmerare, precis som en mänsklig journalist, 
kan vara påverkad av partiskhet och en bakomliggande agenda. 
 
En viktig aspekt i det hela är emellertid att robotjournalisten kan bidra till att övervinna etiska 
utmaningar på en redaktion. Den kan minska ekonomisk press och stressen i att artiklar ska 
produceras snabbt, vilket resulterar i att journalisterna har mer tid och möjligheter att ta 
korrekta beslut. Genom att ta en del av arbetet från journalisternas axlar kan den även bidra 
med att mer tid kan läggas på att kritiskt granska fler källor, reflektera över 
publiceringsbeslut och övriga frågor som ingår i de etiska ställningstaganden en journalist 
måste göra (Dörr & Hollnbuchner, 2016, 414). 
 
Med andra ord finns ingen säkerställd garanti för att robotjournalisten möjligen kan följa de 
regler som Pressens samarbetsnämnd tagit fram i Sverige, emellertid kan den enligt tidigare 
forskning ge de mänskliga journalisterna större möjligheter till att göra det under bättre 
förutsättningar. 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Gestaltningsteorin  
Enligt gestaltningsteorin väljer journalister vissa aspekter när de utformar sina artiklar och 
gestaltar därmed verkligheten på ett särskilt sätt, snarare än att vara en exakt spegelbild av 
den. I en annan skepnad handlar det om hur medierna, genom att gestalta verkligheten på 
vissa sätt men inte andra reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologernas sätt att 
betrakta verkligheten (Strömbäck, 2015, 114).  
 
I denna studie är det viktigt att förstå hur dessa artiklars gestaltning påverkar deltagarna i vår 
studie, det vill säga, hur de uppfattar och tolkar dessa. Detta kommer naturligtvis spela en stor 
roll i hur deltagarna kommer ranka artiklarna utifrån enkäterna och i förlängningen i hur 
slutresultatet kommer att bli. I förmedlingen av en nyhet måste journalistiken göra både urval 
och vinkling eftersom verkligheten är obegränsad medan publikens perception är begränsad. 
(Strömbäck, 2015, 113)  
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En typ av gestaltning, eller framingeffekt är ekvivalensgestaltningar. Den använder man för 
att  undersöka hur olika, men logiskt likvärdiga ord och formuleringar påverkar människors 
uppfattningar och attityder i en fråga (Shehata, 2010). Ett exempel på detta är när Kahneman 
och Twerkys (1948) experiment där två grupper av människor fick ta ställning till ett 
åtgärdsprogram för att hantera spridningen av en sjukdom. Presentationerna av detta program 
skiljde sig åt mellan grupperna. I det ena förslaget presenterades det utifrån hur många liv 
som de beräknades kunna rädda och i det andra förslaget presenterades det utifrån hur många 
människor som skulle dö. Trots att samma information presenterades i de båda grupperna 
varierade stödet för programmet avsevärt (ibid). 
 
Vi kommer i vår studie låta deltagarna i undersökningen läsa artiklar som är relativt 
likvärdiga även fast den ena är skriven av en robotjournalist och den andra av en mänsklig 
journalist. Enligt ekvivalensgestaltningen kommer alltså presentationen och hur artiklarna är 
skrivna spela roll för hur deltagarna kommer uppfatta artiklarna. Detta för att få ett så 
trovärdigt resultat som möjligt i den ena delen där bylinen är utbytt men också för att förstå 
deltagarnas analys av artiklarna även när bylinen är rätt.  
 

5.2 Informationsteorin  
Informationsteorin är i grunden matematisk och handlar om att information karaktäriseras av 
symboler till vilka sannolikheter finns knutna och som sedan kan översättas till begriplig 
kommunikation (Shannon, 1948). Teorin är inte helt olik den klassiska 
transmissionsmodellen, där kommunikationen är den mest väsentliga överföringen av 
information mellan sändare och mottagare (McQuail, 2010, 351). I vår studie kommer denna 
teori var av vikt eftersom våra deltagare kommer att bli påverkade av sändaren, i vissa fall en 
robotjournalist i andra fall en mänsklig journalist, där framställningen av kommunikationen 
kommer spela en avgörande roll för hur de kommer uppfatta artiklarna. 
 
Exempel på hur informationsteorin kan användas i analys av medieinnehåll kan hittas i vissa 
åtgärder av information, informationsflöden, läsvänlighet och mångfald. Den finns en massa 
olika sätt som man kan mäta en texts informationsvärde på, ett alternativ är att mäta 
läsvänligheten. Publiken har lättare att ta till sig en text om den inte är så informationstät. En 
text som innehåller mycket och saklig information samt högt faktainnehåll har ofta potential 
att ge svar på läsarnas frågor och funderingar, samtidigt som den anses vara av hög kapacitet 
och trovärdighet. Däremot är det en tröskel för den kanske inte helt motiverade läsaren att ta 
sig igenom en sådan text. Texter med mycket information är även generellt sätt stängda och 
lämnar sällan öppet för fri tolkning (ibid).  
 
Just läsvänligheten är en av de 13 kategorier i enkäterna som deltagarna i våra undersökning 
kommer att få bedöma. Det finns alltså vetenskaplig bevisningen för att för att en text som 
innehåller mindre information är lättare för publiken att läsa och förstå. Det huvudsakliga 
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verktyget för att mäta läsvänlighet är något som kallas close procedure. Det innebär att 
läsaren ska kunna sätta in ord där ord saknas på ett systematiskt sätt. Detta blir sedan en 
måttstock för hur lättläst texten är (McQuail, 2010, 351).  
 

5.3 Expectation-Confirmation theory 
Denna teori är används ofta för att förstå konsumenters beteende och tillfredställning av en 
produkt men även beteendet efter köpet och anpassning till ny teknologi. (Bhattacherjee, 
2001). Processen i en konsuments beteende är att de först har en viss förväntning på 
produkten de ska köpa. Efter att de bestämt sig för att köpa produkten och använt den ett tag 
skapar man sig en faktisk uppfattning om produkten. Konsumenten jämför sedan de 
förväntningarna man hade om produkten innan man köpte den med den uppfattning man nu 
har om produkten och om dessa förväntningar uppfylldes eller inte. Detta kommer sedan 
avgöra huruvida man kommer fortsätta använda produkten eller inte. (Bhattacherjee, 2001).  
 
Förväntningarna som konsumenterna i vårt fall kommer ha av robotskrivna texter kommer 
alltså spela en stor roll i hur de uppfattar artiklarna enligt denna teori. Hela teorin bygger på 
förväntningar. Har man högre förväntningar på en produkt är det lättare att sedan bli besviken 
på den medan om man har lägre förväntningar blir man istället positivt överraskad och 
tenderar att tycka bättre om produkten man konsumerat. (Bhattacherjaa, 2001).  
 
Undersökningarna som gjordes av Mario Haim och Andreas Graefe (2017) samt Jaemin Jung 
et al (2017),  använde denna teori som en förklaring till hur människor uppfattade 
robotskrivna texter. Studierna gick i korthet ut på att deltagare i olika grupper fick läsa både 
artiklar skrivna av mänskliga journalister samt artiklar skrivna av robotjournalister. 
Deltagarna fick sedan ranka dessa utifrån 13 olika kategorier utifrån begreppen trovärdighet, 
läsvänlighet och kvalitet.  
 
Resultatet var att deltagarna förväntade sig mer av de mänskliga journalisterna i kategorierna 
läsvänlighet och kvalitè och mer av robotjournalisterna i kategorin trovärdighet (Haim & 
Graefe, 2017; Jung et al, 2017). Ändå skiljde sig inte resultatet mellan de olika texterna 
anmärkningsvärt. En förklaring Haim och Graefe redovisar i sin studie är att deltagarna 
förmodligen hade låga förväntningar på de robotskrivna texterna då det var ett fenomen de 
inte kände till, och blev därmed positivt överraskade. Samtidigt som de hade höga 
förväntningar på de mänskliga journalisterna som dessa artiklar inte kunna leva upp till.  
 
Ambitionen med vår studie är att jämföra våra resultat med den tidigare forskningen, för att 
sedan se om tillämpningen av Expectation-confirmation theory (ECT) är korrekt. Visar våra 
resultat att robotjournalisten fortfarande anses som mer trovärdig, brister ECT då den inte 
längre bör räknas som ett nytt fenomen och då förklaringen därmed inte kan vara att 
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deltagarna hade låga förväntningar av den anledningen. Får vi däremot andra resultat, är även 
det ett ämne för diskussion.  
 

6. Blandade metoder - kvantitativt och kvalitativt 
En undersökning med blandade metoder innebär att man integrerat användningen av 
kvalitativa- och kvantitativa metoder i samma studie (Palinkas, 2018, 1). Cresswell och Clark 
(2017) lyfter att den främsta anledningen till att använda sig av blandade metoder är att den 
kvalitativa- och den kvantitativa metoden arbetar tillsammans, vilket gör att man då får en 
bättre förståelse för det problem man undersöker, än om någon av metoderna används 
ensamma. Användningen av blandade metoder kan då vara hjälpsam då man vill förklara 
varför ett fenomen är som det är (Palinkas, 2018, 3). 
 
I vår undersökning kombineras kvantitativa enkätundersökningar med kvalitativa 
samtalsintervjuer i fokusgrupper. I en kvalitativ undersökning är det respondenternas 
perspektiv som styr, deras åsikter är betydelsefulla och vad de uppfattar som viktigt är 
utgångspunkten (Bryman, 2011, 371). Den kvantitativa metoden har emellertid betydelse då 
man vill påvisa hur vanligt förekommande ett fenomen är (Alvehus, 2013, 22) där 
kombinationen av dessa två kommer ge oss en djupare förståelse för de resonemang och 
tankar som motiverar respondenternas svar.  
 
Alan Bryman (2016) listar fem kategorier som argument till varför man bör använda en 
kombination av kvalitativa- och kvantitativa metoder i sin studie. Den första (1) är att 
kombinationen av dessa resultat kan användas för att bekräfta varandra. Den andra (2) 
innebär att det kan användas för att förstärka, utveckla, förtydliga eller illustrera resultat med 
en annan sorts data. Blandade metoder kan även (3) ge utveckling av en sekundär 
datainsamling med hjälp av resultatet i en tidigare datainsamling, samt (4) användas för 
initiering då en forskare söker resultat i olika studier som är paradoxala eller motsägelsefulla. 
Slutligen (5) kan blandade teorier ge en expandering av resultatet i en undersökning och 
bredda dess omfattning med information från andra data (Havervall & Langemar, 2012, 9).  
 
Då vår studie består av tre delar (enkätundersökning, experiment med ekvivalenta grupper 
samt samtalsintervjuer med fokusgrupper) är användningen av blandade metoder optimal då 
enkätundersökningarna och samtalsintervjuerna kan bekräfta varandra, samt förstärka och 
utveckla vad den bakomliggande faktorn till resonemangen är. Genom att jämföra resultaten 
mellan kontrollgrupperna och experimentgrupperna får vi även en tredje insamling av data, 
vilket breddar undersökningen och dess validitet.  
 
Innebörden av blandade metoder är enligt Johnson et al. (2007) inte ny, men har fått ett nytt 
synsätt. Metoden kan förklaras som en slags sammanfattning av ideér från kvalitativa- och 
kvantitativa undersökningar, vilket kan stärka forskarens tankar kring huruvida resultatet är 
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giltigt eller enbart en metodologisk förekomst (Johnson et al. 2007, 114). När en 
undersökning har blivit bekräftat av två eller fler av varandra oberoende mätinstrument, blir 
osäkerheten kring eventuella feltolkningar i hög grad nedsatt. Om undersökningen klarar av 
ett flertal olika mätinstrument, där eventuella felkällor kan förekomma, och ändå får samma 
resultat, bör man kunna känna förtroende för den. Detta förtroende ökar emellertid genom att 
minimera eventuella chanser för felkällor i vardera mätinstrument innan studiens utförs 
(Webb et al. 1966, 3). 
 
Genom att dels jämföra resultatet mellan enkätundersökningarna och samtalsintervjuerna, 
dels jämföra resultatet mellan experimentgrupperna och kontrollgrupperna, kan slutsatser 
dras med underlag i ett flertal oberoende datainsamlingar och mätinstrument. Antalet 
deltagare i studien är i förhållande till studien utförd av Jung et al. (2017) och Haim och 
Graefe (2014) relativt få, emellertid skiljer det inte mycket i antal jämfört med Clerwalls 
(2014) enkätundersökning som utfördes på samma sätt och som ligger som grund för vår 
studie.  
 
Med hänvisning till Landsverk et al. (2011) och Proctor et al. (2009) lyfter Palinkas att 
blandade metoders design är ansedd som ett potentiellt försvar i de fall där undersökningen 
innehåller en mindre skala av analysenheter. Den kvalitativa metoden kan då användas för att 
bekräfta de resultat som den kvantitativa analysen saknar för att testa studiens hypotes. 
Blandade metoder är även användbara för att besvara frågor som uppstått under den 
kvantitativa datainsamlingen, som då inte är möjliga att besvara med enbart den kvantitativa 
metoden (Palinkas, 2018, 4). 
 
Den enkät som grupperna fått besvara är baserad på en intervallskala med värdena 1-5. 
Intervallskalor används för att ange analysenheternas position och inbördes avstånd (den ena 
har så och så mycket mer av egenskapen). Intervallskalan innehåller information om 
klassificering och rangordning, men även information om avstånden mellan de olika 
kategorierna. Avståndet mellan intervallskalans olika steg är- eller antas vara ekvistanda, 
vilket innebär att de är lika stora. Denna enlighet gör det möjligt att uttrycka effekter och 
skillnader i termer av skalans enheter (Esaiasson, Gilljam, 2012, 348-349). 
 
För intervallskalor är medelvärdet att föredra som centralmått. Medelvärdet beräknas genom 
att summera variabelvärdena för alla analysenheter och sedan dividera med antalet 
analysenheter. Nackdelen med medelvärdet är att det är känsligt för extrema variabelvärden. 
Ett fåtal analysenheter med extremt höga eller låga värden på en variabel kan påverka 
beräkningarna så mycket att informationsvärdet i medeltalet drastiskt minskar eller ger en 
skev bild av var mittpunkten i fördelningen egentligen ligger. (Esaiasson, Gilljam, 2012, 
353). 
 
Att antalet enkätsvar är relativt få, med totalt sexton deltagare, medför en risk då medelvärdet 
kan representera en skev bild av var mittpunkten i vår fördelning ligger. När vi 
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sammanställde resultatet av enkätsvaren fanns generellt inga stora skillnader där extremt höga 
värden ställdes mot extremt låga värden i vardera kategori. För att säkerställa att medelvärdet 
ger en korrekt, representativ bild av resultatet kan man emellertid undersöka 
spridningsmåttet. Ett spridningsmått kan användas för att uttrycka hur mycket variation eller 
spridning som finns i en statistisk fördelning. De flesta mått på spridning uttrycks i termer av 
hur stora avvikelserna är från fördelningens mittpunkt. (Esaiasson, Gilljam, 2012, 355).  
 
För att sammanfatta hur stor spridningen av en egenskap är kan man beräkna hur stora 
avvikelserna i genomsnitt är från fördelningens medelvärde. Detta beräknas genom att först 
summera analysenheternas absoluta avvikelser från medelvärdet och därefter dividera 
summan med antalet analysenheter. Ju större värde desto större genomsnittlig avvikelse från 
medelvärdet. (Esaiasson, Gilljam, 2012, 357) 
 

6.1 Urval av respondenter 
I studien av Clerwall (2014) deltog 46 svenska medie- och kommunikationsstudenter, där 
slutsatser sedan drogs kring huruvida publiken uppfattar robotjournalistik (Clerwall, 2014). 
Vår studie riktade in sig mot dels journaliststudenter, dels studenter som studerar på någon av 
de andra utbildningarna Mittuniversitetet i Sundsvall har. Någon vikt lades inte i vilka 
program de övriga studenterna läste, då vår ambition med undersökningen var att få en bredd, 
med kravet att de alla sedan tidigare läste någon av Mittmedias tidningar och på någon nivå 
därmed blivit exponerad för Mittmedias textrobot. 
 
Rapporten “Nyhetsintresse och nyhetsvanor” presenterades av SOM-institutet (Samhälle 
Opinion och Medier) 2015, där de redovisade svenskarnas nyhetskonsumtion. Deras 
undersökning visar att svenskarnas intressen och vanor kring nyhetskonsumtion skiljer sig 
mellan generationer, där unga (1990-1998) i högre grad än de andra generationerna använder 
sig av digitala nyhetsmedier (Arkhede & Ohlsson, 2015, 18). I vår undersökning valde vi 
därför att rikta in oss på studenter i åldrarna 20-30, då det är den åldersgrupp som med störst 
sannolikhet exponerats för textroboten på Mittmedias digitala plattformar.  
 
Deltagarna valdes ut via ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren själv etablerar kontakt 
med människor som är relevanta för undersökningen och sedan använder sig av tips från 
dessa respondenter för att få kontakt med ytterligare personer. En utmaning med detta urval 
är att det inte blir slumpmässigt, vilket innebär att det troligen inte är representativt och 
därmed inte kan säkerställa hur populationen ser ut (Bryman & Bell, 2003, 126). Emellertid 
är fördelen med ett snöbollsurval att man på ett effektivt och snabbt sätt kan utöka antalet 
respondenter i studien (Denscombe 2009, 38).  
 
Då vår population består av dels journaliststudenter, dels övriga studenter, valdes dessa ut 
genom att vi i vardera klassers Facebook-grupper skrev ut ett meddelande och informerade 
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om att vi sökte folk till vår studie. De intresserade återkopplade sedan till oss och meddelade 
att de ville delta. De personer som hörde av sig tipsade oss sedan om andra personer som 
skulle vara lämpliga för undersökningen, som vi då sedan kontaktade.Vårt satta minimum för 
studien var fyra grupper med fyra personer i vardera, vilket då innebär att vi hade två grupper 
bestående av journaliststudenter och två grupper bestående av övriga studenter på 
Mittuniversitetet. 
 
I studien från Sydkorea visade resultaten att journalister rankade robotskrivna texter högre än 
de skrivna av en mänsklig journalist i trovärdighet (Jung et al, 2017, 296). Vår studie 
undersökte mer ingående hur journaliststudenterna rankade texterna enligt Sundars (1999) 
kategorier, då de har arbetat eller praktiserat på någon av Mittmedias redaktioner och därmed 
bör ha en större kunskap kring Mittmedias textrobot än övrig publik, vilket innebär att de 
lättare bör kunna urskilja vad som skrivits av en mänsklig journalist och en robot. 
 
De andra två grupperna bestod av studenter som använder någon av Mittmedias 
hemsidor/dagstidningar som nyhetskälla. En viktig komponent i vår undersökning är att 
testpersonerna blivit exponerade för Mittmedias textrobot, för att kunna testa tidigare studiers 
användning av Expectation-confirmation theory, där vi då behöver deltagare som inte ser 
Mittmedias textrobot som ett nytt fenomen de inte sett tidigare. 
 

6.2 Undersökningens design 

Att mäta en artikels trovärdighet, kvalite och läsvänlighet är komplicerat då många 
komponenter måste inkluderas och då läsarens individuella tankar och tidigare erfarenheter 
kan påverka hur denne upplever en text (Hovland, Janis, & Kelley, 1953; Haim & Graefe, 
2017). I vår enkätundersökning utgår vi från den mall som utformats av Sundar (1999) och 
sedan användes av Clerwall (2014) i den första studien av detta slag (Haim & Graefe, 2017, 
1048). Enligt Sundars modell mäter man trovärdighet, läsvänlighet och kvalité via tretton 
kategorier. För trovärdighet: partiskhet, objektiv och rättvis. För läsvänlighet: tråkig, trevlig, 
intressant, livlig och behaglig. För kvalité: sammanhängande, tydlig, omfattande, koncis och 
välskriven (Sundar, 1999, 375).  

6.2.1 Del ett: Enkätundersökning - artiklar utan bylines 

Den första delen av vår studie innehöll en kvantitativ enkätundersökning. Med en kort 
introduktion berättade vi att undersökningen kommer att bestå av tre delar, två innehållande 
enkäter och en samtalsintervju. I övrigt gav vi inte ut någon information om vilka texter de 
skulle få läsa eller vad dessa skulle innehålla. Sedan fick vardera testperson läsa två artiklar 
var, där den ena var skriven av Mittmedias textrobot och den andra av en mänsklig journalist 
(se bilagor på sid.47). Dessa artiklar saknade båda bylines. Deltagarna fick sedan svara på en 
enkät per artikel utformad med en intervallskala från 1-5 (se bilaga på sid.44), där de 
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kryssade i hur de rankade texterna utifrån de tretton kategorierna Sundar (1999) utvecklat. De 
fick även svara på om de trodde att vardera artikel var skriven av en människa eller en robot.  

6.2.2 Del två: experimentgrupper och kontrollgrupper 
I den andra delen av studien utfördes vårt experiment med ekvivalenta grupper. Efter att ha 
läst artiklarna- samt svarat på enkäterna i del ett, fick deltagarna nu på samma sätt läsa två 
artiklar, med skillnaden att bylines här fanns (se bilagor på sid.48). För de två 
kontrollgrupperna (en med journaliststudenter och en med övriga studenter) var artiklarnas 
bylines korrekta, för de två experimentgrupperna var artiklarnas bylines manipulerade och 
därmed ombytta. Med andra ord hade en text som var skriven av en mänsklig journalist 
bylinen ”skrivet av en robot” och vise versa. Även i denna del av studien samlades kvantitativ 
data in, där en enkät användes igen och personerna på samma sätt fick ranka artiklarna efter 
de tretton kategorierna (se bilaga på sid.45).  

6.2.3 Del tre: samtalsintervjuer 
I den tredje och avslutande delen av studien samlade vi in vår kvalitativa data genom att 
utföra samtalsintervjuer med vardera grupp. Först här presenterade vi även vad studien 
faktiskt handlade om, för att nu kunna få en djupare förståelse för hur personerna resonerade 
kring rankningen av de olika texterna, samt hur deras tankar gick då vi presenterade studiens 
faktiska syfte. Att vi väntade till i slutet med att berätta detta för fokusgrupperna var för att de 
inte på något sätt skulle vara påverkade innan de läste artiklarna i vardera del av studien. I 
studien från Clerwall (2014) utfördes endast en liknande enkätundersökning med samma 
kategorier hämtade från Sundar (1999), där vi genom att använda blandade metoder med 
större sannolikhet kan förklara varför deltagarna rankat artiklarna som de gjort.  
 
Frågeställningen under samtalsintervjuerna skiljde sig på en punkt mellan 
experimentgrupperna och kontrollgrupperna (se bilaga på sid.46). Efter att ha besvarat frågan 
“hur upplever du att du påverkades av artikelns byline?” informerades experimentgrupperna 
om att texternas bylines blivit ombytta och de fick sedan diskutera kring frågan “När du fick 
veta att bylinen var felaktig- hur resonerade du och varför?”. Detta för att djupare få en 
förståelse för hur stor innebörd en artikels byline har på läsaren och om/hur uppfattningen om 
texten förändras när författaren av texten gör detsamma. För kontrollgrupperna var artiklarnas 
bylines korrekta, vilket innebär att den sistnämnda frågan inte ställdes till dem.  
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6.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en bra kvalitativ metod då man vill undersöka normer, tolkningar och 
ömsesidiga påverkningar i sociala grupper. Om respondenterna i någon grad känner varandra 
sedan tidigare kan det leda till att de fördjupar varandras perspektiv, då de kan ha 
gemensamma upplevelser. Detta gör att fokusgruppen liknar samtalet i det vardagliga livet, 
vilket är en av fördelarna som eftersträvas i en deltagande observation. (Halkier, 2010, 29). 
 
Totalt genomfördes fyra fokusgrupper, då det var den tredje och avslutande delen av vår 
studie. Genom att kategorisera upp journaliststudenterna och de övriga studenterna i två 
grupper vardera, öppnade vi upp för en tryggare miljö där respondenterna till viss- eller full 
mån kände till övriga gruppmedlemmar sedan tidigare.  
 
Fokusgrupperna skiljer sig från en gruppintervju då man inte är ute efter att enbart få svar på 
några frågor, utan vill skapa debatt där öppna frågor gör att ytterligare frågeställningar väcks 
och diskuteras i en dynamisk interaktion mellan deltagarna. Detta resulterar i möjligheten att 
utveckla varandras kommentarer och ideér, vilket ger ett djupare perspektiv än vad 
gruppintervjuer och individuella intervjuer uppnår. Även oväntade reaktioner ger ytterligare 
värde till undersökningen (Nieuwenhuis & Smit, 2012, 135). 
 
Det finns inte något absolut svar på hur många personer som ska ingå i respektive 
fokusgrupp. Antalet får inte vara för litet, då samtalet kanske stannar av. Det får heller inte 
vara för stort, då det kan resultera i att vissa personer bli tysta eller att subgrupper bildas som 
talar med varandra istället för att delta i det gemensamma samtalet. Fyra- till sex personer är 
en vanlig tumregel i litteraturen (Esaiasson & Gilljam, 2012, 323). Då endast åtta 
journaliststudenter hade möjlighet att delta i studien, bestod fokusgrupperna med de övriga 
studenterna också av totalt åtta personer för att göra resultatet så jämförbart som möjligt. Med 
andra ord utfördes fokusgrupperna med fyra personer i vardera grupp, där stor vikt lades vid 
att samtalsintervjuerna hade öppna frågor som lockade till diskussion, för att minska chansen 
för att samtalet skulle dö ut.  
 
Med samtycke från samtliga deltagare spelades samtalsintervjuerna in, för att sedan kunna 
transkribera materialet. Att ljudinspela fokusgrupper är att föredra då det kan uppstå 
svårigheter med att anteckna allt som sägs samtidigt som man ska hålla koll på vem som 
säger vad (Bryman, 2011, 449–450).  
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6.4 Experiment med ekvivalenta grupper 
De fyra fokusgrupperna som används under undersökningen deltar även i ett experiment, där 
två av grupperna är experimentgrupper och två är kontrollgrupper. Experiment karakteriseras 
av att man manipulerar den oberoende variabeln i en experimentgrupp, att man har en 
kontrollgrupp som inte manipuleras och att fördelningen mellan experiment och 
kontrollgrupp har gjorts slumpmässigt från urvalet. Grupperna blir då ekvivalenta (Hartman, 
2004, 250).  
 
Experiment är den undersökningsmetod som ger den bästa kontrollen över variabler, vilket 
också innebär att det är den metod från vilken vi kan dra säkrare slutsatser (Hartman, 2004, 
250). I vår undersökning fick två av grupperna (en med journaliststudenter och en med 
allmänna studenter) ovetandes läsa två texter med manipulerade bylines, där artikeln skriven 
av en robot hade en människo-byline och vise versa, dessa var våra experimentgrupper. De 
övriga två grupperna (en med journaliststudenter och en med allmänna studenter) fick läsa 
samma texter, men med korrekta bylines, vilket var våra kontrollgrupper. 
 
I ett experiment påverkar man den oberoende variabeln för att se hur den beroende variabeln 
reagerar på denna påverkan. I vår undersökning var den oberoende variabeln den 
manipulerade bylinen vi använde i de två experimentgrupperna och den beroende variabeln 
utgjorde hur deltagarnas reaktioner/resonemang förändrades då de fick veta att bylinen var 
inkorrekt. Tanken är att om den beroende variabeln ändras samtidigt som vi påverkar den 
oberoende variabeln, finns det skäl att tro att det finns ett samband mellan dem (Hartman, 
2004, 251).  
 
Anledningen till att vi använde oss av kontrollgrupper som läste artiklar med korrekta bylines 
var för att kunna jämföra deras resonemang och reaktioner med personerna i 
experimentgrupperna. Detta för att kunna upptäcka om andra faktorer än den oberoende 
variabeln påverkar den beroende variabeln (Hartman, 2004, 251). I vårt fall för att se om 
andra faktorer än den manipulerade bylinen kan ha påverkat experimentgruppernas 
reaktioner/resonemang.  
 
För att se till att undersökningen var tillförlitlig krävdes en slumpmässig fördelning av vilka 
två grupper som blev experimentgrupper och vilka som blev kontrollgrupper. Detta för att 
undvika att en snedfördelning mellan grupperna gör att skillnaden man upptäcker inte har att 
göra med den oberoende variabeln (Hartman, 2004, 251). På lappar skrev vi 
journaliststudenter 1 och journaliststudenter 2, samt övriga studenter 1 och övriga studenter 
2, vilket sedan lades i en hatt där de drogs slumpmässigt. Journaliststudenter 2 och 
övrigastudenter 1 blev slutligen de två experimentgrupperna.  
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Efter att alla fyra grupper läst totalt fyra artiklar, inleddes en samtalsintervju (mer ingående 
om detta i kapitel 6.1 undersökningens design). Efter att ha besvarat och diskuterat frågan: 
hur upplever du att du påverkades av artikelns byline? berättade vi för experimentgrupperna 
att artiklarnas bylines i själva verket var manipulerade och därmed ombytta, vilket de sedan 
fick resonera och diskutera kring. Dessa svar jämfördes sedan med svaren från 
kontrollgrupperna, som då hade korrekta bylines, för att kunna dra slutgiltiga slutsatser. 
 

6.5 Sportartiklar 

Då sporten är det område Mittmedias textrobot arbetat inom längst valde vi att använda oss 
av just sportartiklar. Den automatiserade journalistiken som robotjournalisten är baseras på en 
stor mängd data som är strukturerad i former som algoritmer kan läsa, vilket resulterar i 
artiklar som enbart består av fakta och information. Av den anledningen fungerar 
robotjournalisten bra främst inom sport, ekonomi samt väder, då man med säkerhet kan 
garantera att datan där är korrekt och pålitlig  (Jung et al, 2017, 294) 
 
Vi började med att utgå från månaden november 2018, där vi slumpmässigt valde två 
redaktioner av Mittmedias trettiotvå (här inkluderades enbart dagstidningarna då vi inte kan 
garantera att alla Mittmedias gratistidningar skriver om sport samt då de enbart kommer ut en 
gång i månaden). På tidningarna Länstidningen Södertälje- och Östersunds Postens sportsidor 
valde vi återigen ut fyra artiklar slumpmässigt, efter att ha kategoriserat upp alla 
robotskrivna- och människoskrivna artiklar. Detta för att få ett representativt urval som mest 
sannolikt inte avviker mer än marginellt från populationen (Ekström, Larsson, 2010, 91). 
 
Vi insåg att de robotskrivna texterna var snarlika i utformningen, de var alla korta och 
saknade bild. Vi tog därför bort bilderna och kortade ner de artiklar som var skrivna av en 
människa, så att det inte skulle kunna bli en påverkande faktor i undersökningen. 
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7. Resultat och analys 
Nedan presenteras de resultat studien kommit fram till, med underlag i den tidigare forskning 
och de teorier studien grundar sig i. Dels jämförs journaliststudenternas resultat med de 
övriga studenternas, dels jämförs experimentgruppernas resultat med kontrollgruppernas. 
Analysen grundar sig i de svar respondenterna givit i enkäterna, samt främst i de diskussioner 
som respondenterna fört under samtalsintervjuerna. Då vardera deltagare i studien är anonym, 
är journaliststudenterna angivna som A1-A8, medan de övriga studenterna är angivna som 
B1-B8. Detta för att kunna skilja personernas- samt de två gruppernas citat isär.  
 

7.1 Journaliststudenternas resultat 
 
I den första delen av studien fick studenterna läsa två artiklar utan bylines, för att sedan välja 
vem de trodde var författaren av vardera text. Resultatet av vår studie visar att 50 procent av 
journaliststudenterna trodde att den robotskrivna artikeln var skriven av en människa. 
Emellertid kunde 100 procent av journaliststudenterna urskilja att den människoskrivna 
artikeln var skriven av en mänsklig journalist (fig 1). Slutsatsen som då går att dra är att en 
artikel skriven av Mittmedias textrobot är relativt jämförbar med vad en mänsklig journalist 
hade kunnat producera. 
 
 

 
Fig 1. Journaliststudenternas svar på vem de trodde var författaren av artiklarna då deras bylines blivit 
borttagna. 
 
Detta resultat överensstämmer delvis med resultatet vi fick från de övriga studenterna (se kap 
7.3, övriga studenters resultat), då 50 procent av dem också trodde att den robotskrivna texten 
var skriven av en människa. Journaliststudenterna svarade emellertid i högre grad än de 
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övriga studenterna rätt på vem som var författaren till artikeln skriven av en mänsklig 
journalist. Resultatet stämmer även överens med vad Christer Clerwalls (2014) studie visade, 
där det också konstaterades att läsarna inte kunde urskilja vad som var skrivet av en robot och 
en människa (Clerwall, 2014, 562). 
 
Under samtalsintervjuerna framgick det att samtliga journaliststudenter tvekat i valet om vem 
författaren till den robotskrivna texten var på grund av att det förekom ord som enligt 
respondenterna ansågs mänskliga och därmed inte var något en robot bör kunna formulera. 
 
A3: “Det fanns ord som till exempel ”snackisen” och ”utklassningssiffror” och sådant som fick mig 
att tro att det var en människa. Jag vet inte hur bra den här roboten egentligen är men det fick mig att 
tänka.” 
 
A1: “Ja för jag tänkte också att det var en människa bara på grund av det. Jag vet ju inte vad de där 
robotarna kan göra.” 
 
Ekvivalensgestaltningar undersöker hur olika, men logiskt likvärdiga ord och formuleringar 
påverkar människors uppfattningar och attityder i en fråga (Strömbäck, 2012, 328) I detta fall 
baserade journaliststudenterna sitt val på ett fåtal ord i artikeln som fick dem att tro att den 
var skriven av en människa. Under diskussionens gång lyftes det att deras förväntningar på 
Mittmedias textrobot var att texten skulle vara stel, då den enbart skulle innehålla fakta och 
siffror. Bortsett från de fåtal ord som deltagarna upplevde mänskliga, ansågs den robotskrivna 
texten även uppfylla de tidigare förväntningarna då den överlag enbart innehöll statistik över 
matchens målgörare samt matchens slutresultat. De olika användningarna av formuleringar 
gör att individer ändrar sin inställning till hur de uppfattar något (Druckman, 2004, 673), 
vilket detta resultat tydligt tyder på då ett par ordformuleringar fick 50 procent av 
journaliststudenterna att tro att den robotskrivna artikeln var skriven av en människa, trots att 
texten i övrigt enbart innehöll statistik och fakta vilket de enligt tidigare förväntningar trodde 
att en robottext skulle göra. 
 
Till skillnad från både de övriga studenterna i vår studie samt deltagarna i Clerwalls studie 
kunde journaliststudenterna däremot i högre grad urskilja vem som var författaren till artikeln 
skriven av en mänsklig journalist, där 100 procent svarade korrekt. Av de arton deltagarna i 
Clerwalls studie svarade endast åtta personer korrekt, där resterande tio trodde att den 
människoskrivna artikeln var skriven av en robot (Clerwall, 2014, 562). 
 
Genom att journalister väljer vissa aspekter när de utformar sin artiklar och inslag gestaltar de 
verkligheten på ett särskilt sätt, vilket samtidigt innebär att de framhäver vissa specifika 
problembeskrivningar, orsaksförklaringar, värderingar och/eller sätt att lösa problem 
(Strömbäck, 2014, 114). Samtliga journaliststudenter som deltog i studien har via praktik 
samt sommarjobb varit yrkesverksam som journalist. Detta innebär att de delvis under 
utbildningens gång, men även på riktiga redaktioner utvecklats inom sitt journalistiska tänk- 
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och skrivande. Enligt gestaltningsteorin gestaltar journalister sina artiklar på ett särskilt sätt, 
via problembeskrivningar, värderingar, etc. Det går då att anta, baserat på den teorin, att dessa 
journalister lättare kunde urskilja att artikeln var skriven av en människa då de i högre grad 
ser de olika beskrivningarna och förklaringarna som gjorts och känner igen den mänskligt 
journalistiska utformningen, då det är det skrivsättet de själva lär sig att utföra. 
 
Då dessa artiklar saknade bylines baseras journaliststudenternas enkätsvar enbart på texternas 
innehåll. Resultatet visade att den människoskrivna texten rankades högst inom Trovärdighet, 
då den ansågs mer objektiv och rättvis samtidigt som den robotskrivna texten ansågs mer 
partisk. Den människoskrivna texten rankades även högst inom Läsvänlighet, då den ansågs 
mer trevlig, intressant, levande och behaglig, medan den robotskrivna texten ansågs tråkigare. 
Inom kategorin Kvalité ansågs den robotskrivna texten vara mer tydlig, koncis och 
sammanhängande, medan artikeln skriven av en människa ansågs vara mer välskriven och 
omfattande (fig 2). 
 
 
Journaliststudenternas rankning av artiklar utan bylines 
 

 
 
Fig 2. Journaliststudenternas enkätsvar baserat på Sundars (1999) kategorier i hur man rankar trovärdighet, 
läsvänlighet och kvalité. Diagrammen baseras på medelvärdet av deltagarnas svar. (n=8) 
 
Dessa resultat urskiljer sig till viss del från de tidigare studier som gjorts inom området. I 
studierna av Christer Clerwall (2014) samt Mario Haim och Andreas Graefe (2017), rankades 
de människoskrivna artiklarna, precis som i vår studie, som mer läsvänliga. Samtidigt 
rankades de robotskrivna artiklarna högre inom trovärdighet, där deltagarna i vår studie 
istället ansåg att den människoskrivna artikeln var mer trovärdig.  
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En förklaring till varför studiernas resultat skiljer sig åt fann vi i samtalsintervjuerna.Trots att 
den människoskrivna texten rankades högst inom trovärdighet i enkäten, varierade åsikterna 
bland deltagarna sedan under diskussionernas gång. Det framgick att många av dem rankat 
den människoskrivna artikeln högre enbart på grund av att de tydligt kunde urskilja att den 
var skriven av en människa, samtidigt som den robotskrivna texten föredrogs om de enbart 
baserade sin åsikt på textinnehållet. 
 
A5: “Jag skulle säga denna text (robottexten) bara för att den har så lite information och den 
information som finns känns pålitlig. Medan den här (människoskrivna) bara snurrar in sig massa.” 
 
A6: “Jag är inne på den här texten (människoskrivna). Jag vet inte varför dock, men det är mer 
trovärdigt när en människa skrivit än en robot.” 
 
Denis McQuail (2010) beskriver hur man på olika sätt enligt informationsteorin kan mäta 
informationsvärdet i en text, som då ska visa på hög kapacitet och minska eventuella 
osäkerheter. Det enklaste sättet att göra detta på är att räkna antalet faktan i en text, där en 
text med högt faktainnehåll då anses vara av hög kapacitet och trovärdighet (McQuail, 2010, 
351). 
 
Att den robotskrivna texten ansågs trovärdigare när deltagarna enbart baserade sin åsikt på 
texten, kan då med informationsteorin som grund antas bero på att den innehöll mer ren fakta 
och statistik än den människoskrivna artikeln. Att många av deltagarna samtidigt ansåg att 
den människoskrivna artikeln var mer trovärdig, går att koppla till att de betydligt lättare 
kunde urskilja vem som var författaren av den texten och därmed påverkades av att de anser 
att en människa är trovärdigare än en robot. 
 
Trots att dessa artiklar saknade bylines, visar resultatet då att journaliststudenterna ändå 
påverkades av vem de trodde var författaren, då åsikterna skiljde sig där de som ansåg att den 
människoskrivna artikeln var mer trovärdig, baserade sin åsikt på vem de trodde hade skrivit 
texten, samtidigt som de deltagarna som ansåg att den robotskrivna artikeln var mer 
trovärdig, enbart baserade sin åsikt på artikelns faktiska innehåll. 
 
Båda grupperna av journaliststudender var under samtalsintervjuerna eniga om att den 
människoskrivna texten var mer läsvänlig. Enligt informationsteorin ökar en texts 
läsvänlighet om den inte är fylld av enbart information, då det gör att den lättare att läsa och 
förstå (McQuail, 2010, 351). Det framkom att den robotskrivna texten upplevdes för 
detaljerad och stel, medan den människoskrivna texten gav mer känslor och inlevelse. 
 
A7: “Man vill väl läsa mer än siffror bara och då är det ju bra med den här texten (människoskrivna). 
Det är mer förklarat och mer målade beskrivningar typ.” 
 
A6: “Småsaker som till exempel “fredagskvällen” och att den beskriver att målvakten hade ådragit 
sig en fraktur. Den andra texten är lite väl detaljerad, även om jag läser sportnotiser som kan vara 
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väldigt detaljerade, men jag upplever att det är inte såhär då. Den här texten (människoskrivna) är 
lite mer målande. Jag får bättre känsla när jag läser den.” 
 
Den robotskrivna artikeln rankades högre i tydlighet, att vara koncis samt sammanhängande. 
Främst ansåg deltagarna att den stora mängd konkret fakta som robottexten baserades på 
gjorde att den rankades högst inom dessa kategorier, då artikeln inte gav mycket mer än 
enbart stastistik. Den människoskrivna artikeln rankades samtidigt högre i att vara välskriven 
och omfattande, där det åter igen lyftes att den var mer målande och detaljrik. 
 
Enligt gestaltningsteorin måste en journalist alltid göra både urval och vinklig i förmedlingen 
av en nyhet, då verkligheten är obegränsad medan publikens perception är begränsad 
(Strömbäck, 2015, ). Diskussionen i fråga om Kvalité öppnade främst upp för huruvida 
urvalet går till när man väljer vad som ska skrivas av Mittmedias textrobot och en mänsklig 
journalist. Deltagarna ansåg att texten som var skriven av textroboten hade varit mer 
passande för en mänsklig journalist att skriva, då matchen artikeln baserades på var mer 
intressant och då en journalist skriver sin artikel baserat på det urval och den vinkel denne 
anser vara mest passande. 
 
A2: “Något som jag kan tycka är konstigt om man går in på Mittmedia och lokaljournalistik- det hade 
väl varit mer intressant att skriva om den här matchen (robotskrivna artikeln) än den här matchen 
(mänskligt skrivna artikeln). Texten hade gjorts bättre av en journalist än en robot eftersom att det 
var många mål och man hade verkligen kunnat få många läsare till den tror jag, då man kan få in så 
mycket mer information och göra mycket mer längre artikel med mer känslor och mer info på något 
vis.” 
 
A1: “Ja precis. man kan få in säg och allting. Det här är ändå nästan ett derby, så jag tycker att det 
är dumt att roboten får skriva den.” 
 
Trots att den robotskrivna texten ansågs mer tydlig, koncis och sammanhängande, hade alltså 
journaliststudenterna föredragit om en människa skrivit den istället. Detta baserat på att en 
mänsklig journalist kan utföra intervjuer och tillföra känslor i texten, till skillnad från 
Mittmedias textrobot i nuläget. De anser även att artikeln hade lockat fler till läsning om en 
människa skrivit den, vilket innebär att journaliststudenternas syn på robotjournalisten i 
kontrast till en mänsklig journalist är att den allmänna publiken föredrar att läsa artiklar 
skrivna av en människa framför artiklar skrivna av Mittmedias textrobot.  
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7.2 Övriga studenters resultat 
 
I första delen av undersökningen där byline saknades under artiklarna kunde 50 procent av de 
övriga studenterna inte urskilja att texten var skriven av en robot. 62 procent kunde inte 
urskilja att artikeln var skriven av en människa (fig 3). Deltagarna visste alltså inte vem 
avsändaren var utan kunde bara bedöma artikeln utifrån dess innehåll. Resultatet av detta 
visar att studenterna generellt sätt inte märker någon större skillnad i om artikeln är skriven 
av en robot eller en människa. Däremot har det varit något lättare för deltagarna att urskilja 
om texten är robotskriven eller inte.  
 
B3: Jag tror också att den här artikeln är skriven av en robot för att det är mycket fakta på fakta.  
 
B7: Jag tyckte att den här artikeln kändes så kort och kanske mer robotaktig. I den andra texten får 
man mer information som en robot kanske inte har tillgång till.  
 
 
 

 
 
 
Fig 3. De övriga studenternas svar på vem de trodde var författaren av artiklarna då deras bylines blivit 
borttagna. (n=8) 
 
 
Deltagarna fick sedan ranka artiklarna i en enkät utefter Trovärdighet, Läsvänlighet och 
Kvalié som delats in i 13 olika kategorier (se kapitel 6.1). Resultaten visar att deltagarna 
rankade roboten högst inom Trovärdighet i kategorierna objektiv och rättvis. Människan 
anses av deltagarna som mer partisk. Inom Läsvänlighet rankas människan högst i 
kategorierna trevlig, intressant, levande och behaglig. Roboten anses vara mer tråkig. Inom 
Kvalité anses människan som mer omfattande och välskriven. Både roboten och människan 
rankas lika högt inom Kvalité i kategorierna sammanhängande och rättvis (fig 4). Medan 
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roboten rankades inom den kategorin som mer tydlig, koncis och sammanhängande och 
människan som mer välskriven och omfattande (fig 4). Även i samtalsintervjuerna framgick 
det att deltagarna tyckte att roboten var den mer trovärdiga.  
 
B4: Den här texten (robot artikeln) är mer objektiv och känns mindre partisk. I den här texten (artikel 
av människa) använder meningar som “allt innan en drömstart” och “bara en poäng”.  
 
B2: Den här artikeln (robot artikeln) innehåller ju bara kort information om vad som hänt i matchen 
så den kan inte vara icke trovärdig.  
 
I enstaka fall var det några deltagare som menade att de inte skulle märkt någon skillnad på 
artiklarna om de inte visste att en av dem var skriven av en robot. I andra fall kunde vi märka 
att deltagarna påverkade varandra i åsikterna om den robotskrivna artikeln, där de ibland 
refererade till människan som den mest trovärdiga. De återkom ibland till argument som, 
“kan man verkligen lita på en maskin” och “vad är det som säger att en robot inte kan vara 
partisk. Dessa resonemang bottnar i att studenterna antagligen är tveksamt inställda till 
robotens trovärdighet. Det är ett misstag att tro att algoritmer alltid är objektiva, de finns 
alltid en möjlighet att de kan vara partiska. Därför är det viktigt att även datasystemen 
granskas (Diakopolos, 2012).  
 
De övriga studenternas rankning av artiklar utan bylines 
 

 
Fig 4. Övriga studenternas enkätsvar baserat på Sundars (1999) kategorier i hur man rankar trovärdighet, 
läsvänlighet och kvalité. Diagrammen baseras på medelvärdet av deltagarnas svar (n=8).  
 
 
Trots att deltagarna i den första delen av studien i 50 procent av fallen inte kunde se att texten 
var skriven av en robot och i 62 procent av fallen inte kunde se att texten var skriven av en 
människa visar resultaten att deltagarna ändå bedömer artiklarna olika.  
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Dessa resultat visar till viss del samma resultat som de tidigare studierna som gjorts av bland 
andra Haim M & Graefe (2017) och Clerwall (2014). Där roboten ansågs vara mer trovärdig 
och människan mer läsvänlig. Trots att det är fyra år sedan den första undersökningen gjordes 
av Clerwall verkar inga större förändringar skett. Samtidigt har robotjournalistiken använts på 
Mittmedias redaktioner sedan 2015 (Medievärlden, 2015), publiken har alltså varit exponerad 
för detta under flera år men ändå framkommer det i både enkäterna och i samtalsintervjuerna 
att deltagarna föredrar de mänskligt skrivna artiklarna inom läsvänlighet och kvalité.  
 
B2: Jag måste säga den här texten (artikel av människa), för att den är luftigare. Man får fler pauser 
i texten och det som står i samma stycke har med varandra att göra. Den här texten (robot artikel) är 
väldigt kort och upplevs stressad. Den känns sista minuten gjord.  
 
B4: Man behöver inte anstränga sig lika mycket när man läser den här texten (artikel av människa). 
Jag tycker att den stilen är mycket trevligare att läsa och det är lättare att hänga med.  
 
I undersökningen som gjordes av Haim och Graefe (2017) användes 
expectation-confirmation teorin som en av förklaringarna till varför deltagarna resonerade 
som de gjorde. De menade att deltagarna hade lägre förväntningar på robotjournalisten än vad 
de hade på den mänskliga journalisten och blev därför positivt överraskade av robotens 
kapacitet. Detta resulterade i att de rankade roboten högre inom trovärdighet. Samtidigt hade 
deltagarna för höga förväntningar på artiklarna skrivna av en människa som dessa inte kunde 
leva upp till. Vilket gjorde att resultaten mellan människan och roboten inte skiljde sig 
avsevärt. Dessa resultat stämmer överens med vår studie med de övriga studenterna som 
rankade roboten högre i trovärdighet och människan högre i läsvänlighet.  
 
Vi har i vår studie testat kvalitén på sportartiklar och den algoritm som använts för det. Det är 
alltså möjligt att resultatet hade varit annorlunda om vi använt oss av artiklar om exempelvis 
väder eller bostadsmarknaden. Att deltagarna är så pass insatta i hur Mittmedias textrobot 
fungerar kan vi inte garantera utan bara att de hade koll på att textroboten fanns. Jung et al. 
(2017) tar upp i sin studie “Intrusion of software robots into journalism: The public's and 
journalists' perceptions of news written by algorithms and human journalists”, att resultatet av 
uppfattningen om robotskrivna texter kan variera beroende på i vilket land man genomför 
studien.  
 
Den specifika undersökningen genomfördes på sydkoreaner där resultatet blev att deltagarna 
även där upplevde roboten som den mer trovärdiga. Jung et al. (2017, 297) motiverar detta 
med att Sydkorea har en hög mobil infrastruktur och en hög mediekonsumtion bland 
invånarna. Med detta menar han att sydkoreaner generellt sätt blivit exponerade för den här 
typen av artiklar i stor utsträckning och är därför vana vid att läsa dessa. Om svenska 
mediekonsumenter blivit mindre exponerade för dessa typer av texter än sydkoreaner kan vi 
enbart spekulera kring.  
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Däremot framgår det i samtalsintervjuerna att deltagarna hade förutfattade meningar om 
roboten och dess kapacitet. Detta framkom givetvis efter att de fått reda på att en av texterna 
var skriven av just denne. De återkom till ord om “robotaktig”, “stel” och “opersonlig”. 
Därför färgades bedömningen av artiklarna av fördomarna om roboten. Ideèrna med 
robotjournalister är att de just ska kunna utföra mer repetitiva uppgifter. Som att exempelvis 
skriva sportreferat och lämna mer “krävande” uppgifter till de mänskliga journalisterna 
(Lindén, 2017, 70). Med detta i åtanke kan man dra slusatsen att deltagarna hade en bild av 
vad en robot skulle kunna klara av att skriva och bedömde texten utefter det i kombination 
med hur artikeln faktiskt var skriven.  
 
B2: “Jag tror att den första artikeln är skriven av en robot. Känslan jag fick av den var att den var 
väldigt torr och hade inte så mycket inlevelse, ett väldigt inboxad språk.” 
 
B7: “Jag tycker att den första texten var så stel och stolpig. Den innehåller bara en massa namn och 
information, den var inte alls så personlig. Den andra texten tyckte jag var mer mänsklig.”  
 
Trots att de övriga studenterna rankade roboten som den mer trovärdiga i enkäterna framgick 
det senare i samtalsintervjuerna att deltagarna ibland tvekade på roboten och ibland hänvisade 
till människan som den mer trovärdiga i samtal med varandra. Inom läsvänlighet och kvalité 
var deltagarnas åsikter om människan konsekvent i båda enkäter och i samtalsintervjuerna. 
De återkom till att den artikeln var den mest lättlästa och personliga. I enstaka fall medgav 
deltagarna att de inte skulle märkt någon skillnad på artiklarna om de inte visste att en av dem 
var skriven av en robot. 

7.3 Journaliststudenter kontra övriga studenter 
 
Journaliststudenterna uppfattade artiklarna skriven av en mänsklig journalist som mer 
trovärdig medan de övriga studenterna upplevde roboten som den mer trovärdiga. Båda 
grupperna tyckte däremot att de mänskligt skrivna artiklarna var mer läsvänliga, medan 
roboten i båda fall ansågs mer tråkig. Inom kvalité resonerade de olika grupperna på ungefär 
samma sätt. Båda upplevde de mänskligt skrivna artiklarna som mer omfattande och 
välskrivna medan roboten upplevdes mer tydlig och koncis. Skillnaden var att de övriga 
studenterna även upplevde roboten som mer sammanhängande och rättvis medan 
journaliststudenterna även där rankade de mänskligt skrivna artiklarna högst inom de 
kategorierna.  
 
Att resultaten ser så annorlunda ut inom trovärdighet kan givetvis bero på flera saker. Det går 
naturligtvis inte att frångå faktumet att den ena gruppen är journaliststudenter som 
förmodligen har en annan och kanske mer fördjupad bild av hur en journalistisk text ska 
skrivas och vara uppbyggd. Därför är deltagarna i dessa grupper mer uppmärksamma på ord 
och formuleringar på ett annat sätt än de övriga studenterna. Som journalist ger man alltid en 
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bild av verkligheten, det handlar om hur man ramar in och gestaltar en händelse (Shehata, 
2015, 327). Det går även att se på resultatet från enkätundersökningen där 100 procent av 
journaliststudenterna kunde urskilja vilken av artiklarna som var skriven av en människa 
medan motsvarande siffra hos de övriga studenterna var 62 procent.  
 
Vi har märkt i samtalsintervjuerna att deltagarna kopplat ihop trovärdighet med läsvänlighet i 
den aspekten att en text som är välskriven, dvs. formulerad på ett begripligt och tillgängligt 
sätt uppfattas som en trovärdig artikel. Dessa resonemang har vi fått både i 
journalistgrupperna och i grupperna med de övriga studenterna. Publiken har lättare att ta till 
sig en text om den inte innehåller så mycket information. Däremot anses en informationstät 
text ofta vara av hög kapacitet och trovärdighet. Det kan dock vara en tröskel för den kanske 
inte helt motiverade läsaren att ta sig igenom en sådan text (McQuail, 2010, 51).  
 
B4: Min analys av texten var främst baserad på hur den var skriven. Det är en mer korrekt text och 
den är mer lättläst. Därför hänger jag med bättre texten vilket gör att jag litar på den.  
 
B6: Jag får förutfattade meningar om hur robot texten kommer vara. Jag tänker att den kommer 
innehålla fakta och ingenting utöver det. I den andra artikeln är det en person som skrivit. Jag hade 
hellre läst den om jag hade fått välja för att den känns mer personligt.  
 
A5: I den här texten (artikel av människa) finns en röd tråd. Den är inte särskilt bra strukturerad men 
den finns i alla fall, och man hänger med. 
 
Journaliststudenterna var mer kritiska i både enkäterna och i samtalsintervjuerna till roboten. 
De övriga studenterna är i enkäterna inte lika kritiska mot roboten, däremot framkommer det 
i samtalsintervjuerna att även dem inte fullt litar på att robotjournalisten gör ett bra jobb. Det 
vi kan utläsa här är att de, även fast de inte visste vem som skrivit texten, upplevde den 
robotskrivna artikeln som mer trovärdig. När de sedan fick veta vem som stod bakom artikeln 
ändrades deras åsikter. Det finns ingen garanti för att robotjournalisten arbetar etiskt. Det 
bygger på att programmerarna måste skapa etiska koder och algoritmer som en dator kan 
förstå (Dörr, Hollnbuncher, 2016, 414). Journaliststudenterna svarade i enkäterna att den 
mänskligt skrivna artikeln var mer trovärdig fast de inte visste vem som var författaren. I 
samtalsintervjuerna var åsikterna om människan som den mest trovärdiga varierande.  
 
A8: Jag tycker att den här artikeln är mer trovärdig för att det känns som en människa har skrivit den 
och jag litar mer på en person än på en dator.  
 
B4: Roboten går inte att urskilja från en person tycker jag. Då skulle jag hellre föredra att det är en 
människa som skrivit för då kan man alltid tänka att det kanske är något fel någonstans.  
 
A2: Det känns som ett ÖIK-fan som skrivit den första artikeln (artikel av människa) så jag kan ju 
tycka att den är partisk såhär i efterhand.  
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Dessa resonemang kan ha att göra med som tidigare nämnt, att deltagarna i båda grupperna 
reagerade på ord som var värdeladdade och som därmed bidrog till att de upplevde den 
artikeln som mer partisk. Journalister har sitt sätt att utforma och gestalta sina artiklar på. Sett 
hur ett sociologiskt perspektiv handlar gestaltningar om hur man begripliggör, tolkar och 
skapar mening ur sina erfarenheter, oavsett om erfarenheterna är upplevda eller medierande 
(Strömbäck, 2015, 113). Alltså, gestaltningen som den mänskliga journalisten gjort i artikeln 
får deltagarna att reagera på den som icke trovärdig medan robot texten är mer rak 
information.  
 
Även om samtliga deltagare var mer eller mindre kritiska till roboten i samtalsintervjuerna 
förnekade de inte helt dess kapacitet och användningsområde. Deltagarna återkom ibland till 
dessa typer av resonemang där de menade att de inte har något emot om roboten utför 
“lättare” uppgifter som exempelvis kortare väderuppdateringar eller sportreferat. Alltså 
ungefär det Mittmedias textrobot i nuläget bidrar med.  
 
A5: “Använder man roboten som ett komplement, typ till notiser och sånt. Så länge man inte ger dem 
stora uppdrag ser jag det som en positiv utveckling.” 
 
B3: “Saker som jag är intresserad av vill jag att en människa ska skriva. Vill jag bara ha snabb info 
är det helt okej att det är en robot, även om det är inte så bra flöde och struktur. Om jag hittar något 
jag verkligen vill läsa om vill jag ha en bra upplevelse.” 
 
Sammanfattningsvis var den största skillnaden mellan journaliststudenterna och de övriga 
studenterna i kategorin trovärdighet. De övriga studenterna svarade i enkäterna att de 
upplevde roboten som den mer trovärdiga medan journaliststudenterna svarade människan. 
En stark journalistisk integritet är avgörande för journalister där man i sin yrkesroll måste 
förhålla sig till särskilda publicitetsregler och yrkesregler (Journalistförbundet 2014), detta 
kan även det vara en förklaring till att journaliststudenterna resonerade som de gjorde. I 
samtalsintervjuerna framkom det emellertid att de övriga studenterna ibland refererade till 
människan som den mest trovärdiga, där hade alltså åsikterna i vissa fall förändrats. 
Journaliststudenterna var mer konsekventa där svaren i enkäterna stämde överens med vad de 
senare sa i samtalsintervjuerna. I kategorierna läsvänlighet och kvalité var samtliga deltagare 
i hög grad överens om att den mänskligt skrivna artikeln rankades högre.  

7.4 Experimentgrupper kontra kontrollgrupper 
 
I tidigare kapitel har vi presenterat hur dels journaliststudenter, dels övriga studenter, kan 
urskilja vad som är skrivet av en robotjournalist och en mänsklig journalist. Vi har även 
redovisat hur de två olika grupperna av studenter rankar texterna i kategorierna Trovärdighet, 
Läsvänlighet och Kvalité.I detta kapitel presenteras hur stor påverkan en artikels byline 
faktiskt har för hur läsaren kommer att uppleva texten, där de två experimentgrupperna 
(innehållande en grupp journaliststudenter och en grupp med övriga studenter) läst två 
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artiklar med manipulerade bylines, medan de två kontrollgrupperna (innehållande en grupp 
journaliststudenter och en grupp med övriga studenter) läst samma två artiklar med korrekta 
bylines. 
 
När artikeln hade den manipulerade bylinen “Mittmedias textrobot” rankades den högre i 
Kvalité, då den ansågs mer sammanhängande, tydlig, omfattande och välskriven. När artikeln 
däremot hade sin korrekta människobyline rankades den istället som mer Läsvänlig, då den 
ansågs mer trevlig, levande och behaglig, medan robotbylinen fick texten att rankas som mer 
tråkig. Artikeln med människobyline rankades även som snäppet mer Trovärdig, då den 
ansågs mer objektiv medan den istället rankades som mer partisk då den hade en robotbyline 
(fig 5). Följande citat baseras på samma artikel, där ”A2” och ”A3” läst den med manipulerad 
byline och ”B7” samt “B6” läst den med korrekt byline. 
 
A2: ”Jag fick den känslan då jag såg att det var Mittmedias textrobot, alltså när jag såg Emil 
Forsberg rubriken att jaha, då kanske man inte vill läsa mittmedias textrobot igen. Där fick den ju 
sämre rykte direkt eftersom att den hade sämre rubrik, i min värld i alla fall.” 
 
A3: “Ja den känns otroligt partisk den textroboten bara för att den förklarar i rubriken med Emil för 
att Emil är härifrån. Då lägger vi in Emil Forsberg så kommer folk klicka på den och läsa den.” 
 
B7: “I den här artikeln nämns Emil Forsberg bara i rubriken, men det läggs ingen värdering i texten. 
Brödtexten kan jag tycka är väldigt opartisk och koncis.” 
 
B6: ”Sen blir det ju att man slappnar av när man ser ett namn framför sig. Då vet jag att det är en 
person som skrivit så behöver jag inte tänka på det.” 
 
 
Experiment- samt kontrollgruppernas rankning av artikel 1 med korrekta eller 
manipulerade bylines 
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Fig 5. Experimentgruppernas- samt kontrollgruppernas enkätsvar baserat på Sundars (1999) kategorier i hur 
man rankar trovärdighet, läsvänlighet och kvalité. Diagrammen baseras på medelvärdet av deltagarnas svar. 
(n=16) 
 
Även i den andra artikeln, som på samma sätt exponerade experimentgrupperna för en 
manipulerad byline och kontrollgrupperna för en korrekt byline, går skillnader att urskilja. 
När denna artikel hade en manipulerad människobyline rankades den även här som mer 
Läsvänlig. Till skillnad från förra artikeln rankades texten med människobyline nu även 
högre i Kvalité, medan texten med korrekt robotbyline nu ansågs mer Trovärdig, men 
fortfarande också mer partisk (fig 6). 
 
 
 
Experiment- samt kontrollgruppernas rankning av artikel 2 med korrekta eller 
manipulerade bylines  

 
Fig 6. Experimentgruppernas- samt kontrollgruppernas enkätsvar baserat på Sundars (1999) kategorier i hur 
man rankar trovärdighet, läsvänlighet och kvalité. Diagrammen baseras på medelvärdet av deltagarnas svar. 
(n=16) 
 
Resultatet av enkätsvaren i bägge artiklarna visar att artikelns byline har en påverkan på 
läsaren, både när det gäller journaliststudenterna och de övriga studenterna. När det kommer 
till Läsvänlighet visar studien tydligt att artiklar rankas högre då de har en människobyline, 
även när denne är manipulerad och texten egentligen är skriven av en robot. Resultatet visar 
även att artiklar anses mer partiska samt tråkiga då de har en robotbyline, även då denne på 
samma sätt är manipulerad och texten egentligen är skriven av en människa. 
 
När det kommer till Trovärdighet och Kvalité går däremot inte lika tydliga slutsatser att dra. I 
ena texten rankades roboten som mer objektiv, medan den mänskliga journalisten rankades 
som mer objektiv i den andra. Att robotbylinen gjorde att bägge texterna upplevdes mer 
partiska tyder emellertid på att den mänskliga bylinen rankas snäppet högre i Trovärdighet. 
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I båda artiklarna rankades bägge författarna lika högt i att vara sammanhängande och koncis, 
samtidigt som de båda rankades högst i varsin artikel när det kommer till att texten var 
välskriven, tydlig och omfattande. Detta innebär att bylinen ”Mittmedias textrobot” får 
läsaren att ranka texten lika högt i kategorin Kvalité som om artikeln har en mänsklig byline. 
 
Likt de tidigare studierna som undersökt hur publiken upplever robotskrivna texter enligt 
Sundars (1999) kategorier, bekräftar denna studie att både journaliststudenter och övriga 
studenter inte kunde skilja den robotskrivna artikeln från den människoskrivna och därmed 
rankade texterna olika beroende på vem som utgavs vara skribenten. Haim och Graefe (2017) 
redovisar att deras deltagare hade högre förväntningar på en mänsklig journalist i kvalité och 
läsvänlighet, medan de förväntade sig att roboten skulle vara aningen trovärdigare (Haim & 
Graefe, 2017, 1054). Forskarna argumenterade för att förklaringen låg i 
Expectation-confirmation theory, där de menade att deltagarna i högre grad kände till hur en 
mänsklig journalist arbetar, medan kunskapen om roboten var låg och baserades på att den 
enbart producerade fakta från ren data. 
 
Det faktum att alla deltagarna i vår studie bekräftade att de exponerats för Mittmedias 
textrobot tidigare och i olika grad var medvetna om dess funktion och arbete, gör att tidigare 
studiers användning av expectation-confirmation theory till viss del brister, då våra resultat 
till stor del överrensstämmer. Hela teorin bygger generellt på att publikens låga förväntningar 
på robotskrivna texter, ger större möjlighet att bli positivt överraskad, och vise versa (Haim & 
Graefe, 2017, 1047). Detta resulterar i att deltagarna tänker ”det här är faktiskt inte dåligt för 
att vara en dator” (Van der Kaa & Krahmer, 2014, 3). 
 
Under samtalsintervjuerna framfick att övervägande del av deltagarnas åsikter och 
förväntningar inte baserades på okunskap kring robotjournalistens arbete, utan snarare på 
grund av hur de upplevt robotjournalisten under de senaste åren, i kontrast till mänskliga 
journalister. De åsikter deltagarna bildat sig under åren har resulterat i att de förväntar sig mer 
av en människa än en robot, vilket även gjorde att de var mer negativt inställda till roboten än 
människan: 
 
A3: ”Jag reagerade när jag såg bylinen och tänkte jaha, textroboten. Då kommer det inte vara 
känslor eller något personligt i det här och då kanske jag hade en mer negativ inställning till det. Jag 
kände att då kommer jag få fakta men ingenting mer liksom. Det var det jag tänkte direkt, att 
textroboten kommer bara vara skitstel typ.” 
 
B4: ”Den här artikeln (robotskrivna) har de felen som jag skulle leta efter om jag skulle försöka 
identifiera roboten. Särskilt när det står att Spaif vann med nio mål och sedan att det blev 9-4, det är 
en väldigt konstig mening.” 
 
När deltagarna i experimentgrupperna diskuterade artikeln med en manipulerad robotbyline, 
var de kritiska till att artikeln hade en bristande rubrik som gjorde den mindre trovärdig. De 
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upplevde även texten som väldigt stel och var besvikna över att en mänsklig journalist inte 
skrivit om matchen, då de ansåg att det hade gjort artikeln bättre. 
 
A1: ”Man kan få så mycket mer om deras säsong och hur det har varit och vilka de möter nu och 
känslor och spelare och det finns ju jättemycket som människan kan få med som roboten inte får med 
här.” 
 
B2: Jag tycker bara att även om man är datatekniker och tycker att datorer ska vara en stor del, så 
tycker jag att det är vissa grejer som datorer inte ska göra. Det ska vara lite konservativt, det ska 
vara en tidning som är skriven av en person. Om man tar bort människan kan man lika gärna bara ge 
ut info.” 
 
Baserat på en studie av Gaziano och McGrath beskriver McQuail (2010) hur läsare kan 
basera trovärdighet på om en text är korrekt skriven utan partiskhet eller bakomliggande 
agenda, snarare än att själva informationen är korrekt och pålitlig (McQuail, 2010, 509). När 
deltagarna i experimentgrupperna fick veta att artikeln i själva verket var skriven av en 
människa, förändrade samtliga personer sina åsikter kring den och blev mer positivt inställda. 
Artikelns rubrik fick tidigare deltagarna att uppleva texten som partisk, medan de nu ansåg att 
det enbart var ett mänskligt fel, vilket ansågs vara okej. Främsta skillnaden var emellertid att 
texten nu ansågs vara betydligt läsvänligare och mindre stel. 
 
A1: ”Ja nu har jag ju ändrat mig och tycker jag att texten är bra. Eftersom på sista stycket som jag sa 
innan att jag tycker om eftersom att det visar förståelse för läsaren. Han vet att halva sverige undrar 
vad fan Nations Leauge är för påhitt och vad det betyder för Sverige, varför spelar vi de här 
matcherna. Då går han in och förklarar det så då tillför han ju någonting som jag tänker att en robot 
inte kan.” 
 
B2: ”Den känns bättre nu. Här vet jag vad det handlar om. Tanken på att man ändrar åsikt beroende 
på vem det är som skrivit texten, och just att få veta att den var skriven av en person, då ser man 
verkligen vad skillnaden är. Bättre läsbarhet i den här texten (människoskriven), i den här 
(robotskriven) var det bara utspott av fakta.” 
 
I båda artiklarnas enkätsvar upplevdes de med robotbyline (manipulerad eller korrekt) som 
mer partisk. Under diskussionerna utvecklades detta där det tydligt framgick att deltagarna 
var hårdare i sin bedömning gentemot de misstag de ansåg att roboten gjort, samtidigt som 
samma misstag ansågs mindre problematiska då de visste att en mänsklig journalist låg 
bakom dem. Trots den kunskap som fanns hos alla deltagare kring Mittmedias textrobots 
existens, framgick det att kunskapen kring huruvida roboten egentligen fungerade var väldigt 
låg. Vi kan då anta, baserat på informationsteorin, att deltagarnas okunskap i hur robotens 
algoritmer fungerar gör att en osäkerhet infinner sig, där det kan upplevas att partiskhet eller 
en bakomliggande agenda kan infinna sig när man inte vet vem som ligger bakom skapandet 
av robotjournalisten. 
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Fler orosmoment existerar kring det faktum att algoritmerna robotjournalisten bygger på, 
förlitar sig på data. Då delvis partiskhet men även rena felkällor i systemen kan förekomma, 
kan det resultera i oväntade, omedvetna fel som sedan publiceras (Jung et al. 2017, 297). Det 
är därför farligt om ett systems partiskhet inte granskas, då det är något som oftast går 
obemärkt förbi (Diakopoulos, 2012). Detta resulterar i etisk problematik, där frågan är vem 
som tar ansvaret om allvarliga fel upptäcks i en publicerad text producerad av 
robotjournalisten (Jung et al. 2017, 297). I dagsläget kan inte Mittmedias textrobot utföra 
intervjuer eller skriva mer komplicerade nyhetsartiklar, det går emellertid att anta att den 
kommer fortsätta expandera, då robotjournalistiken kommer att utvecklas genom allt mer 
avancerade algoritmer eller artificiell intelligens (Berry, 2011). 
 
Samtidigt är just etiken något de mänskliga journalisterna ska ha i ryggen under varje beslut 
av publicering, då en stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten hos en 
journalist. publicitetsregler och yrkesregler som är en viktig del i det självsanerande 
medieetiska systemet journalister måste förhålla sig till (Journalistförbundet, 2014). Även 
detta kan antas vara en förklaring till varför artiklarna överlag ansågs trovärdigare då de hade 
en mänsklig byline. Ena experimentgruppen var journaliststudenter som under utbildningen 
får lära sig vikten av dessa regler, samtidigt som den andra experimentgruppen, bestående av 
övriga studenter, förväntar sig att journalister ska producera nyhetsmaterial som är pålitligt 
och objektivt. 
 

7.5 Kritiska reflektioner  
 
De sportartiklar som fokusgrupperna fick läsa var i utformningen korta och saknade bilder.  
Av den anledningen hade det mest troligt varit lättare för deltagarna att ranka artiklarna enligt 
de tretton kategorierna om det varit rena nyhetsartiklar. Texterna hade då varit längre och 
därmed lättare att kategorisera. Då Mittmedias textrobot använts längst inom just sporten 
ansåg vi det nödvändigt att välja sportartiklar, för att det är där den är etablerad och 
deltagarna tidigare främst blivit exponerad för den.  
 
Dessa artiklar är emellertid inte garanterat representativa för Mittmedias textrobot eller 
mänskligt skriva artiklar, då vår studie enbart baseras på totalt två robotskrivna sportartiklar 
och två mänskligt skrivna sportartiklar. Med ambitionen att försöka nå en nivå av 
representativitet valdes artiklarna ut slumpmässigt, där ingen värdering lades i huruvida de 
robotskrivna- eller de mänskligt skrivna texterna var producerade.  
 
Användningen av ett snöbollsurval då samtliga respondenter valdes kan vara problematiskt 
då någon garanterad generalisering inte går att uppnå. Tanken med undersökningen var 
emellertid att få till så naturtrogna samtalsdiskussioner i fokusgrupperna som möjligt, då det 
är väldigt användbart när det gäller att generera ideér. Användningen av ett snöbollsurval är 
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då ett bra redskap, eftersom deltagarna till viss mån kan ha kännedom om varandra sedan 
tidigare och möjligheten till en djupare diskussion ökar (Esiasson & Gilljam, 2012, 320-321), 
vilket var vårt främsta mål.  
 

8. Slutsatser och slutdiskussion  
 
Syftet med vår undersökning var att bidra till djupare kunskap i hur publiken upplever artiklar 
skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna mänskliga journalister. För att 
besvara vår frågeställning kan vi baserat på studiens resultat dra slutsatsen att hälften av alla 
journaliststudenter, samt hälften av de övriga studenterna, inte kan urskilja att en text är 
skriven av Mittmedias textrobot, enbart baserat på textens innehåll. De sportartiklar 
Mittmedias textrobot producerar är med andra ord relativt jämförbara med vad en mänsklig 
journalist kunnat skriva. 
 
 Journaliststudenterna kunde emellertid i större utsträckning än de övriga studenterna urskilja 
att den andra texten var skriven av en mänsklig journalist, trots att även denne saknade 
byline. Med gestaltningsteorin samt samtalsintervjuerna som grund går det att anta att detta 
beror på att journaliststudenterna under utbildning samt arbete lärt sig de typiska 
gestaltningar man som journalist använder då man skriver, genom exempelvis vinklingar och 
val av formuleringar. Att urskilja en mänskligt skriven text var därmed enklare för 
journaliststudenterna än de övriga studenterna.  
 
I vår ursprungliga frågeställning ville vi även undersöka om journaliststudenterna- samt de 
övriga studenterna upplevde någon skillnad mellan en mänskligt skriven artikel och en 
robotskriven artikel, baserat på trovärdighet, läsvänlighet och kvalité. Enbart baserat på 
textinnehåll rankade där journaliststudenterna artikeln skriven av en mänsklig journalist som 
mer trovärdig, medan de övriga studenterna upplevde den robotskrivna texten som 
trovärdigare. I läsvänlighet var samtliga grupper eniga om att den människoskrivna texten 
rankades högre, då robottexten ansågs vara tråkigare. I kategorin kvalité upplevdes den 
mänskligt skrivna artikeln mer omfattande och välskriven, medan den robotskrivna rankades 
högre i att vara tydlig och koncis.  
 
Christer Clerwall (2014) lyfter i sin studie frågan kring varför organisationer inte satsar mer 
på att expandera robotjournalisten, då publiken anser att dess texter är jämförbara med den 
mänskliga journalistens, bortsett från det faktum att den anses tråkigare (Clerwall, 2014, 
527). Mittmedia fortsätter redovisa ekonomiska förluster och tvingar journalister att sluta på 
grund av besparingsskäl (Lindström, 2018, 21), samtidigt erbjuder robotjournalisten 
möjligheten att producera en stor mängd artiklar snabbare och billigare än mänskliga 
journalister (Haim & Graefe, 2017, 1044). Ur ett ekonomiskt perspektiv bör ju då Mittmedia 
fortsätta expandera textroboten in på fler områden av journalistiken, då det snabba och 
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effektiva sätt textroboten kan producera artiklar på dessutom kanske kompenserar för det 
faktum att den anses tråkigare att läsa, i kombination med att det dessutom blir billigare.  
 
En viktig punkt att lyfta är emellertid att dessa åsikter enbart baserades på textinnehåll. När 
deltagarna fick läsa artiklar innehållande bylines (manipulerade eller korrekta), var 
inställningen gentemot textroboten betydligt mer kritisk. Här besvaras studiens sista 
frågeställning, där vi ville undersöka hur en artikels byline påverkar respondenternas 
uppfattning om texten. 
 
När det kommer till Läsvänlighet och Trovärdighet visar studien att artiklar rankas högre då 
de har en människobyline, även när denne är manipulerad och texten egentligen är skriven av 
en robot. Artiklarna ansågs även mer partiska samt tråkiga då de hade en robotbyline, även då 
dessa på samma sätt blivit manipulerade och texterna egentligen skrivits av en människa. I 
kategorin Kvalité rankades artiklarna likvärdiga, där alltså ingen vidare påverkan skedde 
baserat på vem deltagarna trodde var författaren av texten.  
 
De slutsatser som då går att dra är att en artikels byline har stor påverkan på hur läsaren 
kommer att uppfatta texten. Under diskussionerna i experimentgrupperna förändrades 
deltagarnas åsikter när de fick veta att artiklarnas bylines blivit manipulerade. Den text de 
tidigare ansett partisk, tråkig och stel, blev läsvänligare och trovärdigare då de fick veta att en 
människa egentligen skrivit den. På samma sätt blev deltagarna mer negativt inställda till den 
andra texten då de fick veta att den egentligen skrivits av en robot. Trots det faktum att 
deltagarna ansåg att den robotskrivna texten var mer trovärdig då den saknade byline, visar 
studiens resultat att en artikels byline väger tyngst när de bildar sina åsikter, då 
trovärdigheten försvann när de såg att textroboten var författaren av texten. 
 
De texter som publicerats av Mittmedias textrobot har alltid den tillhörande bylinen, där vi 
utifrån dessa resultat kan dra slutsatsen att det gör publiken mer kritisk till texten. Under 
samtalsintervjuerna framgick det i alla fokusgrupper att deltagarna var eniga om att 
robotjournalisten enbart bör användas som ett komplement till den mänskliga journalisten, då 
textroboten inte ansågs kompetent nog att skriva om djupare, längre nyheter. Hela tanken 
med Mittmedias textrobot har tidigare även varit just detta, att den ska effektivisera och 
optimera redaktionernas arbete, så att de mänskliga journalisterna kan fokusera på andra, 
viktigare nyheter (Sellfors & Hjelmstedt, 2017, 8). Om de mänskliga journalisterna kan lägga 
mer tid på djupare, mer ingående nyheter, skulle med andra ord kunna resultera i att fler 
plus-kunder lockas till Mittmedias sajter, då kvalitén på materialet som publiceras förbättras 
när tidsbrist inte är ett lika stort problem. 
 
Det faktum att robotbylinen ansågs mer partisk av samtliga deltagare, var en stor faktor i 
deltagarnas resonemang. Att publiken upplever textroboten som mer partisk är även den 
punkt där vår studie skiljer sig från tidigare forskning, där de redovisat att robotjournalistens 
byline istället påverkade deltagarna till att uppleva artiklarna mer trovärdiga (Haim & Graefe, 
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2017; Jung et al. 2017). Vi kan endast spekulera i vad resultatet beror på, men med underlag i 
samtalsintervjuerna framgick det tydligt att deltagarna baserade sina åsikter på de upplevelser 
de fått av Mittmedias textrobot genom åren. I tidigare studier var kunskapen kring 
robotjournalisten bland deltagarna väldigt låg, medan samtliga deltagare i vår studie var väl 
medvetna om robotens existens. Detta resulterade i att de litade mer på den mänskliga 
journalisten, dels då de ansåg att roboten som tidigare nämnt enbart bör användas som ett 
komplement och skriva enklare artiklar, dels då kunskapen kring algoritmernas uppbyggnad 
var låg och osäkerheter fanns kring vem som egentligen låg bakom Mittmedias textrobot. 

8.1 Framtida forskning 
I framtida studier vore det viktigt att forska vidare inom robotjournalistens uppbyggnad, då 
en granskning av algoritmernas möjlighet till partiskhet skulle öka kunskapen kring hur 
robotjournalisten fungerar, samt minska möjligheten för oväntade, omedvetna fel som 
publiceras. Även om samtliga deltagare var eniga om att roboten endast bör utföra “enklare” 
uppgifter, vilket även varit Mittmedias syfte i användningen av den, sker ständigt utveckling i 
tekniken. Då textroboten under de senaste åren har expanderat och genom att allt mer 
avancerade algoritmer hela tiden utvecklas (Berry, 2011), går det att anta att textrobotens 
uppgifter kommer att bli större och större.  
 
Den etiska aspekten i detta är då även det en anledning till att mer kunskap behövs kring 
algoritmernas uppbyggnad, då etiken är avgörande för den journalistiska integriteten och 
trovärdigheten (Journalistförbundet, 2014). Ökad kunskap kring programmerarnas skapande 
av algoritmerna skulle kunna besvara frågorna kring de etiska orosmoln som i dag existerar. 
Vem som bär ansvaret i de situationer då robotjournalisten begår publicistiska misstag, samt 
till vilken nivå de journalistiska publicitets- samt yrkesregler journalisterna följer går att 
applicera på robotjournalisten. Har vi inte svaret på dessa frågor, blir ett eventuellt fortsatt 
expanderande av Mittmedias textrobot problematisk, då man inte kan garantera att 
textroboten kan leva upp till det ansvar mänskliga journalister har på att vara korrekta och 
objektiva. 
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Artikel 1, där vardera fokusgrupp fick besvara vem de trodde var författaren av 
texten. Artikeln är skriven av Mittmedias textrobot 

 
 
Artikel 2, där vardera fokusgrupp fick besvara vem de trodde var författaren av 
texten. Artikeln är skriven av en mänsklig journalist 
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Artikel 3, innehållande manipulerad byline för experimentgrupperna och 
korrekt byline för kontrollgrupperna. Artikeln är skriven av Mittmedias 
textrobot 

 
Artikel 3, innehållande manipulerad byline för experimentgrupperna och 
korrekt byline för kontrollgrupperna. Artikeln är skriven av en mänsklig 
journalist 
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