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Sammanfattning
I dag är det mer regel än undantag att nyhetsmediernas webbsidor tillåter sin publik att kommentera 

texter, bilder och klipp. Möjligheterna till interaktion mellan journalister och publik har ökat 

markant. Publiken uppmanas i vissa fall även att bidra med egna texter och bilder. Denna utveckling 

har resulterat i att gränsen mellan journalister och publik blivit otydligare. 

I denna undersökning har 35 journalister i Sundsvall svarat på en enkät om deras inställning till 

publikmedverkan i allmänhet och webbkommentarer i synnerhet. Sex journalister på Sundsvalls 

Tidning har också intervjuats ingående om dessa ämnen. Vi har fokuserat på att ta reda på om 

åldern är en avgörande faktor för dessa åsikter. Genom att ta del av dessa åsikter har vi undersökt 

förekomsten av spänningar i journalisternas relation till läsarna. Är Sundsvalls journalister positiva 

till dagens interaktiva medieklimat? Vill de bjuda in publiken och låta dem bidra med material eller 

vill journalisterna hålla publiken på avstånd? 

Efter undersökningen stod det klart att journalisternas inställning till publikens möjligheter till 

medverkan var klart positiv. Men i praktiken uppkom flera problem med publikmedverkan. Hos 

journalisterna fanns en utbredd uppfattning om att kommentarsfälten ibland spårar ur i rasistiskt och 

kränkande innehåll. Men bilden var komplex. Alla intervjuade journalister ansåg att det oftast 

fungerade bra och att kommentarer var ett bra sätt för ”vanliga” människor att uttrycka sina åsikter. 

Journalisterna var även positiva till att publiken bidrar med material. Men flera av 

intervjupersonerna oroade sig över vilka regler och vilket ansvar som skulle gälla när publiken gör 

nyheter. De frågade sig också vad som händer med objektivitet, namnpubliceringar och andra 

journalistiska värderingar när publiken gör samma jobb som journalister. Enligt vår undersökning 

verkade inte åldern vara en avgörande faktor för våra intervjupersoners inställning till 

publikmedverkan. 
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1. Inledning
I detta kapitel introduceras det problemområde som ligger till grund för vår studie. Därefter ges en 

presentation av våra intervjupersoners arbetsplats Sundsvalls Tidning. Sedan presenteras syfte och 

frågeställningar. Till sist förklaras nödvändiga ord och begrepp.

1.1 Problembakgrund
I dag har de allra flesta svenska tidningarna på nätet kommentarsfunktioner i direkt anslutning till 

artiklarna. Interaktiviteten syns allt mer i dagens nyhetsflöde. En artikel som fått många 

kommentarer kan bli en egen nyhet: en ”läsarstorm” (Olsson, m.fl. 2007 s. 53). Läsarna får allt 

större plats i journalistiken genom exempelvis kommentarer – men kommentarsfälten har inte 

någon större plats i forskningen. Man skulle kunna säga att detta är något av ett vitt fält. 

Den ökade interaktiviteten förändrar journalistiken på många sätt – speciellt när det gäller 

relationen mellan journalister och publik. När allt fler människor kan publicera sig på internet blir 

gränsen mellan journalisten och publiken allt mer otydlig. I dag är rollerna som sändare och 

mottagare svagare (Singer, 2007, s. 79). Publikens möjligheter att själva gå till källorna och själva 

publicera sig genom exempelvis en blogg bidrar till journalistrollens de-professionalisering 

(Nygren, 2008, s. 158–159). Medierna har förlorat sin ensamrätt till publicering – och därmed 

måste journalisterna mer än tidigare motivera sin existens (Karlsson, 2007, s. 39–40). 

Interaktiviteten har därmed skapat flera nya spänningar i relationen mellan journalister och publik. 

Den mest uppenbara spänningen är att skiljelinjen mellan journalister och publik har börjat suddas 

ut (Cover, 2006, s. 139–140). Detta skapar en maktkamp mellan de journalister som vill bibehålla 

sin ställning och publiken som utmanar journalisterna med hjälp av den nya tekniken (Cover, 2006, 

s. 140). I Sverige är många journalister skeptiska till läsarkommentarer. Detta eftersom 

kommentarerna anses sänka kvalitén och trovärdigheten, men också på grund av journalisternas 

svårigheter att omdefiniera sin yrkesroll (Nygren, 2008, s. 120).

Robinson presenterade 2010 sin teori om journalister som antingen ”traditionalists” eller 

”convergers”. Hon upptäckte en intern konflikt om vilken makt journalisterna ska ha i förhållande 

till läsarna (Robinson, 2010, s. 126). ”Traditionalists” är i regel journalister som är i 40- till 50-

årsåldern och har arbetat  som journalister under en längre tid. Dessa journalister har, enligt 

Robinson, en mer konservativ syn på journalistrollen. De tycker att journalisters självständighet och 
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oberoende är viktigt, eftersom de anser att journalister har en speciell position i samhället. 

”Traditionalists” är också i allmänhet mer negativt inställda till att låta läsarna ta plats. 

”Convergers” är å andra sidan relativt nyanställda journalister i 20- till 30-årsåldern. De är mer 

positivt inställda till att interagera med läsarna på internet och i kommentarsfält (Robinson, 2010, s. 

131). Vi har prövat Robinsons teori på Sundsvalls Tidning.  

Genom att  titta närmare på Sundsvalls journalisters attityder till webbkommentarer kan man 

undersöka förekomsten av spänningar i deras relation till publiken. Vill journalisterna hålla 

publiken på avstånd eller bjuda in dem att producera material? Med den informationen hoppas vi 

sedan kunna diskutera vilken plats journalisterna själva vill ta – och vilken plats de anser att 

publiken bör ta.

1.2 Sundsvalls Tidning och läsarmedverkan
Sundsvallsborna fick sin första tidning 1841. Tidningen, som i dag heter Sundsvalls Tidning, hette 

från början Alfwar och Skämt. Den fyrsidiga tidningen trycktes i ett  tryckeri i Gävle, som startats av 

tidningsentreprenören Anders Petter Landin (Petersson, 2009, s. 10). I dag ingår Sundsvalls Tidning 

i koncernen Mittmedia AB. I oktober 1996 lades en elektronisk version av Sundsvalls Tidning ut på 

webben (Petersson, 2009, s. 59). Under 2009 vad papperstidningens upplaga 30 800 exemplar. St.nu 

hade 76 600 unika besökare under vecka 46 2010 (st.nu, 2010). 

Läsarnas möjlighet att kommentera artiklar introducerades på st.nu 2001. Enligt Oskar Nord, som 

arbetar som webbredaktör på Sundsvalls Tidning, kan samtliga artiklar på webben kommenteras. 

Någon gång kan det hända att  kommentarsfunktionen tas bort, men det är väldigt  ovanligt. I stället 

filtreras olämpliga kommentarer bort genom förhandsmoderering. Kommentarerna på st.nu får inte 

kränka någon eller utpeka någon som brottsling. Kommentarerna får inte heller vara rasistiska eller 

innehålla fakta som Sundsvalls Tidning inte kan kontrollera. Inga länkar får förekomma i 

kommentarerna. Läsarna måste uppge namn, ett alias och sin mailadress för att få kommentera. 

Sundsvalls Tidning får in upp emot 1 000 kommentarer i veckan. Sundsvalls Tidning startade så 

kallade ”superlokala” webbsidor i höstas. Där kan läsare själva publicera texter och bilder, men 

materialet måste godkännas av en webbredaktör. Exempel på dessa webbsidor är Alnö, Matfors och 

Fränsta.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka Sundsvalls journalisters attityder till publikmedverkan, med 

fokus på kommentarsfält. När det gäller attityder till kommentarsfält inkluderas både journalisternas 

syn på publikens möjlighet att kommentera och deras syn på det faktiska innehållet i 

kommentarsfälten. Dessa frågeställningar har besvaras av Sundsvalls journalister i allmänhet 

(genom en enkät) – samt Sundsvalls Tidnings journalister i synnerhet (genom intervjuer). Utifrån 

intervjuerna vill vi dra slutsatser om relationen mellan Sundsvalls Tidnings journalister och dess 

läsare. I studien har vi även undersökt om ålder är en betydande faktor för journalisternas attityder.

1. Vad tycker Sundsvalls journalister om publikmedverkan i allmänhet och kommentarsfält i 

synnerhet?

2. Vad tycker Sundsvalls Tidnings journalister om publikmedverkan i allmänhet och 

kommentarsfält i synnerhet?

3. Vad säger dessa attityder om relationen mellan Sundsvalls Tidnings journalister och dess läsare?

4. Vilken betydelse har ålder för Sundsvalls journalisters attityder till publikmedverkan i allmänhet 

och kommentarer i synnerhet?

1.4 Ord och begrepp
Några ord som förekommer frekvent i denna studie kan behöva en förklaring.

• Publik: Läsare, lyssnare och tittare.

• Publikmedverkan: Publiken medverkar i nyhetsprocessen genom att exempelvis tipsa, bidra med 

material eller kommentera färdigt material.

• Användarskapat material: Bilder, texter, inslag, klipp och kommentarer som publiken skapat.

• Kommentar: Publikens synpunkter och åsikter som publiceras på webben i anslutning till 

redaktionellt material.

• Kommentarsfält: Plats, oftast under en artikel på webben, där kommentarerna publiceras.
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskningsresultat inom områdena nätjournalistik, interaktivitet 

och den förändrade journalistrollen. Här förklaras också nödvändiga begrepp. Kapitlet börjar med 

en förklaring över hur interaktiviteten ökat och avslutas i vad denna ökning innebär för relationen 

mellan journalisten och publiken. 

2.1 Publiken får allt större plats
Tidigare har publiken endast varit mottagare av mediernas budskap. Men i takt med internets 

framväxt har publiken fått större möjligheter att delta i flera delar av nyhetsprocessen. 2005 erbjöd 

aftonbladet.se, expressen.se, dn.se och svd.se ett fåtal interaktiva funktioner såsom e-post och ”tipsa 

en vän”. Fyra år senare hade möjligheterna till interaktivitet på mediernas webbsidor ökat markant. 

Samtliga hade minst fördubblat antalet interaktiva funktioner, några hade nästan fem gånger så 

många interaktiva möjligheter som tidigare (Karlsson, 2010, s. 2). Läsarnas möjligheter att tycka till 

om nyheterna ökade och de uppmanades också att  göra detta genom att kommentera, länka i sina 

bloggar och sprida nyheterna i sociala medier. Detta visar enligt Karlsson en stark förändring i den 

redaktionella hållningen gentemot läsarna (Karlsson, 2010, s. 3).

   

I en undersökning om utvecklingen av interaktivitet mellan 2005 och 2007 mättes andelen artiklar 

med interaktiva inslag. 2007 hade Sveriges fyra största tidningars webbsidor interaktiva inslag i 

över 70 procent av nyheterna. Karlsson anser att denna siffra gör det möjligt att påstå att en 

interaktiv journalistik infunnit sig på tidningarnas webbsidor (Karlsson, 2007, s. 46). Han fastslår  

att  interaktiviteten inte bara ökar i andel, utan också i vilka former den erbjuds (Karlsson, 2007, s. 

48). Svd.se öppnade upp för läsarkommentarer 2005. Tre år senare hade resten av tidigare nämnda 

webbsidor följt efter. Förutom svd.se hade samtliga ökat den andel artiklar som kunde kommenteras 

fram till 2009. Karlsson menar i sin undersökning att detta visar på att läsarna fått  en central och 

självklar plats i nyhetsproduktionen och att de tillsammans med journalisterna producerar nyheter 

(Karlsson, 2010, s. 4). Denna utveckling kan ha skapat en ny norm i journalistiken: transparens. 

Med detta menas att nyhetsproduktionen har öppnats upp för insyn och att medieföretagen släpper 

en del av kontrollen och låter andra bidra (Karlsson, 2010, s. 7).
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2.2. Journalistrollens de-professionalisering
Journalistiken har förlorat en viss del av sitt självbestämmande på grund av internet. Dagens öppna 

nyhetsklimat öppnar upp för en omdefinition av journalistiska normer och begrepp (Singer, 2007, s. 

79–80). Enligt  Nygren är den allmänna uppfattningen i svensk journalistikforskning att 

journalistiken har genomgått en professionalisering sedan 1950-talet. Men han ifrågasätter denna 

bild i sin bok Yrke på glid. (Nygren, 2008, s. 25). Han argumenterar för tydliga likheter mellan det 

sociologiska synsättet på de-professionalisering och situationen för dagens journalister. Nygren 

menar bland annat att arbetsdelningen har blivit  otydligare. Detta eftersom journalister i dag 

förväntas klara av större delar av produktionsprocessen, såsom videoreportrar i tv och producera för 

olika medieformer. Många produktionsbolag och frilansare arbetar också med både journalistik och 

andra medieinnehåll, exempelvis information och PR. I dag är det inte bara journalister som utför 

journalistiskt arbete, till exempel ges läsarna möjligheter att  publicera sig genom nyhetsmediernas 

interaktivitet. Det har därmed blivit svårare att  säga vad journalistiskt arbete egentligen innebär 

(Nygren, 2008, s. 158). Även det kunskapsmonopol som tidigare tillhörde journalisterna har brutits. 

Internet har gett  alla människor möjligheten att publicera sig – utan en tryckpress. Internet har 

också inneburit att information och källor inte längre är exklusiva för journalisterna. De kan nås av 

alla. De journalistiska yrkeskunskaperna är inte längre hemliga, utan används i andra branscher som 

exempelvis inom marknadsföring (Nygren, 2008, s. 158–159). Nygren menar också att 

professionens institutioner har försvagats genom sjunkande medlemsantal i Journalistförbundet, 

lägre löner och att antalet sökande till journalistutbildningar minskat. Även det etiska regelsystemet 

har blivit svagare, eftersom publiceringsreglerna inte uppdaterats till att omfatta nya medier. 

Mediernas globalisering har också gjort att det är svårare att ha särskilda yrkesregler i Sverige 

(Nygren, 2008, s. 159). De ekonomiska drivkrafterna har blivit  starkare, vilket ifrågasätter idealet 

att  journalister ska sätta det allmännas bästa framför sitt eget. Dessa kommersiella intressen krockar 

med de journalistiska värderingarna (Nygren, 2008, s. 160). Exempel på detta är att gränserna 

mellan redaktioner och andra avdelningar har blivit mer otydliga. Redaktionella chefer kan 

samarbeta med annons- och marknadsföringsavdelningar (Nygren, 2008, s. 162). Ett annat exempel 

är när två tidningar samarbetar, såsom Gefle Dagblads och Arbetarbladets gemensamma 

bildredaktion. 

Forskning från tidigt 1990-tal visade att journalistyrket var fritt och självständigt. I dag har 

journalisters självständighet dock minskat. Dagens forskning visar att journalistiken har blivit mer 
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planerad och reglerad, exempelvis genom att sidor layoutas innan texter är skrivna och bilder är 

tagna (Nygren, 2008, s. 161). Kent Asp skriver också att journalisternas inflytande över 

journalistiken har minskat sedan 1980-talet. Men han menar också att journalistkåren i stort 

fortfarande anser att arbetet är fritt och självständigt. Bara en liten andel tycker att styrningen från 

ledningen är hård och att det är svårt att få igenom egna idéer (Asp, 2007, s. 243–244).  

2.2.1 Journalistens roll som gatekeeper förändras
I dagens medievärld har det blivit  svårare att säga vem som egentligen är mottagare och vem som är 

sändare. Den traditionella enkelriktade kommunikationen har konkurrerats ut av internet och 

interaktivitet. Journalister har inte längre ensamrätt på nyhetsurval och presentation. Publiken kan 

själv vända sig till källorna och söka information. Enligt Andersson riskerar journalisterna att bli 

guider snarare än grindvakter som nyheterna måste passera (Andersson, 2009, s. 73). I The 

handbook of journalism studies skriver Quandt och Singer hur läsare och ”vanliga” människor fått 

en position de inte haft  tillgång till förr. ”... not only  are journalists producing content for multiple 

platforms, but users are too – and some of that user-generated content is being disseminated through 

traditional media outlets.” De skriver också att internet gett möjligheten till fler människor att 

publicera sig, inte minst i och med framväxten av bloggarna (Wahl-Jorgensen, 2009, s. 138). 

Journalister och medier är inte längre de enda som publicerar. Och det leder vidare till frågan om 

det verkligen finns några starka gatekeepers i dagens samhälle, eller om alla människor är 

gatekeepers, som Shoemaker och Vos skriver i Gatekeeping Theory (Shoemaker, 2009, s. 33). 

2.3 Interaktiviteten förändrar journalistiken
Nyhetsmedierna har gått från ensidig till dubbelsidig kommunikation i och med internet och   

möjligheterna till interaktion. På grund av interaktiviteten har journalisterna inte längre exklusiv 

tillgång till den offentliga arenan (Karlsson, 2007, s. 37). Denna utveckling kan antas påverka 

journalistiken. Karlsson (2007, s. 39) ger tre tänkbara utvecklingsmönster kopplade till 

interaktivitet:

1. Interaktiviteten som hot mot journalistiken som profession
I dag är i princip alla människor tänkbara producenter av information. På internet kan vem som 

helst ha en egen webbsida eller blogg. Mediernas ensamrätt till publicering har därmed försvunnit. 
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Med denna ökade konkurrens behöver journalisterna mer än tidigare motivera sin existens 

(Karlsson, 2007, s. 39–40). 

Även Singer menar att journalisternas monopol har legat  i deras exklusiva tillgång till den 

offentliga arenan. Enligt henne är det största hotet  mot journalisterna inte löner eller anställningar – 

utan yrket i sig. Detta eftersom ett yrke kräver monopol på kunskap eller teknik för att vara 

efterfrågat. Singer menar exempelvis att det inte finns några förkunskapskrav för att  bli journalist, 

vilket skiljer det från andra yrken (Singer, 2003, s. 143). 

2. Interaktivitet som bidragande till upplyst medborgarjournalistik
Interaktiviteten möjliggör en utökad dialog mellan journalister och läsare. Det finns förhoppningar 

om att diskussionerna ska öka och att detta ska leda till en förbättrad demokrati och ett större 

politiskt deltagande (Karlsson, 2007, s. 43). Goda förutsättningar för interaktivitet ger goda 

möjligheter till deltagande för medborgarna. En av mediernas uppgifter är att  erbjuda ett  forum där 

olika åsikter kan komma fram. Därmed bör interaktiviteten öka mediernas potential att uppnå dessa 

offentliga debatter (Karlsson, 2007, s. 42–43). Karlsson drar kopplingar till Gillmor som menar att 

läsarna i många fall är kunnigare än journalisterna och att de därmed kan förbättra nyheterna, dels 

genom egenproducerade texter och dels genom att upplysa journalisten (Gillmor, 2004, s. 18). 

Interaktiviteten skulle därmed kunna ge goda förutsättningar för medborgarjournalistik. Men 

Karlsson ställer sig frågande till vilken kvalité medborgarjournalistiken kan erbjuda. Detta på grund 

av att läsarna kan ha egna intressen när de producerar innehåll (Karlsson, 2007, s. 43).

3. Interaktivitet drar journalistiken bort från information och till spekulation 
Det har blivit mer och mer viktigt att producera nyheter som engagerar och uppmärksammas av 

läsarna – till en så låg kostnad som möjligt. Dessa så kallade ”talker storys” leder till att medierna 

hellre kommenterar än informerar om händelser. Kommersiell interaktiv journalistik drivs av 

frågan: ”Aktiverar detta publiken att kommunicera på vår webbsajt  i olika former? Om ja fortsätt 

med nyheten. Om nej släpp den” (Karlsson, 2007, s. 44). Det viktigaste blir att  interaktiviteten 

finns, inte vad den handlar om. Ett hot mot mediernas informerande och granskande roll är att de 

trängs undan av läsarnas interaktivitet. Nyhetswebben blir snarare en community  där man länkar till 

exempelvis privata videoklipp på husdjur i stället för att diskutera nyheterna (Karlsson, 2007, s. 44).
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Enligt Gunnar Nygren påverkar interaktiviteten journalistiken på två sätt. Dels nyhetsvärderingen 

och dels får läsarna mycket  större möjligheter att bidra med innehåll. Nyhetsvärderingen påverkas 

exempelvis genom att artiklar bedöms utifrån läsarsiffror, där mindre lästa artiklar görs om eller tas 

bort. Ämnesområden som resulterar i hög läsarkontakt prioriteras (Nygren, 2008, s. 160). Åren 

2006 och 2007 var läsargenererat innehåll en av de största trenderna. Det kan handla om att läsarna 

uppmanas att skicka in nyhetsbilder från sina mobiler och skriva texter för publicering. Men 

fortfarande är det vanligast att läsarna kommenterar artiklarna. Detta kan leda till metaartiklar om 

läsarnas diskussioner (Nygren, 2008, s. 160). 

2.4. Gränsen mellan journalister och publik försvagas
I takt med att allt fler människor kan publicera sig på internet har gränsen mellan journalister och 

publik blivit allt  mer otydlig. Avgränsningarna mellan professionella och ”populära” 

kommunikatörer smälter samman på internet, där det inte längre är självklart vem som är sändare 

och vem som är mottagare (Singer, 2007, s. 79). Journalistiken har länge hävdat sin ensamrätt att 

söka och rapportera sanningen. Men denna ordning utmanas av bland annat bloggare. Det finns 

många exempel på bloggar som granskar och påpekar fel hos medierna (Singer, 2007, s. 89). Ett 

aktuellt  exempel på publiceringar utanför ”traditionell” journalistik är webbsidan Wikileaks, som 

anonymt publicerar sekretessbelagda dokument. Informationen är tillgänglig för både journalister 

och ”vanliga” människor och alla har samma förutsättningar att göra något av informationen. 

Förutom att journalistrollen har öppnats för nytolkning har också publikens roll öppnats för en 

omdefinition. Den interaktiva kommunikationen på internet skapar ett flertal nya spänningar i 

relationen mellan journalisten och publiken. Den mest uppenbara spänningen är att skiljelinjen 

mellan journalisterna och publiken börjar suddas ut. Internet innebär också att tidigare sätt att 

”kontrollera” texten, exempelvis genom teknik och policys, nu börjar försvagas (Cover, 2006, s. 

139–140). Den växande andelen läsargenererat innehåll i medierna, såsom kommentarer, 

läsarbloggar och superlokala nyheter skrivna av läsarna, bidrar till denna förlorade kontroll (Singer 

& Ashman, 2008, s. 3). Dessa förhållanden skapar en maktkamp mellan de journalister som vill 

bibehålla sin ställning och ”vanliga” människor som utmanar journalisterna med hjälp  av den nya 

tekniken. Tack vare interaktiviteten har läsarna i dag en större möjlighet och därmed vilja att delta i 

textskapandet – vilket leder till förändringar i relationen mellan läsarna och journalisterna (Cover, 

2006, s. 140). Nyhetsmediernas webbsidor är inte längre något som journalisterna själva skapar, i 
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dag är det snarare en plats som delas med läsarna. Enligt Singer och Ashman innebär dessa 

förändringar både praktiska och etiska problem för journalisterna. De höjer också frågor om hur den 

optimala relationen mellan journalister och läsare ska se ut. Etiska dilemman till följd av den 

förändrade relationen blir exempelvis vem som ska ta ansvar för materialet som publiceras och vem 

som ska bestämma vad som är sant, trovärdigt och har nyhetsvärde (Singer & Ashman, 2008, s. 3). 

2.5 Svensk lagstiftning om publicering på internet
Tidningar och tidningsredaktioner i Sverige har sedan länge skyddats av Tryckfrihetsförordningen, 

TF. Men nu behöver medier inte längre tryckas för att  publiceras, vilket skapar nya funderingar över 

vilka lagar som ska gälla för publicering på internet. Både personuppgiftslagen (PUL) och lagen om 

elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen) har diskuterats i det nya medieklimatet. Enligt BBS-lagen 

ska den som är ansvarig för en webbsida ha uppsikt över vad som publiceras (Funcke, 2006). Detta 

kan kompliceras till exempel när personer utanför en tidningsredaktion producerar material till 

tidningens webbsida. Till exempel dömdes Kalle Jungqvist, dåvarande ansvarig utgivare för 

aftonbladet.se, för hets mot folkgrupp 1999 efter att ha publicerat inlägg från läsare i Aftonbladets 

forum. Funcke menar att  det på aftonbladet.se var fritt fram för läsare att  skriva extrema och hatiska 

åsikter utan att riskera straff, eftersom Kalle Jungqvist var ansvarig för allt på webbsidan (Funcke, 

2006, s. 267).

Yttrandefrihetskommittén är en parlamentarisk sammansatt kommitté bestående av politiker och ett 

antal experter. Kommitténs uppgift är att utreda om det behövs en ny yttrandefrihetsgrundlag för att 

skydda nya medier, som bloggar och webbtidningar, eller om det räcker med att modernisera 

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). I oktober 2010 presenterade 

kommittén ett delbetänkande med ett  förslag på en uppdaterad yttrandefrihetsgrundlag i tre olika 

modeller (SOU 2010:68).

1. Ansvarsmodellen
Skyddar de yttranden som görs i medier som har en ansvarig utgivare. Personen som är ansvarig för 

det som publiceras behöver dock inte ha utgivningsbevis, vilket betyder att även bloggar som riktas 

till allmänheten räknas som massmedium och skyddas av yttrandefriheten (SOU 2010:68, s. 158). 

Yttrandefriheten ska gälla oberoende av vilken teknik som används för att publicera materialet 
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(SOU 2010:68, s. 158). I den här modellen finns inget krav på ett  visst antal utgåvor per år, något 

som finns i nuvarande lagstiftning (SOU 2010:68, s. 159).

2. Verksamhetsmodellen
Skyddar de som professionellt arbetar med massmedier (SOU 2010:68, s. 213). Yttrandefriheten 

ska gälla oberoende av vilken teknik som används för att publicera materialet. Den här modellen 

kan uppfattas som en inskränkning jämfört med nuvarande lagstiftning, eftersom publicering i vissa 

medier, exempelvis privatpersoners bloggar, inte innebär grundlagsskydd (SOU 2010:68, s. 223).

3. Ändamålsmodellen
Den här modellen fokuserar på syftet med en publicering för att avgöra om det är värt att 

grundlagsskyddas. Syftet  kan vara opinionsbildning, journalistiskt arbete, litterära eller konstnärliga 

verk (SOU 2010:68, s. 263).

Dessa tre modeller är Yttrandefrihetskommitténs andra delbetänkande. Innan juni 2011 ska 

kommittén ha utrett om någon av modellerna ska läggas fram som förslag för en ny 

yttrandefrihetsgrundlag eller om YGL och TF ska arbetas om. Kommittén ska lämna sitt 

slutbetänkande i december 2011.

2.6 Journalisters attityder till publikmedverkan
Journalisternas förhållningssätt  till publiken förefaller enligt tidigare forskning främst negativ. 

Journalister underskattar ofta sin publik och dess förmåga att bedöma vad som är viktiga frågor 

(Andersson, 2009, s. 111). Därmed har det också varit viktigt för journalisterna att de själva styr 

över vilka ämnen som bevakas. Publiksynen är dock till viss del splittrad. Journalisternas syn på 

publiken har blivit mer positiv genom åren, vilket  gjort att man också blivit mer benägen att lyssna 

till publikens önskemål. Men trots att majoriteten av Sveriges journalister anser att det är mycket 

viktigt att spegla publiken anser ändå de flesta journalisterna att de bör ge publiken det som den inte 

visste att den ville ha (Andersson, 2009, s. 112). 

I Sverige är många journalister skeptiska till läsarkommentarer. Detta eftersom kommentarerna 

anses sänka kvalitén och trovärdigheten, men också på grund av journalisternas svårigheter att 

omdefiniera sin yrkesroll (Nygren, 2008, s. 120). Men på nyhetssajterna har journalisterna 
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fortfarande makten över vilka nyheter som ska, och framförallt inte ska, kommenteras. Till exempel 

i fallet med Muhammed-karikatyrerna, där både di.se och tv4.se valde att koppla bort 

kommentarsfunktionen på grund av rädsla för rasistiska kommentarer (Nygren, 2006, s. 120). Men 

med den feedback som journalister får från interaktionen med publiken kan journalister göra 

uppföljningar. Därför har nyhetswebbsidor stora möjligheter att  upprätthålla och utveckla 

demokratin, eftersom vanliga människor får chansen att utrycka sig och bli hörda (Ye & Li, 2006, s. 

246).

Kontakten med publiken
En viktigt faktor för vilken kännedom journalisterna har om sin publik är graden av kontakt. 

Journalister har ofta dåliga kunskaper om sin publik. Bristen på tid verkar vara ett hinder för en 

ökad kommunikation mellan journalister och publik (Andersson, 2009, s. 136). Redaktioner som 

arbetar med webbpublicering har ofta mer kontakt med publiken än traditionella medier. Tekniken 

har gjort det enklare för publiken att att ta kontakt (Andersson, 2009, s. 137). 

Det finns studier som visar att journalister är positivt inställda till att lyssna på publiken och tycker 

att  interaktivitet gör journalistiken bättre. Men det finns också studier som tyder på att många 

journalister känner sig stressade av interaktiviteten och anser att  användarskapat material sänker 

trovärdigheten (Andersson, 2009, s. 74). Kontakten med publiken är relativt sporadisk och svenska 

studier har visat att  journalister som har begränsad kontakt med sin publik också tänker mindre på 

dem i sitt  arbete (Andersson, 2009, s. 160). Det är också relevant, menar Andersson, att fråga sig 

vilka konsekvenser begränsad kontakt med publiken får för journalisters och mediers förmåga att 

locka och beröra sin publik.

Men enligt Karlsson har också en attitydförändring hos redaktionerna bidragit till en ökad 

interaktion och kontakt. Tidningarna ökar de interaktiva möjligheterna och uppmanar publiken att 

använda sig av dessa (Karlsson, 2010, s. 3). Men frågan är om det leder till att journalister aktivt tar 

del av publikens kommentarer och diskussioner? I de 47 amerikanska tidningar, som Ye och Li 

undersökte i sin studie, hade endast sex stycken av dem journalister eller redaktörer som deltog i 

diskussionerna. Många tidningar erbjuder möjligheter för  publiken att diskutera nyheter på 

webben, men väldigt få journalister går in i diskussioner med publiken. Ändå är det vida spritt att 

webbforum är den mest meningsfulla formen av publikmedverkan (Ye & Li, 2006, s. 253-254). De 
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flesta forum på de amerikanska tidningars webbsidor  som Ye och Li undersökte var omodererade 

och det var ovanligt att journalister deltog i samtalen. Nyhetswebbsidor betraktar enligt Ye och Li 

forumen som ”publikens lekplatser”. Om det finns någon som modererar forumet är det sällan 

någon med central position i medieföretaget, utan ofta någon som är separerad från 

nyhetsredaktionen, vilket gör det ännu mer osannolikt att reportrar, kolumnister och redaktörer ska 

se diskussionerna på webben (Ye & Li, 2006, s. 255). I sin studie märkte Ye och Li att vissa 

journalister till och med var skräckslagna inför tanken på att ha kontakt med sina publik och att de 

såg på webben som en plats för lösa rykten, där journalistiska normer inte räknades (Ye & Li, 2006, 

s. 255).

”Traditionalists” och ”convergers”
Den amerikanska medieforskaren Sue Robinson presenterade 2010 sin teori om journalister som 

antingen ”traditionalists” eller ”convergers”. ”Traditionalists” kallar Robinson de journalister som 

är i 40- till 50-årsåldern och som arbetat som journalister under en längre tid och inte använder 

digital teknik i lika stor utsträckning som sina kollegor. Dessa journalister har, enligt  Robinson, en 

mer konservativ syn på journalistrollen. De tycker att journalisters självständighet och oberoende är 

viktigt och ser en hierarki mellan journalister och publik eftersom de anser att journalister har en 

viktig roll i samhället. ”Traditionalists” är också i allmänhet mer negativt inställda till att låta 

publiken ta plats med eget material eller att i allt för stor del bestämma och påverka vad 

nyhetsredaktioner ska bevaka (Robinson, 2010, s. 131). ”Convergers” är å andra sidan relativt 

nyanställda journalister i 20- till 30-årsåldern som är vana vid digital teknik och internet. De är mer 

positivt inställda till att interagera med publiken på internet och i kommentarsfält (Robinson, 2010, 

s. 131). Dock betonade både ”convergers” och ”traditionalists” förhållandet till publiken och såg på 

kommentarsfält som ett sätt  att fullborda sitt sociala ansvar gentemot publiken: ”Medier ska finnas 

som ett forum för att dela åsikter och kritik” (Robinson, 2010, s. 132).

   

Men kanske är det så att det amerikanska medieklimatet skiljer sig från det svenska. 2009 

presenterade Andersson en studie av svenska journalister som visar att ålder i sig inte har någon 

betydelse för hur journalister ser på kontakt med publiken och publikmedverkan. Internets 

möjligheter till kontakt har inte ökat utbytet mellan journalister och publik – inte ens bland yngre 

journalister som skulle kunna antas vara mer benägna att  använda sig av internet som 

kommunikationsverktyg (Andersson, 2009, s. 160).
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Robinson kom fram till att det finns en intern konflikt om vilken makt journalisterna ska ha i 

förhållande till publiken. Hon frågar sig om kommentarer är en del av journalistiken, om reportrar 

ska delta i diskussionerna i kommentarsfälten och om de till och med ska styra diskussionen 

(Robinson, 2010, s. 126). Det är intressant att undersöka hur det förhåller sig på svenska 

redaktioner. Därför har vi frågat de journalister vi intervjuar om de själva skriver i 

kommentarsfälten och om de deltar i diskussionerna.

  

En intressant aspekt att titta närmare på är hur journalister kan använda sig av kommentarer i sitt 

arbete. I intervjuer med ett 30-tal journalister kunde Robinson se att de bästa kommentarerna, enligt 

journalisterna, var de som kunde vara till nytta för reportern, till exempel genom att använda sig av 

tips som kom fram i kommentarerna. Både ”traditionalists” och ”convergers” uppgav att de kunde 

skriva nya artiklar utifrån tips och idéer som de fick från kommentarerna (Robinson, 2010, s. 133).
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3. Metod
I det här kapitlet går vi igenom valet av metod för vår studie. Därefter beskriver vi urval och går 

igenom problem med våra valda metoder. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens validitet 

och reliabilitet.

3.1 Metodval
Genom en kombination av intervjuer och enkäter hoppas vi nå både bredd och djup i ämnet. Vi har 

intervjuat journalister på Sundsvalls Tidning och har låtit journalister på Sundsvalls Tidning, 

Dagbladet och SR Västernorrland besvara en enkät för att kunna svara på våra frågeställningar.

Enkäten har besvarats av reportrar på Dagbladet, Sundsvalls Tidning och SR Västernorrland (se 

bilaga 8.1). Vi besökte redaktionerna under en arbetsdag och delade ut enkäten till samtliga 

reportrar som befann sig på redaktionen under den dag eller de dagar vi var där.

   
Vi har valt  att använda oss av intervjuer, eftersom det  lämpar sig särskilt bra när man ger sig ut på 

ett  outforskat fält (intervjumanual, se bilaga 8.2). Området är nytt  och oetablerat, därför anser vi att 

samtal med journalister är det bästa tillvägagångssättet, i och med att  vi inte kan förutse några svar 

(Esaiasson, m.fl. 2009, s.285). När det handlar om hur människor själva uppfattar sin värld är 

intervjuer en lämplig metod (Esaiasson, m.fl. 2009, s. 285–286). Eftersom vi vill få en djupare 

förståelse för journalisternas åsikter ligger vårt fokus på intervjuer. Det handlar inte om hur mycket 

eller hur ofta, utan om att synliggöra åsikterna (Esaiasson, m.fl. 2009, s. 284). 

   

Steinar Kvale anger flera aspekter för vad den kvalitativa intervjun består av och kan bidra med. 

Den första aspekten är livsvärld, det vill säga hur intervjupersonen själv uppfattar sin verklighet. 

Enligt Kvale har intervjun en unik möjlighet att  nå och beskriva personers vardagsvärld, vilket är 

vårt mål med att intervjua journalisterna på Sundsvalls Tidning (Kvale, 2009, s. 43–44). En annan 

aspekt är det kvalitativa. Den kvalitativa intervjun fokuserar på nyanserade beskrivningar med ord 

och inte med siffror. Den kvalitativa forskningsintervjun är dessutom specifik. Intervjun ger 

möjlighet till beskrivningar av specifika händelser och handlingar och inte bara allmänna åsikter, 

vilket ger en mer konkret innebörd till forskningsresultatet (Kvale, 2009, s. 46). Genom att låta 

intervjupersonerna berätta om fall och exempel som berört dem i arbetet  kan vi få fram specifika 

och personliga åsikter. Kvalitativa intervjuer består också av en medveten naivitet. Under intervjun 
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är det nämligen viktigt att intervjuaren är öppen för oväntade svar. Intervjuaren behöver vara 

förutsättningslös, nyfiken och lyhörd inför vad intervjupersonen säger (Kvale, 2009, s. 46). För att 

kunna genomföra en bra intervju krävs fokusering. Det är viktigt att  ställa frågor inom en rad 

teman, men frågorna får inte vara ledande. Detta eftersom forskaren inte ska styra intervjupersonens 

uppfattningar, bara vad denne ska ha uppfattningar om (Kvale, 2009, s. 46). En annan dimension av 

intervjun är att söka det mångtydiga. Intervjuns mål är inte en kvantifierbara och entydiga 

betydelser. I stället finns möjligheten att hitta genuina motsägelser i intervjupersonens värld (Kvale, 

2009, s. 47). 

   

Under samtalen användes en intervjumanual med färdiga frågor (se bilaga 8.2). Intervjumanualen 

utformades efter vårt syfte och våra frågeställningar och frågorna kopplades till de teorier som 

beskrivits i teorikapitlet. Under intervjuerna höll vi oss strikt till vår intervjumanual. Detta för att 

inte missa viktiga frågeställningar, ställa ledande frågor eller göra selektiva anteckningar (Ryen, 

2004, s. 44–45). Intervjumanualen strukturerades efter två teman, där intervjupersonerna berättade 

om sina egna uppfattningar och upplevelser. Vår ambition var att hålla en tillbakadragen profil för 

att inte styra intervjupersonerna för mycket (Esaiasson, m.fl. 2009, s. 298). 

   

Innan vi gjorde intervjuerna gjorde vi en provintervju. Provintervjun genomfördes med Andreas 

Lidén, sportreporter på Sundsvalls Tidning. Vi befann oss på redaktionen. Efter provintervjun gick 

vi igenom frågorna i intervjumanualen och utvärderade. Vi kom fram till att intervjumanualen 

fungerat bra, men såg ändå till att  förtydliga och lägga till ett fåtal frågor. Varje intervju har tagit 

cirka 30 minuter och utfördes på Sundsvalls Tidnings redaktion på en lämplig plats, till exempel i 

lunchrummet. Intervjuerna utfördes under arbetstid och intervjupersonerna fick själva välja ut en tid 

som passade. För att försäkra oss om att vi förstått intervjupersonen rätt har vi i slutet av varje 

intervju gått igenom intervjun tillsammans med intervjupersonen. Vi har läst upp  anteckningar över 

vad som sagts och sedan har intervjupersonen fått  bekräfta, förklara eller lägga till information. 

Dessutom har vi ställt följdfrågor under själva intervjun för att vara säkra på att vi har förstått.

Som komplement till våra intervjuer har vi också gjort en enkätundersökning för att få en bredare 

bild av fenomenet vi undersöker. Enkäten består av frågor och inte påståenden. Tanken bakom det 

är att Sundsvalls journalister ska få svara ja/nej, bra/dåligt eller i vilken grad de tycker något. Detta 

för att ställa frågor som inte är ledande (Esaiasson, m. fl, 2009 s. 275). Då enkäten delades ut på 
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redaktioner under arbetstid var det viktigt att  den gick relativt snabbt att fylla i. Därför består 

enkäten av sju huvudfrågor som är enkelt och konkret ställda för att inte förvirra eller trötta ut de 

som ska besvara enkäten (Esaiasson, m. fl, 2009, s. 276).

 

3.2 Avgränsning
Vi har valt  att enbart inkludera kommentarer som publiceras på mediers egna webbsidor. Annan 

interaktivitet där läsare kan uttrycka sina åsikter, såsom bloggar, Twitter och Facebook sker utanför 

tidningarnas egna webbsidor. Kommentarsfält å andra sidan finns i direkt anslutning till artiklarna. 

Vi tror att människor oavsett om de vill eller inte läser kommentarer, eftersom det finns så synligt 

och tillgängligt. Den interaktiviteten blir en del av tidningen. Läsarkommentarer i anslutning till 

artiklar är också den vanligaste typen av läsarinnehåll (Nygren, 2008, s. 120). Vi har valt att göra 

våra kvalitativa intervjuer på Sundsvalls Tidning. Eftersom många av Sveriges journalister arbetar 

på lokaltidning är det ur generaliseringssynpunkt intressant att undersöka en lokaltidning. 

Sundsvalls Tidning är en relativt stor lokaltidning med en väl utarbetad webbplats, där 

läsarkommentarer är vanliga och publiceras direkt efter artiklarna. Därför ansåg vi att Sundsvalls 

Tidnings reportrar har en god erfarenhet av kommentarer till sina egna artiklar. 

Vi har också valt att genomföra en enkät med journalister på de tre största nyhetsredaktionerna i 

Sundsvall, Sundsvalls Tidning, Dagbladet och SR Västernorrland. Detta gjorde vi för att få en 

bredare bild av vad Sundsvalls journalister anser om kommentarer och läsarmedverkan i allmänhet. 

SVT:s nyhetsredaktion Mittnytt valdes bort eftersom de inte har kommentarsfunktion på sin 

webbsida. Vi valde även bort TV 4 eftersom de under november och december 2010 nästan inte fått 

några kommentarer på sina inslag på webben. I vår enkät förutsätts det  att man i alla fall har fått 

kommentarer på sitt material någon gång. Att låta journalisterna på TV 4 i Sundsvall fylla i enkäten 

kunde därför ge ett missvisande resultat. Även Sundsvalls Nyheter valdes bort eftersom de kommer 

ut en gång i veckan och därför skiljer sig från övriga redaktioner i undersökningen, samt att de inte 

heller har speciellt många kommentarer på sin webbsida. 

3.3 Urval
Vi har bedömt att sex intervjupersoner är lagom för denna studie, eftersom vi fokuserar på att söka 

en djupare förståelse för intervjupersonernas åsikter och tankar. Detta görs bäst genom att lägga en 
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stor vikt vid analysen (Kvale, 2009, s. 130). Vi har intervjuat tills vi har uppnått teoretisk mättnad, 

vilket vi anser att vi gjorde efter sex personer (Esaiasson, 2009, s. 294). 

Vi har gjort vårt urval med syftet att få en så stor bredd som möjligt. Karin Näslund, nyhetschef på 

Sundsvalls Tidning, hjälpte oss med valet av intervjupersoner. Hälften av intervjupersonerna som 

omfattas av vår studie utgörs av yngre journalister, medan andra hälften utgörs av äldre. Med yngre 

menar vi journalister upp till 39 år, med äldre menar vi journalister från 40 år och uppåt. Genom att 

välja journalister i olika åldersgrupper kan vi undersöka om attityder till kommentarer verkar ha 

något med ålder att göra och pröva Robinsons teori om ”convergers” och ”traditionalists”. Den 

yngre åldersgruppen i vårt urval var mellan 21 och 33 år och den äldre mellan 48 och 64 år. Därmed 

fick vi med både den allra yngsta journalisten på Sundsvalls Tidning och den allra äldsta. Vi såg 

även till att ha en jämn könsfördelning på intervjupersonerna och har alltså intervjuat tre män och 

tre kvinnor.

   

Till enkäterna ville vi få med en majoritet av Sundsvalls journalister. Därför valde vi de tre största 

nyhetsredaktionerna. Enkäten delades ut till samtliga reportrar eller redaktörer som skriver artiklar 

eller gör inslag som var på plats den dagen vi besökte respektive redaktion. Vi valde att inte ha med 

chefer eftersom en del av enkätfrågorna handlade om huruvida man använder sig av kommentarer i 

skrivandet. Dessa frågor, ansåg vi, skulle bäst besvaras av dem som mer eller mindre regelbundet 

får kommentarer till sina egna artiklar eller inslag. Enkäten besvarades av totalt 35 journalister, 

varav 18 äldre (från 40 år och uppåt) och 16 yngre (mellan 21 och 39 år). Totalt på de tre 

redaktionerna finns 66 reportrar och redaktörer som skriver eller gör inslag. Detta innebär att vår 

undersökning täckte 53 procent av dessa. 

3.4 Validitet och reliabilitet
Vi har arbetat för att utforma en genomtänkt intervjumanual med tydliga öppna frågor. Detta för att 

undvika intervjuareffekter och därmed öka studiens replikerbarhet och reliabilitet. För att motverka 

eventuella selektiva effekter under intervjuerna har samtliga att spelats in i sin helhet. Vi vill så 

långt det är möjligt undvika omedveten påverkan och styrning under intervjun (Esaiasson, m.fl. 

2009, s. 265–266). För att öka validiteten har vi strävat efter att ha våra frågeställningar och syfte i 

fokus. Detta var speciellt viktigt när vi utformade vår intervjumanual och intervjufrågorna är en 

förlängning och fördjupning av frågeställningarna. För att säkerställa att  vi förstått 

Johanna Johansson och Emelie Sandvad
En kräkhink i demokratins tjänst

21



intervjupersonerna rätt har vi ställt tolkande frågor mot slutet av intervjun. Huvuddragen i 

intervjupersonens svar har sammanfattats för att  kontrollera att  inga missförstånd har uppstått under 

intervjun (Esaiasson, 2009, s. 299).

Eftersom kvalitativa studier inte baserar sig på mätbara siffror kan det bli svårare att tydligt 

beskriva hur studien gått till och vilka resultat man uppnått. Några av de främsta invändningarna 

mot den kvalitativa intervjun är att den saknar objektivitet och tillförlitlighet (Ryen, 2004, s. 93). 

Med detta i åtanke har vi strävat efter att tydligt redovisa allt vi gör och hur vi gör det under 

samtliga steg i studien. 

   

Enkäten berör samma ämnen som intervjumanualen, det vill säga åsikter om och erfarenheter av 

kommentarer samt åsikter om läsarmedverkan. Vi har alltså haft syfte och frågeställningar i fokus 

även i enkätens utformning. Detta var viktigt  för oss för att kunna se enkäten som en bredare bild av 

Sundsvalls journalisters uppfattning och för att kunna sätta det i relation med de uppfattningar vi 

fått  av intervjuerna. Eftersom vi har delat  ut enkäten i samband med morgonmöte och när det enligt 

nyhetscheferna har funnits flest journalister på plats under arbetsdagen har vi lyckats få med en stor 

del av Sundsvalls journalister. Det var viktigt att enkäten var enkel att  fylla i och att  det gick relativt 

snabbt, för att inte få bortfall på grund av tidsbrist eller att någon skulle tröttna halvvägs in i 

enkäten. Därför har enkäten få frågor, men täcker ändå in den här studiens syfte och 

frågeställningar. Stor vikt  har även lagts vid att att ge enkäten tydliga frågor och svarsalternativ 

(Esaiasson, m. fl, 2009, s. 275-276).

3.5 Metodproblem
Denna undersökning baseras främst på intervjuer, vilket gör resultatet  väldigt beroende av de 

personer som intervjuas. En vanlig invändning mot intervjun som metod är att den är 

individualistisk. Med detta menas att  intervjuer oftast sker som ett möte mellan forskare och 

intervjuperson, vilket utelämnar den dynamik som finns i gruppintervjuer med den sociala 

interaktion som finns i vardagen. Människor skapar oftast sina åsikter tillsammans med andra 

(Ryen, 2004, s. 96–97). Därför kan det  inträffa att intervjupersoner inte har en uppfattning om det 

forskningsintervjun berör. Vi är medvetna om att det är svårt att  ta del av en vardaglig naturlig 

dynamik i en intervjusituation. Men eftersom vi är intresserade av individers åsikter anser vi ändå 

att enskilda intervjuer är det bästa tillvägagångssättet. Skulle vi exempelvis använda oss av 
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fokusgrupper eller gruppintervjuer riskerar vi att en stark personlighet tar över gruppen och att 

andra personers åsikter inte kommer fram (Ryen, 2004, s. 97).

   

Kvale anger en faktor som kan orsaka problem vid intervjustudier. Kunskapen från 

forskningsintervjun skapas i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Det innebär att en 

annan intervjuare skulle kunna ge en annan kunskap. (Kvale, 2009, s. 47–48). Detta hoppas vi 

förhindra i vår studie genom att vi båda har medverkat vid samtliga intervjuer. Vi har växlat mellan 

rollerna som den ledande intervjuaren och ”sekreteraren”, den som ser till att inspelning fungerat 

och tagit  stödanteckningar. Direkt efter intervjuerna har vi pratat om våra intryck och synpunkter 

med varandra för att på sätt undersöka om vi uppfattat intervjupersonens svar på samma sätt.

   

I frågeundersökningar finns alltid en risk för så kallade intervjuareffekter. Svaren kan bli olika 

beroende på vem som ställer frågorna och på vilket sätt (Esaiasson, 2009, s. 301). Dessa effekter 

kan vara omedvetna, som till exempel uttal, mimik och selektivt lyssnande. Detta undviks bäst 

genom välutbildade och erfarna intervjuare (Esaiasson, 2009, s. 266). Vi tror att våra förutsättningar 

för bra intervjuteknik är goda, eftersom vi är snart färdigutbildade journalister med erfarenhet av 

intervjuer i arbetslivet. För att undvika selektivt lyssnande och selektiva anteckningar har vi spelat 

in och transkriberat intervjuerna. Att basera en undersökning på intervjuer innebär att vi helt måste 

förlita oss på att våra intervjupersoner talar sanning. De kommer också påverkas av att de befinner 

sig i just en intervjusituation och kanske inte uttrycker sig som han eller hon skulle gjort i en mer 

naturlig miljö. 

Vi valde att inte ha med ”vet ej”-alternativ. Att ha ett  sådant alternativ skulle kunna göra att de 

journalister som inte på en gång vet hur de ska svara på en fråga väljer att fylla i ett svarsalternativ 

som inte stämmer för dem eller att de inte svarar alls på frågan. ”Varken eller”-alternativ finns dock 

med på de frågor där detta alternativ är lämpligt (Esaiasson, m. fl, 2009, s. 278). Bortfall på grund 

av obesvarade frågor har dock inte varit  något större problem i den här undersökningen, då bara 

något enstaka svar saknades på några av enkäterna. Detta finns redovisat i resultatkapitlet. En 

person har inte fyllt  i sin ålder och kan därmed inte delas in i någon av ålderskategorierna. Denna 

person finns dock med när åsikterna hos samtliga journalister i enkätundersökningen redovisas.
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4. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie. Därefter analyseras resultatet genom 

kopplingar till teori och tidigare forskning. Först redovisas svaren på enkäten med hjälp av 

cirkeldiagram. Detta följs av en analys av enkätresultatet. Därefter presenteras resultat och analys 

av våra intervjuer uppdelat i olika teman utifrån huvuddragen i svaren. Till sist analyseras 

resultaten från både enkäter och intervjuer utifrån ett åldersperspektiv.

4.1 Resultat av enkät
Sammanställningen av resultaten har räknats ihop i en total med samtliga svarande, samt delats upp 

i två kategorier: yngre och äldre journalister. Till kategorin med de yngre inkluderades journalister 

mellan 20 och 39 år. Till den äldre åldersgruppen inkluderades journalister från 40 år och uppåt. 

4.1.1 Enkätfråga 1
Den första enkätfrågan handlade om vad journalisterna tycker om läsarnas möjlighet att 

kommentera. Av de 35 journalister som svarade, tyckte 86 procent eller 30 personer, att det är bra 

att  möjligheten finns. Endast två journalister ansåg att det var dåligt att läsarna kan kommentera. 

När vi tittar närmare på de olika åldersgrupperna finns inga större skillnader. 89 procent av de äldre 

och 81 procent av de yngre svarade att de tyckte att det var bra att läsarna kan kommentera. Värt att 

påpeka är att de personer som var negativa till läsarnas möjlighet  att kommentera var två yngre 

journalister. 

Vad tycker du om att läsare/lyssnare kan kommentera 
artiklar och klipp på din arbetsplats webbsida?
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4.1.2 Enkätfråga 2
När det gällde hur ofta journalisterna tittade efter och/eller läste kommentarer svarade de flesta, 15 

personer eller 43 procent, någon gång i veckan. Nästan hälften, 48 procent, svarade att de tittar och/

eller läser kommentarer minst en gång om dagen. Bara en person hade aldrig läst kommentarer. 

Hur ofta tittar du efter och/eller läser kommentarer 
på din arbetsplats webbsida?

I denna fråga skiljde sig svaren mellan den äldre och den yngre åldersgruppen. Bland de yngre var 

det vanligare att titta efter kommentarer flera gånger per dag, medan majoriteten av de äldre nöjde 

sig med någon gång i veckan. Nedan finns resultaten uppdelade på de olika åldersgrupperna. 
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4.1.3 Enkätfråga 3
Inställningen till innehållet i kommentarsfälten var överlag positiv. Av de 35 svarande var 16 

mestadels positiva. Men nästan en tredjedel valde att svara att de varken var positivt eller negativt 

inställda till innehållet. En femtedel, sju personer, svarade att de var negativt inställda till 

kommentarernas innehåll. Mellan åldersgrupperna fanns inga större skillnader, det varierade endast 

med en person. 

Hur är din inställning till det som står i kommentarerna?
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4.1.4 Enkätfråga 4
Den fjärde enkätfrågan tog upp  huruvida journalisterna påverkas känslomässigt av kommentarer. 

Hälften av de tillfrågade svarade ja, medan andra hälften inte tog åt  sig. En skillnad var att  något 

fler yngre svarade att de påverkades känslomässigt av kommentarerna. 56 procent av de yngre 

svarade ja, medan 44 procent bland de äldre svarade samma sak. 

Påverkas du känslomässigt av kommentarer?

51 % 49 %

Samtliga

Ja Nej Inget svar
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4.1.5 Enkätfråga 5
I denna fråga svarade journalisterna på om de använder sig av kommentarer i sitt arbete. En klar 

majoritet av både de yngre och äldre svarade att de gör det. Något fler äldre svarade att de använder 

sig av kommentarer, jämfört med den yngre åldersgruppen. Totalt svarade 24 av 35 journalister att 

de drar nytta av kommentarer. 

Använder du dig av innehållet i kommentarer i ditt arbete? 
T.ex. för att få nya idéer, kunskaper och infallsvinklar.
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4.1.6 Enkätfråga 6
Den sjätte frågan handlade om hur inblandade läsarna bör vara enligt journalisterna. Frågan var 

uppdelad i tre punkter. I den första punkten fick journalisterna ta ställning till om läsarna ska vara 

med och bestämma vilka ämnen som ska bevakas. 85 procent av samtliga journalister svarade att 

läsarna skulle vara med ganska mycket eller mycket. Fyra personer svarade ganska lite. Däremot 

svarade ingen av journalisterna att läsarna inte ska vara med alls. De äldre ville i högre grad än de 

yngre att läsarna skulle vara med och påverka ”mycket”, med 39 respektive 25 procent. Däremot 

svarade fler äldre än yngre att  läsarna endast skulle påverka ”ganska lite”, med 17 respektive 6 

procent. 

Hur inblandad vill du att läsare/lyssnare ska vara i nyhetsprocessen genom att:
A. påverka vilka ämnesområden som ska bevakas?
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I den andra delfrågan fick journalisterna svara på i vilken grad de vill att läsarna ska bidra med 

innehållet i medier. Ingen av de tillfrågade svarade att läsarna inte alls skulle bidra. 86 procent, det 

vill säga 30 personer, ville att läsarna skulle producera eget material ganska mycket  eller mycket. 

Medan fyra personer tyckte att det räckte med ganska lite material från läsarna. I likhet med 

föregående delfråga, var alternativen ”ganska lite” och ”mycket” överrepresenterade bland de äldre, 

jämfört med de yngre. 

Hur inblandad vill du att läsare/lyssnare ska vara i nyhetsprocessen genom att:
B. skicka in bilder, texter och klipp?
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Den tredje delfrågan visar att det finns en större skillnad i åsikterna jämfört med tidigare delfrågor. 

Nästan hälften ville att läsarna ska kommentera mycket. Däremot svarade två personer att de inte 

ville att läsarna skulle kommentera över huvud taget. Fem personer svarade att de ville att läsarna 

skulle kommentera ganska lite. Mellan åldersgrupperna fanns inga större skillnader. 

Hur inblandad vill du att läsare/lyssnare ska vara i nyhetsprocessen genom att:
C. kommentera färdigt material?
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4.1.7 Enkätfråga 7
Den sista frågan handlade om läsarkontakt. Det fanns inga större skillnader mellan äldre och yngre 

journalister. Nästan alla var öppna för ganska mycket eller mycket kontakt med läsarna. Men en av 

de yngre valde svarsalternativet ganska lite. 

Hur mycket kontakt vill du ha med dina läsare/lyssnare? 
Exempelvis via telefon, mail, kommentarer.

4.2 Analys av enkät
Av de 35 journalister som svarade på enkäten tyckte 86 procent, eller 30 personer, att det var bra att 

läsare och lyssnare kan kommentera artiklar och klipp. Det här tyder på att journalisterna accepterat 

denna interaktivitet och att läsarna, precis som Karlssons undersökning visade, fått en central och 

självklar plats i nyhetsproduktionen (Karlsson, 2010, s. 4). Det syns inte minst i hur ofta Sundsvalls 

journalister tittar efter och/eller läser kommentarer. Bara två av 35 personer läste mer sällan än en 

gång i veckan. 48 procent tittade efter och/eller läste kommentarer minst en gång om dagen. Den 

positiva inställningen till kommentarer tillsammans med det frekventa läsandet visar också att 

Sundsvalls journalister verkar ha godtagit  att läsarnas insyn ökat och att en del av journalisternas 

kontroll minskat, genom att läsarna får bidra. Denna nya norm kallas transparens (Karlsson, 2010, s. 

7). 
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Interaktiva inslag, som till exempel kommentarer, har gjort att journalisternas och läsarnas roller 

förändrats. Gränserna mellan dem har försvagats och det är svårare att  avgöra vem som är sändare 

och vem som är mottagare. Detta skapar enligt Cover spänningar i relationen mellan journalister 

och läsare (Cover, 2006, s. 139–140). Om det finns spänningar är det ingenting som märks i 

Sundsvalls journalisters attityder till själva möjligheten att kommentera i och med att en 

övervägande majoritet är positiva. Nygren skriver att  många svenska journalister är skeptiska till 

läsarkommentarer, eftersom de anses sänka kvalitén och trovärdigheten (Nygren, 2008, s. 120). 

Detta verkar dock inte gälla för läsarnas möjlighet att kommentera. Men även om journalisterna i 

Sundsvall var positiva till möjligheten, var det färre som var positiva till kommentarsfältens 

innehåll. Bara 46 procent var ”mestadels positiva” till innehållet. En femtedel, sju personer, var  

”mestadels negativa” och en tredjedel svarade att  de varken var positiva eller negativa till 

innehållet. Här märks det tydligare att det finns en skeptisk syn på kommentarer och att det kan 

finnas en spänning. Men trots denna bild svarade över två tredjedelar av journalisterna att de 

använder sig av kommentarer i arbetet, exempelvis för att få nya idéer, kunskaper och infallsvinklar. 

Det verkar ändå som att  journalisterna kan dra en viss nytta av kommentarerna. Gillmor förklarar 

detta genom att läsarna i många fall är kunnigare än journalisterna och att de därmed kan förbättra 

nyheterna, genom att upplysa journalisten (Gillmor, 2004, s. 18). Denna interaktivitet ger vanliga 

människor chansen att uttrycka sig och bli hörda, vilket utvecklar demokratin (Ye & Li, 2006, s. 

246). En knapp tredjedel använder sig dock inte av kommentarer i sitt arbete. 

På frågan om hur inblandade läsare och lyssnare ska vara genom att kommentera svarade 20 

procent ”ganska lite” eller ”inte alls”, medan 75 procent svarade ”ganska mycket” eller ”mycket”. 

Här förstärks den positiva bilden till kommentarer, som framkom i journalisternas inställning till 

möjligheten att kommentera och i deras relativt  stora användande av kommentarer i arbetet. Men  

det verkar finnas två olika tendenser, eftersom en femtedel vill ha ett begränsat  antal kommentarer. 

Här kan man se en antydan till den spänning som visade sig i journalisternas inställning till 

innehållet i kommentarsfälten. 

Journalisterna verkar vara en aning mer positiva till att låta läsarna påverka vilka ämnesområden 

som ska bevakas och bidra med material, såsom bilder, texter och klipp. 85 procent av 

journalisterna svarade att de ville att läsarna skulle vara ”ganska mycket” eller ”mycket” inblandade 

när det gäller att  påverka vilka ämnesområden som ska bevakas. Andersson skriver att tidigare 
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forskning visat att journalisters förhållningssätt till publiken varit främst negativt. Detta eftersom 

journalister ofta underskattar sin publik och dess förmåga att bedöma vad som är viktiga frågor 

(Andersson, 2009, s. 111). Andersson skriver dock att synen på publiken blivit  mer positiv genom 

åren och att journalisterna lyssnar mer på publikens önskemål. Vår studie pekar på att i alla fall 

Sundsvalls journalister är villiga att bjuda in läsarna och låta dem påverka. Det verkar inte finnas 

någon utbredd misstro mot publikens förmåga att bedöma vad som är viktigt. 

När det gäller hur inblandade läsare ska vara genom att bidra med texter, bilder och klipp ansåg 86 

procent, eller 30 personer, att läsarna skulle vara ”ganska mycket” eller ”mycket” inblandade. Även 

detta tyder på att Sundsvalls journalister är öppna för läsarmedverkan. Journalistiken har länge 

hävdat sin ensamrätt att söka och rapportera sanningen. På senare år har denna ordning utmanats av 

bland annat bloggare och läsare som själva producerar nyheter (Singer, 2007, s. 89). Vår studie 

tyder på att detta accepteras av Sundsvalls journalister, som i hög grad kan tänka sig användarskapat 

material. 

Svaren på frågorna om publikinblandning, när det gäller bevakningsområden och användarskapat 

material, tyder på en positiv inställning hos Sundsvalls journalister. De spänningar som enligt Cover 

finns mellan journalister och publik verkar inte kunna spåras i dessa resultat. På frågan om hur 

mycket kontakt journalisterna vill ha med sin publik svarade 94 procent  att de ville ha ”ganska 

mycket” eller ”mycket” kontakt. Detta förstärker ytterligare bilden av att Sundsvalls journalister 

gärna interagerar med publiken. 

49 procent av journalisterna i vårt urval påverkas känslomässigt  av kommentarer. Här måste 

medges att  frågan är enkelt ställd och att vi inte kan dra några slutsatser om hur denna påverkan ser 

ut. Klart står att ungefär lika många verkar påverkas som inte gör det.

4.3 Resultat och analys av intervjuer
Utifrån teorikapitlet och de sex transkriberade intervjuerna har vi skapat  fem teman. De fyra första 

tar upp de stora trenderna i intervjusvaren. Det femte temat handlar om skillnader och likheter 

mellan de olika åldersgrupperna. 
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4.3.1 Presentation av intervjupersoner

• Torbjörn Elverheim är 64 år och började på Sundsvalls Tidning kring 1990. Han har arbetat på 

alla avdelningar på redaktionen, men är just nu lokalredaktör för Timrå. 

• Anita Östberg är 54 år och började på Sundsvalls Tidning kring 2000. Just nu arbetar hon som 

allmänreporter på Medelpadsredaktionen. 

• Katarina Vikström är 48 år och har jobbat på Sundsvalls Tidning sedan 2000. Hon är 

allmänreporter på Medelpadsredaktionen. 

• Kristina Forsström är 33 år och har jobbar på Sundsvalls Tidning sedan 2002. Hon har arbetat på 

olika avdelningar, men är kriminalreporter sedan 2008.

• Fredrik Jonsson är 29 år och har jobbat på Sundsvalls Tidning sedan 2008, men även extrajobbat 

tidigare. Han är sportreporter. Han hanterar kommentarsfält med jämna mellanrum och skriver 

även i tidningens sportblogg. 

• Oskar Nord är 21 år och har jobbat på Sundsvalls Tidning i olika omgångar sedan 2007. Han 

arbetar på webbredaktionen och modererar kommentarer regelbundet. 

4.3.2 Tema 1: ”Det är alltid bra att veta hur det går hem i stugorna”
Resultat
Samtliga sex intervjupersoner var positiva till läsarnas möjlighet att kommentera. Alla svarade ja på 

frågan om Sundsvalls Tidning ska ha kommentarsfält. De flesta intervjupersonerna ansåg att 

läsarkommentarer är bra av den anledningen att det ger en bild av vad läsarna tycker. Dessutom 

tyckte de att det var en bra möjlighet för läsarna att uttrycka sina åsikter. Anita Östberg ansåg att  det 

är positivt  att få in reaktioner och reflektioner på det som skrivs i tidningen. Fredrik Jonsson 

betonade vikten av en diskussion med läsarna i dagens mediesamhälle: 

”Man märker på beteenden hos läsarna att om de inte får vara delaktiga och tycka till själva, så är 

de inte lika intresserade verkar det som.”

Att låta läsarna kommentera är en stor del av medieutvecklingen enligt Fredrik Jonsson. Han sa att 

det är roligt med interaktion med läsarna och menade att kommentarer är det enklaste sättet att ha 

det på. Oskar Nord ansåg att kommentarer är ett bra sätt för läsarna att  tycka till om nyheter och 

artiklar. Han menade att kommentarsfälten är ett smidigt sätt för läsarna att utrycka sina åsikter. 

Torbjörn Elverheim pratade om att läsarna ska få vara delaktiga i resultaten, genom att kommentera, 
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eftersom de lämnar lämnar bidrag och tips som sedan blir artiklar. Kristina Forsström tyckte att 

kommentarer kan ge uppslag till uppföljningar, nya vinklar och nya kontaktpersoner. 

På frågan om vad som är positivt med kommentarsfält svarade Kristina Forsström i likhet med 

Oskar Nord att det ger vanliga människor en möjlighet att uttrycka sin åsikt på ett enkelt  sätt. Oskar 

Nord menade att nyheterna får en extra dimension när åsikter uttrycks till en objektiv nyhetsartikel. 

Torbjörn Elverheim sa att  ”det är alltid bra att  veta hur det går hem i stugorna”. Han tyckte att det 

var positivt att ha kontakt med läsarna och få veta vad de tycker. Även Anita Östberg tyckte att det 

var bra att se läsarnas reaktioner och värderingar. Katarina Vikström menade att kommentarer visar 

att  artiklar berör och skapar åsikter. Hon berättade också att hon har fått tips och kontakt med 

personer via läsarkommentarerna. Fredrik Jonsson menade att interaktionen med läsarna var positiv. 

Han förklarade att han själv kunde svara på frågor och klargöra saker för läsarna i 

kommentarsfälten. Men han betonade vikten av att  inte vara bror duktig och säga vad läsarna får 

och inte får tycka, eftersom alla har rätt till sin åsikt. Precis som Fredrik Jonsson går även de övriga 

intervjupersonerna in i kommentarsfälten för att förtydliga och svara på frågor. Men de deltar inte i 

debatter med läsarna. Katarina Vikström menade att diskussioner i kommentarsfälten lever sitt eget 

liv med olika uppfattningar och att hon därför inte är lika benägen att gå in och diskutera. Oskar 

Nord menade att det är bra för tidningens varumärke att svara på läsarnas frågor och att om man 

inte gör det uppfattas som ignorant:

”Om någon bemödat sig att ställa en fråga till mig, då tycker jag att det är min skyldighet att 

svara.”

På frågan om hur ofta intervjupersonerna tittar efter och/eller läser kommentarer varierade svaren. 

Fredrik Jonsson svarade att han läste kommentarer varje dag och att han läser dem direkt han ser att 

det kommit några. Oskar Nord svarade att han läser kommentarer flera gånger om dagen, eftersom 

han modererar dem. Men han läser kommentarer till sina egna texter även om han inte modererar. 

Torbjörn Elverheim svarade att han läser kommentarer till artiklar inom sitt område, Timrå. Och att 

han läser kommentarer när han vill veta vad läsare tycker. Anita Östberg sa att hennes läsande var 

beroende av hur mycket tid hon har över, men att hon läser om någon artikel fått väldigt mycket 

kommentarer. Katarina Vikström svarade att hon läser kommentarer dagligen och speciellt  om hon 

skrivit om ett ämne som kan beröra. Dessutom kollar hon kommentarerna till artiklarna i topplistan 
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”mest kommenterade”. Kristina Forsström svarade att  hennes läsande varierar och han hon läser 

kommentarer till artiklar som blivit uppmärksammade. 

Intervjupersonerna fick även svara på vad de trodde om den generella attityden till 

läsarkommentarer på redaktionen. De allra flesta tyckte att  det var en positiv attityd. Till exempel sa 

Torbjörn Elverheim att  det finns en öppen attityd och att ingen har något emot läsarkommentarer. 

Fredrik Jonsson såg inga problem och upplevde inte att kommentarer ledde till några större 

diskussioner på redaktionen. Han trodde också att de allra flesta tycker att kommentarerna håller sig 

på en lagom nivå. Katarina Vikström upplevde att den allmänna attityden på  redaktionen är positiv, 

men sa också att hon hade en liten farhåga och menade att det var viktigt att tidningen verkligen tog 

ansvar för kommentarerna. Även Kristina Forsström var inne på ett liknande spår. Hon menade att 

de flesta på redaktionen tycker att kommentarsfält är bra, men att flera också tycker att  för många 

kommentarer kommer igenom ibland, i synnerhet kommentarer som är på gränsen med vaga 

antydanden. Men hon betonade också att hon och hennes kollegor är glada för att de har mycket 

läsarmedverkan. Anita Östberg menade att det finns en del kränkande åsikter i kommentarerna, men 

trots det vet hon ingen på redaktionen som är negativ till själva funktionen. Oskar Nords åsikter 

skilde sig dock från övriga intervjupersoners. Han tyckte att den generella attityden var negativ och 

att det var mycket gnäll om kommentarer. Han menade att det kan bero på att  många inte är vana 

vid den direkta responsen från läsarna och den typen av kritik på sina artiklar. 

Analys
Intervjupersonernas positiva attityd till läsarnas möjlighet att  kommentera tyder på att de är öppna 

för att lyssna på läsare och deras åsikter. Sundsvalls journalister verkar ha accepterat denna 

interaktivitet och att  läsarna, precis som Karlssons undersökning visade, fått en central och självklar 

plats i nyhetsproduktionen (Karlsson, 2010, s. 4). En av fördelarna med kommentarsfält, som 

journalisterna angav, var att det gav en bild av vad läsarna tycker och att de får en chans att uttrycka 

sina åsikter. Denna syn visar att  intervjupersonerna håller med om att en av mediernas uppgifter är 

att  erbjuda ett forum för olika åsikter och att interaktiviteten är ett sätt att skapa detta forum 

(Karlsson, 2007, s. 42–43). Oskar Nord tyckte att kommentarsfälten var ett smidigt sätt för läsarna 

att  få uttrycka sina åsikter. Detta tyder på att att han ser interaktiviteten som ett sätt att  öka läsarnas 

möjligheter till deltagande och därmed uppfylla en av mediernas uppgifter. Flera av 

intervjupersonerna berättade att de kunde få tips i kommentarerna. Kristina Forsström sa 

Johanna Johansson och Emelie Sandvad
En kräkhink i demokratins tjänst

37



exempelvis att hon med hjälp av kommentarer kunde få uppslag till uppföljningar, nya vinklar och 

kontaktpersoner. Detta skulle kunna visa att läsarna kan vara med och förbättra nyheterna och 

upplysa journalisten, tack vare interaktiviteten. Ovanstående är exempel på hur interaktiviteten kan 

leda till en upplyst medborgarjournalistik (Karlsson, 2007, s. 42–43). Ye och Li skriver att den 

feedback och interaktion som journalisterna får från läsarna kan leda till uppföljningar och att 

mediernas webbsidors möjligheter att utveckla demokratin därmed ökar, eftersom vanliga 

människor kan uttrycka sig och bli hörda (Ye & Li, 2006, s. 246). Denna bild verkar existera hos 

journalisterna på Sundsvalls Tidnings journalister.

Men trots den positiva inställningen till möjligheten till interaktion med läsarna var det få 

journalister som hade en dialog med läsarna i kommentarsfälten. Enligt  Yes och Lis undersökning 

var det mycket få journalister som deltog i diskussioner med läsarna visa webbforum. Möjligheten 

till dialog finns, men få journalister utnyttjar den (Ye & Li, 2006, s. 253-254). Detta stämmer väl 

med våra intervjupersoners svar. De deltog i princip enbart för att göra förtydliganden och svara på  

direkta frågor. Ye och Li menade att journalisterna betraktar forum som ”läsarnas lekplatser” (Ye & 

Li, 2006, s. 255). Ingen av våra intervjupersoner använde ordet lekplats, men det fanns åsikter om 

att kommentarsfälten var läsarnas egna forum. Katarina Vikström menade till exempel att 

diskussionerna lever sitt eget liv och att hon därför inte var särskilt benägen att delta. Det verkar 

som att journalisterna är positiva till möjligheterna till interaktion, men att  de möjligheterna inte 

utnyttjas fullt ut. Det kan vara så att journalisterna vill ha en gräns mellan sig själva och läsarna. 

Oskar Nord upplevde, tvärtemot övriga intervjupersoner, att attityden till kommentarer på 

redaktionen var negativ. Han trodde att det kunde bero på ovanan att få den typen av kritik från 

läsarna. Att läsarna får ta så mycket plats är en relativt ny  företeelse. Nygren skriver att  en av 

anledningarna till att journalisterna är skeptiska till kommentarer är att de har svårigheter med att 

omdefiniera sin yrkesroll (Nygren, 2008, s. 120). Det kan antas att en regelbunden kritik från 

läsarna bidrar till denna omdefinition. 

Men trots den generella positiva inställningen till läsarnas möjlighet att  kommentera fanns en viss 

skepsis till innehållet i kommentarsfälten. Andersson skriver att forskningsresultaten skiljer sig när 

det gäller interaktivitetens påverkan. Vissa studier har visat att journalister är positiva till att lyssna 

på läsarna och att de anser att  interaktiviteten gör journalistiken bättre (Andersson, 2009, s. 74). 
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Detta verkar bekräftas i våra resultat, där journalisterna är uppenbart positiva till att ta del av 

läsarnas åsikter och dessutom kan ta hjälp av dessa i arbetet. Enligt Andersson har dock andra 

studier pekat på att journalisterna känner sig stressade av interaktivitet  och att användarskapat 

material sänker trovärdigheten (Andersson, 2009, s. 74). Även dessa tendenser har visat sig i våra 

resultat.

4.3.3 Tema 2: Anonymiteten skapar ett hårt klimat 
Resultat
Att alla intervjupersoner är positiva till läsarnas möjlighet att kommentera står klart. Men när vi 

frågade vad som var negativt med kommentarsfälten visade det sig att de flesta såg problem med 

vissa delar av innehållet. Oskar Nord svarade att det inte är något fel på kommentarsfälten i sig, 

men att vissa kommentarer orsakade problem. Han berättade att  han ser alla kommentarer, även de 

som inte godkänns, eftersom han själv sitter och modererar. Dessa underkända kommentarer kallade 

han ”skrämmande” och berättade att det finns mycket  rasistiskt och kränkande innehåll i 

kommentarerna. Men han betonade att han modererar hårt och att sådant innehåll ska tas bort.  

Oskar Nord tillade även att han var stolt över att  Sundsvalls Tidning förhandsmodererar sina 

kommentarer. Han sa även att sådana kommentarer någon gång slinker igenom av misstag. 

Anita Östberg ansåg att läsarkommentarerna till artiklar om specifika ämnen tenderade att spåra ur. 

Exempel på sådana ämnen var flyktingar och Sverigedemokraterna. I dessa fall har hon funderat på 

om webbredaktörerna borde sålla hårdare bland kommentarerna:

”Ibland blir det väldigt hätska kommentarer och de går även till personangrepp mot den som 

skrivit. Jag har råkat ut för det några gånger och det är ganska obehagligt. En gång skrev en läsare 

att jag vänslades med fotografen, vilket inte var sant. Sen gick det ut i kommentarsfältet.”

Kristina Forsström berättade att  det har funnits diskussioner där man pratat om att  ta bort 

kommentarsfunktionen från vissa artiklar. Hon nämnde exempelvis att andra tidningar i branschen 

valt att inte tillåta kommentarer till dödsolyckor, men att Sundsvalls Tidning tillåter detta. Kristina 

Forsström såg dock det faktum att kommentarerna förhandsmodereras som ett bra sätt att se till att 

inga olämpliga kommentarer släpps igenom. Som negativt tog hon upp att det ibland händer att  man 

släpper igenom kommentarer som inte borde släppas fram. Men hon påpekar också att det  handlar 
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om svåra avgöranden när kommentarerna är antydande eller ironiska. Som exempel tar hon upp ett 

mordfall, där läsare skrev ironiska ”tips” i kommentarsfälten. Katarina Vikström tyckte att 

kommentarsfälten oftast fungerade väldigt bra, men att man kanske borde diskutera om man ska 

sålla hårdare bland kommentarerna. Men hon betonade också att det måste få vara en öppen debatt 

och att detta skapar en svår balansgång. 

Kristina Forsström tyckte att kvalitén på läsarkommentarerna var väldigt varierande. 

”Det kan skapa jättebra diskussioner där många olika människor kan debattera olika frågor. Vi kan 

även få tips och idéer till arbetet. När det är som sämst är kommentarsfälten någon slags kräkhink, 

där man får häva ur sig sin kritik mot allt och alla.”

Anita Östberg berättade att hon tidigare fick fler mail och att dessa var mer välformulerade än 

kommentarer. Hon trodde att det beror på att det är mycket enklare och går mycket snabbare att 

skriva en kommentar och att människor därmed inte tänker till ordentligt. Torbjörn Elverheim 

menade att  läsarkommentarerna väldigt ofta är ytliga. Detta till följd av snabbheten och det faktum 

att en kommentar är kortfattad. 

Torbjörn Elverheim kallade också det faktum att läsarna kan vara anonyma för en svaghet och att 

”det innebär att man kan vräka ur sig vad fan som helst”. Anita Östberg tog upp  obalansen i graden 

av anonymitet mellan journalist och läsare. 

”Jag står ju där med namn, telefonnummer och mailadress, rubbet, och sen kommer det någon som 

bara skriver in namnet ”Kalle” och uttrycker sig hur tokigt som helst. Det känns..., jag vet inte, det 

skulle kanske vara lite stramare”.

Katarina Vikström berättade att det pågår en diskussion på tidningen om hur mycket information 

läsarna borde lämna om sig själva till tidningen i samband med kommentarer. Katarina Vikström 

ansåg att anonymiteten är en bidragande orsak till en låg nivå i kommentarsfälten. Som exempel 

nämnde hon en integrationsserie hon arbetat med där väldigt många kommentarer behövt sållas bort 

på grund av rasistiska inslag. Hon nämnde också att hon nästan kan veta att kommentarerna till 
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vissa typer av artiklar kommer att  ”barka iväg”. Exempel på sådana ämnen är människor med annan 

bakgrund och politik. 

Även Fredrik Jonsson tog upp anonymiteten som ett problem med läsarkommentarer:

”Om människor inte behöver visa vilka de är får de en möjlighet att visa sämre sidor av sig själva, 

som de aldrig hade visat öga mot öga.”

Men han påpekade att han inte tyckte att problemet var särskilt  stort på Sundsvalls Tidning, i alla 

fall inte i jämförelse med kvällstidningarna. Han ansåg att personpåhopp  och andra olämpliga 

kommentarer var relativt ovanligt på sporten. Fredrik Jonsson berättade att han försöker hålla en 

balanserad inställning till läsarkommentarer och att han tar dem med en nypa salt. 

En annan negativ aspekt som Oskar Nord tog upp var att det enligt honom är en viss typ av 

människor som väljer att  kommentera på nätet. Därför poängterade han att kommentarerna inte är 

ett  representativt urval av läsarna och att det därmed inte går att dra några större slutsatser. Torbjörn 

Elverheim förde ett liknande resonemang och påpekade att de som använder nätet  är förhållandevis 

unga och att det därmed är den unga generationen som kommer till tals i kommentarsfälten. Han 

ansåg att det ibland kunde vara bra med ett bredare perspektiv. Anita Östberg och Fredrik Jonsson 

påpekade i samma anda att kommentarernas författare inte är representativa för Sundsvalls Tidnings 

läsare. 

Analys
Samtliga intervjupersoner ansåg att  det fanns problem med vissa kommentarer på st.nu. Katarina 

Vikström, Kristina Forsström och Anita Östberg berättade att de ibland hade funderingar på om man 

borde moderera hårdare. Detta eftersom de tyckte att det då och då släpptes igenom kommentarer 

med rasistiskt eller kränkande innehåll. Att just dessa personer lyfte fram detta problem kan bero på 

att  de skriver om ämnen som kan antas få denna typ  av kommentarer, exempelvis politik, 

integration och brott. Nygren skriver att många journalister i Sverige är skeptiska till kommentarer, 

just för att de anses sänka kvalitén och trovärdigheten (Nygren, 2008, s. 120). Kristina Forsström 

tyckte att kommentarernas kvalité var väldigt varierande och sa att det i sämsta fall var en 

”kräkhink där man får häva ur sig sin kritik mot allt och alla”. De problem journalisterna ser i en del 
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av kommentarerna kan antas sänka kvalitén och trovärdigheten och artikeln, i värsta fall även sänka 

tidningens anseende. 

Ye och Li skriver att de i sin studie fann att journalister såg på webben som en plats för planlösa 

rykten, där journalistiska normer inte räknades (Ye & Li, 2006, s. 255). Flera av intervjupersonerna 

har erfarenheter som tyder på att denna uppfattning kan stämma. Kristina Forsström gav ett 

exempel på ironiska tips kring ett mord. Anita Östberg blev utsatt för ett antydande om att hon 

skulle ha vänslats med fotografen. Dessa erfarenheter tillsammans med den allmänna uppfattningen 

om att en del kommentarer tenderar att bli rasistiska eller kränkande, styrker bilden av att 

journalister ser kommentarsfälten som en plats som inte styrs av journalistiska normer. Samtidigt 

skall påpekas att samtliga intervjupersoner ansåg att  kommentarsfälten oftast fungerade bra. 

Katarina Vikström tyckte att en hårdare moderering av kommentarer innebär en svår balansgång, 

mellan det faktum att Sundsvalls Tidning bör tillåta en öppen debatt och att se till att inget olämpligt 

publiceras. 

Interaktiva inslag, som till exempel kommentarer, har gjort att journalisternas och läsarnas roller 

förändrats (Cover, 2006, s. 139–140). Tidigare nämnda spänningar i relationen mellan journalisten 

och läsaren verkas synas i journalisternas åsikter till innehållet i kommentarsfälten. Dessa 

spänningar visar sig främst i skillnader i vilka etiska synsätt och journalistiska normer som ska gälla 

i redaktionella texter respektive läsarmaterial. Klart står att det inte är samma typ  av innehåll, och 

att inte heller samma normer som följs. 

De flesta av intervjupersonerna pekade ut anonymiteten som en bidragande orsak till problemen i 

kommentarsfälten. Även här syns spänningarna i relationen mellan journalist och läsare. Förutom 

att olika etiska regler tillämpas har inte heller de båda parterna samma villkor när de publicerar sig. 

Anita Östberg gav exemplet om hur hon som journalist uppger namn, mailadress och 

telefonnummer, medan en kommenterande läsare endast behöver ett alias. Hon ansåg att man som 

anonym kan uttrycka sig ”hur tokigt som helst”. Journalisterna delar i dag utrymmet på mediernas 

webbsidor med läsarna, som bidrar med kommentarer och egna texter och bilder. Enligt Singer och 

Ashman innebär detta både praktiska och etiska problem, såsom vem som ska avgöra vad som är 

sant och relevant och vem som ska ta ansvar för material som publiceras (Singer & Ashman, 2008, 

s. 3). Denna utveckling lyfter inte bara problemen med vilka regler som ska gälla för innehåll, utan 
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även vilket ansvar som ska krävas av läsare som publicerar sig, exempelvis vilken grad av 

anonymitet som ska gälla. På Sundsvalls Tidning förs en diskussion om vilka uppgifter läsaren bör 

ange i samband med publicering. Anonymitet i samband med hastigt skrivna kommentarer, som 

enligt våra intervjupersoner bidrar till en låg nivå, kan vara orsaken till att  journalisterna inte deltar i 

någon större utsträckning i diskussioner i kommentarsfälten. En begränsad anonymitet och högre 

kvalité på kommentarerna skulle kanske ge journalisterna en större anledning att  delta mer aktivt i 

kommentarsfälten. 

De flesta intervjupersonerna påpekade också att en negativ aspekt med kommentarsfälten är att en 

viss typ av läsare kommenterar. Därmed är inte kommentarerna representativa för Sundsvalls 

Tidnings läsare i stort. Det kan exempelvis antas att en majoritet  av kommentarerna skrivs av en 

yngre läsarkrets.

4.3.4 Tema 3: Läsarna får gärna vara med …
Resultat
Alla sex intervjupersoner tyckte att det är bra med läsarmedverkan. Läsarna lämnar många tips och 

idéer och ger förslag på vad de vill läsa om. Torbjörn Elverheim menade att läsarna måste vara med 

och att läsarna inte är någon speciell grupp, utan helt vanliga människor ”från den minsta på dagis 

till den äldsta på äldrevården”. Anita Östberg sa att det märks att läsarna vill vara med, eftersom de 

kommenterar och skriver bloggar till exempel. Hon tyckte att det skulle vara roligt om läsarna fick 

vara med i tidningen med eget material, kanske en gång i veckan. Hon trodde att det skulle kunna 

stimulera läsarna till större deltagande om de fick vara med med på andra platser i tidningen än 

enbart på insändarsidan.

Alla intervjupersoner tyckte att det var jättebra när läsarna skickar in bilder till tidningen. Kristina 

Forsström menade att det var bra om läsarna skickade in en bild och bildtext  från tillställningar som 

Sundsvalls Tidning inte har kunnat vara med på. Torbjörn Elverheim påpekade dock att många 

bilder hade för dålig kvalité för att  publiceras, men att det ändå kan fungera om nyheten är viktigare 

än en bra bild. Han gav själv exempel på en ögonblicksbild på en varg som springer över vägen. 

Katarina Vikström tyckte att det var roligt med interaktionen med läsarna när de skickar in bilder.
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Flera av intervjupersonerna pratade om Sundsvalls Tidnings superlokala satsning på webben där 

läsarna får skicka in bilder och texter, men som dock godkänns av en redaktör innan det publiceras 

på st.nu. Oskar Nord var en av dem som var med och utvecklade tjänsten och han tyckte att  det var 

bra att låta läsarna bidra med eget material.

”Att få hjälp med det som vi inte själva mäktar med, jag tycker inte det är något fel med det. Och 

det kanske också friställer resurser för oss att syssla med seriös och granskande journalistik.”

Oskar Nord menade att  det kan vara bra att inte försöka vara överallt, utan i stället låta läsarna 

skicka in bilder från lokala evenemang så att redaktionen får extra tid och resurser.

Oskar Nord, Torbjörn Elverheim och Fredrik Jonsson pratade också om att ge läsarna vad de vill ha. 

Fredrik Jonsson menade att grunden för tidningen utgjordes av journalistik och en produkt som 

måste säljas och att det därför är viktigt att veta vad läsarna vill ha.

”Vi måste veta vad läsarna vill läsa också. Vi kan inte själva sätta en agenda, slår på stort och 

tycka att nu har vi varit duktiga.”

Därför tyckte Fredrik Jonsson att det  är bra med feedback från läsarna för att se om han och hans 

kollegor är på rätt spår när de skriver. Torbjörn Elverheim menade att Sundsvalls Tidning som 

dagstidning måste skriva lite om många olika saker för att intressera många läsare. Sundsvalls 

Tidning aldrig kan bli expert på ett enda område, det är för smalt, ansåg Torbjörn Elverheim. Han 

menade att läsarna är delaktiga i alla skeden av journalistiken och att det är viktigt att  veta vad 

läsarna vill ha.

”Vi måste forma vår produkt efter vad folk vill ha, vad som säljer. Det kan låta fult kanske, men 

man kan inte tvinga på folk sådant som de inte är beredda att betala för. Då lever man inte länge 

som tidning.”

Men det fanns också kritik mot läsarmedverkan bland intervjusvaren. Oskar Nord gillade tanken på 

att  låta läsarna skriva artiklar, men Torbjörn Elverheim menade att mycket måste redigeras innan 

det kan publiceras. Fredrik Jonsson menar att det är viktigt att  tidningen står på egna ben och att 
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man måste se flera sidor innan man kan gå ut med läsarmaterial så att man inte riskerar att  publicera 

felaktiga uppgifter. Han tyckte också att det kan vara farligt att låta texter produceras av läsarna och 

sedan publicera utan kontroll. Både Katarina Vikström och Kristina Forsström var främst 

tveksamma till att publicera läsarnas texter eftersom de saknar journalistisk utbildning och ett 

journalistiskt tänk för vad som kan publiceras och inte. Torbjörn Elverheim menade att tidningen 

redan publicerar läsarnas åsikter i nyhetsartiklar:

”Man intervjuar ju folk och då får de säga det de vill och då kan man ju inte förvanska vad de 

tycker. Det är en medverkan det också.”

Analys
Alla intervjupersoner var positiva till att läsarna påverkar vilka områden som ska bevakas. Torbjörn 

Elverheim menade till och med att det var en förutsättning för att kunna överleva som tidning. 

Tidningen är också en produkt som måste formas efter vad läsarna vill ha, för att  kunna säljas. 

Karlsson skriver att det blivit  mer och mer viktigt att  producera nyheter som engagerar och 

uppmärksammas av läsarna. Interaktiviteten har blivit ett nytt mått på läsarnas intresse (Karlsson, 

2007, s. 44). På st.nu kan man till exempel se vilka nyheter som är mest kommenterade under 

dagen. 

Journalister underskattar ofta sin publik och dess förmåga att bedöma vad som är viktiga frågor. 

Därmed har det också varit viktigt  för journalisterna att  de själva styr över vilka ämnen som 

bevakas (Andersson, 2009, s. 111–112). Våra intervjusvar tyder dock på att  man till viss del kan 

tänka sig att låta läsarna vara med och påverka. Andersson skriver att  journalisternas syn på 

publiken blivit mer positiv genom åren och att de också blivit mer benägna att lyssna till publikens 

önskemål (Andersson, 2009, s. 112). Utifrån dessa intervjuer verkar det som att journalisterna på 

Sundsvalls Tidning är öppna för att  lyssna på sina läsare. Både Fredrik Jonsson och Anita Östberg 

upplevde att läsarna hade en stor vilja att delta. Anita Östberg märkte att läsarna ville delta, genom 

deras stora intresse för att kommentera och blogga. Fredrik Jonsson menade till och med att läsarna 

tappar intresset om de inte får vara delaktiga. Cover skriver att läsarna tack vare interaktiviteten i 

dag har en större möjlighet och därmed vilja att delta i textskapandet (Cover, 2006, s. 140). 

Journalisterna på Sundsvalls Tidning verkar känna av en sådan utveckling. Mediernas webbsidor är 

inte längre något som journalisterna själva skapar, i dag är det snarare en plats som delas med 
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läsarna (Singer & Ashman, 2008, s. 3). Journalisternas ensamrätt att söka och rapportera sanningen 

har utmanats av medborgare som publicerar egna texter (Singer, 2007, s. 89). 

När det gäller användarskapat material var samtliga intervjupersoner positiva till läsarbilder. 

Torbjörn Elverheim nämnde exempelvis att ögonblicksbilder från läsarna var välkommet. Medan 

ingen av intervjupersonerna såg problem med att ta in läsarbilder i tidningen, var de mer 

tveksamma till texter skrivna av läsarna. Alla intervjupersoner är dock reportrar och arbetar inte 

huvudsakligen med fotografering, vilket kan antas påverka resultatet. De pratar exempelvis väldigt 

mycket om etik när det gäller texter, men inte alls när det  gäller bilder. Det finns även etiska 

aspekter i fotografering, exempelvis vid olyckor. 

Ingen av intervjupersonerna ställde sig negativ till texter skrivna av läsarna, men däremot fanns en 

tveksamhet hos vissa. Oskar Nord var mest positiv och talade varmt om möjligheterna med läsarnas 

bidrag. Eftersom Sundsvalls Tidning inte kan befinna sig överallt, kan läsarnas bidrag komplettera 

redaktionens bevakning. Inte nog med att läsarna får dela utrymmet på tidningens webbsida, Oskar 

Nord såg också möjligheter till ett samarbete med läsarna som hade potential att förbättra tidningen. 

Men flera var tveksamma till denna typ av läsarmedverkan. Katarina Vikström och Kristina 

Forsström var osäkra, på grund av att läsarna saknar journalistiska kunskaper och regler. Torbjörn 

Elverheim påpekade även att texter skrivna av läsare ofta behöver redigeras, eftersom läsarna lagt 

vikt vid sådant som ur journalistisk synvinkel inte är intressant.

4.3.5 Tema 4: ... men inte bestämma
Samtliga intervjupersoner var positiva till läsarmedverkan. Men de gjorde skillnad på olika typer av 

medverkan. En mer restriktiv hållning fanns främst gentemot att läsare skulle bidra med texter till 

tidningen. Fredrik Jonsson menade att dagens medieklimat leder mot allt mer interaktion med 

läsarna – och att det därför är väldigt viktigt att både Sundsvalls Tidnings journalister och 

Sundsvalls Tidning som mediehus har en fast hållning. Han ville inte se att  läsarna börjar styra för 

mycket. 

”Vi sköter vår journalistik opartiskt och obundet. Att vi interagerar med läsarna får inte komma in 

och börja påverka för mycket.”
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Som ett  exempel på det tidigare nämnda medieklimatet nämner Fredrik Jonsson Sundsvalls 

Tidnings egna satsning på ”superlokala” webbsidor, där läsarna själva gör nyheterna. Han anser att 

det är ett steg i utvecklingen där man låter läsarna komma in och röra vid journalistiken. Fredrik 

Jonsson påpekade att han inte tycker att man ska gå för långt i denna utveckling, men att det håller 

sig på en lagom nivå på Sundsvalls Tidning. 

Anita Östberg var tveksam till att låta läsarna bestämma vilka områden som ska bevakas. Men hon 

var positiv till tips och nya infallsvinklar. Hon ansåg dock att journalisterna på tidningen ska ta 

besluten om bevakning och trodde inte att det skulle fungera om läsarna agerade chefer. Anita 

Östberg påpekade också att det troligen skulle krävas en del redigering. 

Fredrik Jonsson var positiv till att läsarna medverkar på idéstadiet, men ville  inte att de skulle bidra 

lika mycket under produktionen. Han sa att det var väldigt viktigt att vinklingen av artiklar sköts av 

Sundsvalls Tidning och betonade vikten av att stå på egna ben:

”Jag tycker att det kan vara lite farligt att låta texter produceras av läsarna och sen bara släppas 

ut. Man måste se till att det finns någon form av journalistiska dygder i det också.”

Fredrik Jonsson förtydligade att Sundsvalls Tidning granskar alla texter innan de publiceras. Han sa 

att  denna granskning är väldigt viktig om man väljer att  låta läsarna bidra. Detta för att  han ansåg att 

det annars kunde förekomma exempelvis personangrepp och felaktiga namnpubliceringar. Fredrik 

Jonsson betonade vikten av att läsarmaterial tillkommer under samma värderingar som redaktionellt 

material. Även Katarina Vikström framhävde vikten av att material från läsarna granskas av en 

journalist på Sundsvalls Tidning. Hon sa att hon tycker att texter ska skrivas av en oberoende 

granskande journalist, och att material från läsare åtminstone måste gå genom en yrkesperson på 

tidningen. Katarina Vikström ansåg att det var viktigt om man skulle kunna upprätthålla ett 

objektivt synsätt. Hon påpekade att de som hör av sig och vill ha något i tidningen ofta har någon 

slags vinning av det. De kan exempelvis representera ett  företag, en organisation eller ett politiskt 

parti. Hon sa att tidningens har ett stort ansvar och att inget bör tas in ogranskat. Detta för att 

undvika textreklam och se till att flera sidor kommer till tals. Katarina Vikström såg gärna att 

läsarna var med och påverkade vilka områden som ska bevakas, men att besluten alltid ska tas av 

Sundsvalls Tidning. Kristina Forsström förde ett liknande resonemang:
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”Läsarna får jättegärna komma med tips och idéer om ett ämne som kan bevakas, men det är vi 

som bestämmer vad vi skriver och publicerar. Annars är det ohållbart att ha en ansvarig utgivare.”

Kristina Forsström var positiv till läsarmedverkan i stort, men var osäker på vad hon tyckte om att 

läsarna själva bidrar med texter. Hon ställde sig tveksam till den typen av medverkan på grund av 

att  hon ansåg att det var många delar som behövde fungera för att det skulle bli bra. Hon frågade sig 

hur resultatet blir om någon som inte är utbildad ska skriva texter. Hon undrade också vilken etik 

och moral läsarna skulle följa. Kristina Forsström trodde inte att läsarna skulle kunna skapa samma 

produkt (tidning och webb) som journalisterna på Sundsvalls Tidning. Hon betonade även vikten av 

ett kvalitetstänk. 

Torbjörn Elverheim nämnde att han ofta får texter från föreningslivet som publiceras i tidningen. 

Men han sa att dessa texter måste gås igenom och redigeras, eftersom de ofta innehåller fakta som 

enligt Torbjörn Elverheim är irrelevant, såsom hur kaffet smakar och att ordförande hälsar 

välkommen. 

Analys
Intervjupersonerna tenderade att vara mest kritiska mot att läsarna själva bidrar med texter. Fredrik 

Jonsson menade till exempel att  det är viktigt  att upprätthålla en opartisk journalistik och inte låta 

interaktionen med läsarna påverka för mycket. Det här är ett exempel på att intervjupersonerna ville 

begränsa läsarnas makt. De möjligheter som läsaren får tack vare interaktiviteten har öppnat upp 

både journalisternas och läsarnas roller för en omdefinition. Gränserna mellan dessa roller har 

delvis suddats ut, vilket skapar spänningar i relationen mellan journalist och läsare (Cover, 2006, s. 

139–140). Dessa spänningar syns som mest i intervjupersonernas tveksamma hållning gentemot 

texter skrivna av läsare. 

Fredrik Jonsson nämnde också Sundsvalls Tidnings superlokala webbsidor, där läsarna själva 

skriver texter. Han ansåg att  man inte borde gå för långt i den utvecklingen och att det är viktigt att 

Sundsvalls Tidnings journalister själva står för vinklingen av artiklar. Katarina Vikström ansåg att 

texter bör skrivas av en oberoende granskande journalist och att material från läsare åtminstone bör 

gå genom en yrkesperson. Kristina Forsström ansåg att många delar måste fungera för att texter 
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skrivna av läsare ska kunna användas på ett bra sätt. Hon ställde sig också frågande till hur 

resultatet skulle se ut om texter skrivs av personer utan journalistisk utbildning. Kristina Forsström 

ansåg att det skulle bli ohållbart med en ansvarig utgivare, om läsarna fick bestämma innehållet i 

tidningen. Fredrik Jonsson trodde att  texter skrivna av läsare, som inte granskats av en journalist, 

riskerar att innehålla personangrepp och felaktiga namnpubliceringar. Enligt Andersson tyder 

forskningen på att det finns journalister som stressas av interaktiviteten och anser att 

användarskapat material sänker trovärdigheten (Andersson, 2009, s. 74). Hos våra intervjupersoner 

finns till viss del denna farhåga. Enligt Singer och Ashman innebär det faktum att mediernas 

webbsidor inte längre enbart består av material skapat av journalister, både praktiska och etiska 

problem för journalisterna. Exempel på dessa dilemman är vem som ska ta ansvar för publicerat 

material och vem som bestämmer vad som har nyhetsvärde (Singer & Ashman, 2008, s. 3). Dessa 

problem verkar vara flera av intervjupersonernas huvudsakliga oro inför användarskapat material. 

Trots att samtliga intervjupersoner var positiva till att läsarna tipsade och gav idéer till vilka ämnen 

som ska bevakas, markerade flera att  läsarna inte fick bestämma. Detta både på grund av juridiska 

skäl och för att  läsare ofta saknar ”det journalistiska tänket”. Andersson hävdar att journalister blivit 

mer benägna att lyssna till publikens önskemål. Men majoriteten av Sveriges journalister anser att 

det är mycket viktigt att spegla det  publiken inte vet att den vill ha (Andersson, 2009, s. 112). 

Denna bild verkar finnas hos våra intervjupersoner, som utifrån sin yrkeskunskap anser sig bättre 

lämpade att ta dessa beslut. 

Karlsson ställer sig frågande till vilken kvalité medborgarjournalistiken kan erbjuda. Detta på grund 

av att  läsarna kan ha egna intressen när de producerar innehåll (Karlsson, 2007, s. 43). Även 

Katarina Vikström var inne på detta spår. Hon såg bristande objektivitet  som ett problem i 

användarskapat material. Enligt henne är det viktigt att ifrågasätta läsares syfte med en artikel, 

eftersom hon menar att  de som hör av sig och vill medverka i tidningen ofta har en egen vinning i 

det. 

Fredrik Jonsson ansåg att det var väldigt viktigt att  användarskapat material granskas av tidningen 

innan publicering. Även Katarina Vikström framhävde vikten av att materialet  går genom en 

yrkesperson. Samtliga intervjupersoner kunde tänka sig att läsarna skriver texter, men flera 

betonade att  någon typ  av granskning krävdes. I och med att läsare själva kan hitta information, 
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göra nyhetsurval och bli publicerade, riskerar journalisterna enligt Andersson att bli guider snarare 

än grindvakter (Andersson, 2009, s. 73). Denna utvecklingen verkar stämma överens med 

intervjupersonernas syn på användarskapat material. 

Läsarkommentarer, läsarbloggar och dessa superlokala webbsidor bidrar till journalisternas 

förlorade kontroll (Singer & Ashman, 2008, s. 3). Läsarnas ökade inflytande leder enligt Cover till 

en maktkamp mellan journalister som vill bibehålla sin ställning och läsare som utmanar 

journalisterna med hjälp av den nya tekniken (Cover, 2006, s. 140). Att det skulle pågå en större 

maktkamp kan vi inte utläsa i intervjusvaren. Däremot markerade flera intervjupersoner att det 

faktiskt finns en gräns mellan journalister och läsare. Enligt Karlsson hävdar flera forskare att 

läsarna och interaktiviteten kan utgöra ett hot mot journalisterna. Medierna har förlorat sin 

ensamrätt till publicering och därmed måste journalisterna mer än tidigare motivera sin existens 

(Karlsson, 2007, s. 39–40). Dessa tendenser syns väl hos intervjupersonernas ovanstående svar. De 

påpekar vikten av en journalistisk utbildning, journalistiska regler och ett journalistiskt tänk, såsom 

objektivitet. Journalisterna motiverar sin existens genom att definiera sig själva och peka ut 

skillnader gentemot läsare. 

4.3 Analys utifrån åldersperspektivet
På frågan om hur ofta journalisterna tittar efter och/eller läser kommentarer fanns en skillnad 

mellan yngre och äldre i enkätsvaren. 69 procent av de yngre läste kommentarer minst en gång om 

dagen, medan siffran för de äldre låg på 28 procent. Två av de äldre journalisterna läste 

kommentarer ”någon gång/månad” eller ”aldrig”. Ingen av de yngre valde dessa alternativ. De 

journalister som Robinson kallar ”traditionalists” är i 40- till 50-årsåldern och använder inte den 

digitala tekniken lika mycket som sina yngre kollegor (Robinson, 2010, s. 131). Denna skillnad 

mellan åldersgrupperna verkar stämma överens med siffrorna i enkäten. Yngre framstår som mer 

benägna att läsa kommentarer dagligen. Detta mönster var inte lika tydligt i intervjusvaren. 

Samtliga läste kommentarer relativt ofta. Oskar Nord kan knappast väga tungt i resultatet eftersom 

hans svar är beroende av att han dagligen modererar kommentarer. Det fanns både yngre och äldre 

som avvek från mönstret. Katarina Vikström, 48, läste kommentarer dagligen och följde också 

topplistan ”mest kommenterat”. Kristina Forsström, 33, svarade att hon läste kommentarer till 

artiklar som fick särskild uppmärksamhet och att hennes läsande i övrigt varierade. 
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Enligt Robinsons teori är ”traditionalists” mer konservativa i sin syn på journalistrollen och i 

allmänhet mer negativa till att låta läsarna ta plats (Robinson, 2010, s. 131). Men när det gällde 

åsikterna om läsarnas möjlighet att kommentera fanns inga större skillnader mellan äldre och yngre 

journalister i enkäten. 89 procent av de äldre och 81 procent av de yngre tyckte att det var bra. 

Ingen av de äldre valde att  svara att det var dåligt att läsarna kunde kommentera. Däremot valde två 

yngre journalister detta svarsalternativ. På grund av vårt begränsade urval går det inte att dra några 

större slutsatser om dessa siffror. Men enligt svaren vi fått verkar Sundsvalls yngre journalister vara 

aningen mer negativa än de äldre. Alla intervjupersoner var positiva till möjligheten, såväl yngre 

som äldre. Fredrik Jonsson tyckte att interaktionen med läsarna är en förutsättning för att hänga 

med i medieutvecklingen och Torbjörn Elverheim ansåg att läsarna bör få vara delaktiga även efter 

att  en artikel publicerats, eftersom de bidrar mycket i början. Inte heller i intervjusvaren verkar det 

alltså finnas stöd för att äldre skulle vara mer negativa till läsarnas möjlighet att kommentera. 

Inställningen till innehållet i kommentarerna skiljde sig inte speciellt mycket åt mellan äldre och 

yngre i enkäten. Hälften av de yngre och nästan hälften av de äldre var positiva till innehållet. Även 

detta verkar tyda på att de äldre är villiga att låta läsarna ta plats. Även intervjupersonernas svar 

liknade varandras i den bemärkelsen att alla såg problem med innehållet. Den äldsta personen i 

undersökningen, Torbjörn Elverheim, 64, var en av de mer milda i sin kritik. Han ansåg att 

kommentarerna var ”ytliga”, men att detta berodde på snabbheten, den korta formen och 

anonymiteten. Problemet med kommentarerna låg enligt honom mer i den spontana situationen 

kommentarer uppkommer i. Kristina Forsström, 33, var aningen hårdare i kritiken och sa att 

kommentarsfälten i sämsta fall är en ”kräkhink”. Även om hon ofta tyckte att  kommentarerna var 

bra, hade hon ändå funderingar på om de skulle modereras hårdare. Med andra ord verkar äldre 

journalister inte ha en mer negativ syn på kommentarer än yngre. 

Enligt Robinsons forskning uppgav både ”traditionalists” och ”convergers” att de kunde skriva nya 

artiklar utifrån tips och idéer som de fick från kommentarerna (Robinson, 2010, s. 133). I 

enkätundersökningen svarade ungefär två tredjedelar av både yngre och äldre journalister att de 

använder sig av kommentarer i sitt arbete. Samtliga intervjupersoner svarade att kommentarer kan 

ge tips och idéer. Dessa resultat  stämmer väl med Robinsons teori. Robinson betonade att både 

”convergers” och ”traditionalists” såg på kommentarsfält som ett sätt att fullborda sitt sociala 

ansvar gentemot läsarna: ”Medier ska finnas som ett forum för att dela åsikter och 
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kritik” (Robinson, 2010, s. 132). Denna syn delades av de flesta intervjupersonerna som tyckte att 

det var bra att läsarna kunde föra fram sina åsikter i kommentarsfälten.

Andersson menar att internets möjligheter till kontakt inte har ökat utbytet mellan journalister och 

läsare – inte ens bland yngre journalister som skulle kunna antas vara mer benägna att använda sig 

av internet som kommunikationsverktyg (Andersson, 2009, s. 160). När vi frågade våra 

intervjupersoner om de själva diskuterar med läsarna i kommentarsfälten svarade samtliga att de 

endast svarade på frågor eller gjorde förtydliganden när det behövdes. Interaktionen har gett läsarna 

ytterligare en kontaktväg till journalisterna, men det har inte gjort att  journalisterna är mer benägna 

att diskutera med läsarna. Detta skulle kunna bero på att journalisterna vill behålla sin objektivitet 

och inte visa för mycket åsikter. Robinson har funderingar kring om kommentarer är en del av 

journalistiken, om reportrar ska delta i diskussionerna i kommentarsfälten och om de till och med 

ska styra diskussionen (Robinson, 2010, s. 126). Detta verkar inte vara aktuellt för våra 

intervjupersoner.

På enkätfrågan om hur inblandad läsaren ska vara i nyhetsprocessen, dels genom att påverka vilka 

områden som ska bevakas och dels genom att producera material till tidningen, fanns en större 

spridning hos de äldre. Svarsalternativen ”ganska lite” och ”mycket” var överrepresenterade hos de 

äldre, jämfört med de yngre. På grund av spridningen tenderar de äldre att vara både mer positiva 

och mer negativa. Men att de generellt skulle vara mer negativa till läsarnas inblandning går inte att 

säga. I intervjusvaren var Anita Östberg, 54, speciellt positiv till att  läsarna skriver eget material, 

och tyckte att det skulle vara roligt om det  publicerades i tidningen ibland. Torbjörn Elverheim, 64, 

ansåg att man inte kan följa läsarnas vilja helt och hållet, utan att man måste skriva brett för att 

kunna sälja tidningen till så många som möjligt. Fredrik Jonsson, 29, var den som mest uttryckte 

farhågor med läsarmedverkan. Han menade att det kunde vara farligt att låta interaktionen med 

läsarna påverka för mycket. 

Det verkar finnas flera delar i intervjusvaren som pekar på att  åldern inte har så stor betydelse för 

hur stor plats journalister vill att läsare ska ta. Robinson kom fram till att det finns en intern konflikt 

om vilken makt journalisterna ska ha i förhållande till läsarna. En konflikt som visade sig mellan 

olika åldersgrupper (Robinson, 2010, s. 126). Detta verkar inte vara fallet bland Sundsvalls 

journalister. I stället tyder våra resultat på att åldern inte är en avgörande faktor och att  det tenderar 
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att vara som Andersson kom fram till i sin studie från 2009. Hon menade att ålder i sig inte visade 

sig ha någon betydelse för hur journalister ser på kontakt  med läsare och läsarmedverkan 

(Andersson, 2009, s. 160).
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5. Slutsats
I detta kapitel dras slutsatser utifrån analysen av empirin. Kapitlet börjar med slutsatser om 

Sundsvalls journalister i allmänhet och fortsätter med Sundsvalls Tidnings journalister i synnerhet. 

Därefter dras slutsatser om relation mellan Sundsvalls Tidnings journalister och dess läsare. 

Kapitlet avslutas med att behandla huruvida åldern var en avgörande faktor. 

5.1 Sundsvalls journalister om publikmedverkan och kommentarer
Enkätundersökningen visar att en övervägande majoritet av Sundsvalls journalister är positiva till 

publikens möjlighet att kommentera. Enkäten visar också att journalisterna har ett intresse av att ta 

del av dessa kommentarer. I princip alla läste kommentarer minst en gång i veckan. Journalisterna 

verkar ha accepterat att  läsarna får tycka till om deras material på mediernas webbsidor. När det 

gäller kommentarsfältens innehåll syns mer negativa åsikter. En femtedel av journalisterna som 

deltog i undersökningen svarade att  de var ”mestadels negativa” till innehållet. Men kommentarerna 

är också till nytta för journalisterna. Två av tre svarade att de använder sig av kommentarer i sitt 

arbete. Journalisterna var positiva till publikens inblandning. Speciellt gällde detta för att låta 

publiken påverka journalisternas bevakningsområden och bidra med eget material. Även när det 

gällde hur mycket publiken skulle vara inblandade genom att  kommentera var journalisterna 

positiva, men här märktes en något större tveksamhet. Detta skulle kunna bero på att en del av 

journalisterna är skeptiska till innehållet.

5.2 Sundsvalls Tidnings journalister om publikmedverkan och 

kommentarer
Intervjupersonernas svar stärker bilden av att Sundsvalls journalister har en positiv attityd till 

publikens möjlighet att kommentera. Fördelen med kommentarsfälten är enligt journalisterna att 

publiken kan uttrycka sina åsikter, att journalisterna kan ta del av dessa och få tips från 

kommentarerna. Men det finns också negativa åsikter gentemot innehållet i kommentarsfälten. Det 

fanns en utbredd uppfattning om att kommentarsfälten ibland spårar ur i rasistiska och kränkande 

kommentarer. Flera funderade på om det krävs en hårdare moderering. Enligt intervjupersonerna 

var det framförallt anonymiteten som orsakade problem, eftersom de som kommenterar inte 

behöver skriva under med sitt namn och därmed inte behöver stå för sin åsikt inför allmänheten. 

Hos intervjupersonerna fanns en positiv inställning till publikmedverkan. Ingen motsatte sig att 
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läsarna påverkar vilka områden som bevakas och att  de bidrar med eget material. Men denna 

påverkan fick inte gå för långt, vilket syntes som mest i tveksamheten till att låta läsarna skriva 

egna texter. Flera intervjupersoner ifrågasatte läsarnas kunskaper när det gäller journalistiska 

normer och värderingar. Intervjupersonerna hade farhågor om att ”vanliga” läsare inte tänker på 

objektivitet och inte är tillräckligt försiktiga när det gäller namnpubliceringar. Flera betonade vikten 

av att alla texter bör godkännas av en journalist innan publicering.

5.3 Relationen mellan Sundsvalls Tidnings journalister och läsare
Sundsvalls Tidnings journalister har en förhållandevis öppen relation med sina läsare. Detta 

eftersom de är villiga att  dela med sig av utrymmet i tidningen och på webben, både genom att  låta 

läsarna kommentera och skriva egna artiklar. Men de är inte beredda att ge all makt till läsarna. 

Flera av intervjupersonerna lyfte fram att de ville behålla en gräns mellan journalister och läsare. 

Detta markerade de genom att betona sin yrkeskunskap. Journalisterna motiverar sin existens 

genom att definiera sig själva och peka ut  skillnader gentemot läsare. Intervjupersonerna framhävde 

att en viktig förutsättning för användning av användarskapat material är att det granskas innan 

publicering. Det står klart att  journalisterna litar på sin yrkeskunskap och anser att den behövs för 

en god journalistik.

5.4 Åldern ingen avgörande faktor
I allmänhet fanns inga större skillnader mellan Sundsvalls äldre och yngre journalisters åsikter om 

läsarmedverkan. I enkäten syntes den enda tydliga skillnaden, som var hur ofta de äldre respektive 

de yngre läste kommentarer. Medan den största delen av de äldre läste kommentarer någon gång i 

veckan, läste en majoritet av de yngre flera gånger per dag. Bland intervjupersonerna var det tydligt 

att  både äldre och yngre avvek från Robinsons teori om ”traditionalists” och ”convergers”. Åldern 

verkar inte påverka journalisternas åsikter om läsarmedverkan och kommentarer. Snarare verkar 

bevakningsområden, arbetsuppgifter och personliga erfarenheter väga tyngre i detta fall. 
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6. Egna reflektioner och framtida forskning
I följande kapitel presenteras våra reflektioner kring resultatet av undersökningen. Kapitlet avslutas 

med tankar om vidare forskning inom ämnet.

6.1 Egna reflektioner
Vi förvånades under studiens gång över att  så många av journalisterna var positiva till och öppna 

för publikmedverkan. Det känns nytänkande att våga och vilja släppa in publiken i det redaktionella 

materialet, med egna bilder och texter. Samtidigt  kan vi se i intervjuerna att journalisterna har ett 

antal krav för att användarskapat material, vilket tyder på att journalisterna blir tveksamma när de 

får tänka efter en stund. Det kan också tänkas att det är skillnad på bild och text. En ögonblicksbild 

kan inte ersättas av en beskrivande text, men för att  en text ska hålla tillräckligt hög kvalité måste 

den skrivas av en journalist, eller i alla fall gås igenom och redigeras av en yrkesperson.

En fundering är om publikens intåg i journalistiken är ett hot mot journalistyrket. Kanske är det som 

Oskar Nord säger, att det är bra att ”vanliga” människor skriver om julgransplundringar och 

fisketävlingar så att journalisterna får mer tid åt att ägna sig åt granskande journalistik? Ett 

spännande ämne är det hur som helst och vi hoppas att mer och bredare forskning kommer på 

området.

6.2 Vidare forskning
Vi är medvetna om att detta är en begränsad studie och att det inte går att generalisera eller dra 

slutsatser om journalister i allmänhet utifrån denna studies resultat. Det skulle vara intressant att 

utöka studien till att innefatta flera städer eller flera medieföretag. Vår tanke från början var att göra 

en jämförande studie mellan Sundsvalls Tidning och Aftonbladet. Av flera skäl blev det inte så, men 

vi tycker fortfarande att den studien skulle vara spännande att göra. På st.nu modereras 

kommentarerna innan publicering av webbredaktörer som arbetar på redaktionen, medan 

kommentarer på aftonbladet.se kontrolleras i efterhand av ett externt  företag. Hur påverkar det 

innehållet i kommentarsfälten? Hur påverkar det journalisternas attityder till kommentarerna?

I en större studie skulle det också vara intressant att få en till part – publiken. Vilka är det som 

kommenterar och varför gör de det? Vad tycker publiken om interaktiviteten och har den förändrat 

deras syn på journalister?
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8. Bilagor
8.1 Enkät

Hej!
Vi är två studenter på journalistprogrammet här i Sundsvall. Just nu skriver vi c-uppsats om 
journalisters åsikter om läsarnas kommentarer på webben. Vi blir väldigt glada om ni 
hjälper oss genom att fylla i denna enkät. 
Tack!
/Emelie Sandvad och Johanna Johansson

Arbetsplats:__________________________________

Kön:! ! Man! ! Kvinna

Ålder:______

Ringa in dina svar, endast ett svarsalternativ per fråga:

1. Vad tycker du om att läsare/lyssnare kan kommentera artiklar och klipp på din 

arbetsplats webbsida?

Bra! ! Dåligt!! Varken bra eller dåligt

2. Hur ofta tittar du efter och/eller läser kommentarer på din arbetsplats webbsida?

Flera gånger per dag! ! En gång om dagen ! ! Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden! ! Aldrig

3. Hur är din inställning till det som står i kommentarerna?

Mestadels positiv! ! Mestadels negativ!! Varken positiv eller negativ

4. Påverkas du känslomässigt av kommentarer?

Ja ! ! Nej

5. Använder du dig av innehållet i kommentarer i ditt arbete? T.ex. för att få nya 

idéer, kunskaper och infallsvinklar.

Ja ! ! Nej
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6. Hur inblandad vill du att läsare/lyssnare ska vara i nyhetsprocessen genom att:

påverka vilka ämnesområden som ska bevakas?

Inte alls! Ganska lite! ! Ganska mycket! ! Mycket

skicka in bilder, texter och klipp?

Inte alls! Ganska lite! ! Ganska mycket! ! Mycket

kommentera färdigt material?

Inte alls! Ganska lite! ! Ganska mycket! ! Mycket

7. Hur mycket kontakt vill du ha med dina läsare/lyssnare? Exempelvis via telefon, 

mail, kommentarer.

Ingen alls! Ganska lite! ! Ganska mycket! ! Mycket
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8.2 Intervjumanual
Uppvärmningsfrågor:
Namn och ålder?
Arbetsplats? Hur länge?
Arbetsuppgifter? Hur länge?

Information:
Berättar för intervjupersonen om syftet med intervjun och hur den kommer vara upplagd.

Tema 1: Erfarenheter av kommentarsfält
Anser du att st.nu bör ha en kommentarsfunktion? Varför?
Vad tycker du om läsarnas möjligheter att kommentera nyheter på st.nu?
Enligt din erfarenhet, vad tycker du är positivt med kommentarsfält?
Enligt din erfarenhet, vad tycker du är negativt med kommentarsfält?
Hur är din inställning till vad som står i kommentarsfälten på st.nu? 
Vilken funktion tycker du att ST:s kommentarsfält har?
Vilken funktion tycker du att de borde ha?
Hur ofta tittar du efter och/eller läser kommentarer på st.nu?
När du pratar om kommentarsfält/läsarmedverkan med din arbetskamrater – hur kan 
diskussionen se ut då?
Diskuteras kommentarsfält från arbetsgivarens håll? Kan du ge ett exempel?
Hur upplever du att den generella attityden är till kommentarsfält på ST?
Använder du dig av kommentarer i ditt arbete? På vilket sätt?
Påverkar kommentarer dig i ditt arbete? På vilket sätt? 
Tar du åt dig känslomässigt av kommentarerna på st.nu?

Tema 2: Läsarmedverkan
Hur inblandad vill du att läsaren ska vara i nyhetsprocessen?
Ska läsare vara med och bestämma vad din tidning ska skriva om?
Tycker du att läsare ska få bidra med material till tidningen? Varför, varför inte?
Hur mycket kontakt har du med dina läsare?
I vilken form har du mest kontakt med läsarna? Exempel: mail, blogg, kommentarer, 
telefon.
Hur mycket kontakt vill du ha med dina läsare?
Deltar du själv i diskussioner i kommentarsfälten på st.nu?

Kontrollfrågor:
Har du något att tillägga? Har vi missat något?

Sammanfattning:
Intervjuaren gör en sammanfattning av svaren, där intervjupersonen har möjlighet att rätta 
missförstånd och förtydliga, för att sedan godkänna att intervjuaren uppfattat svaren 
korrekt. 

Instruktioner:
• Samtliga steg i intervjumanualen bandas.
• Alla frågor som finns med i manualen ska ställas.
• Följdfrågor kan ställas, men i övrigt ska samtalet hållas strikt till manualen.
• Intervjuaren ska hålla sig till att ställa frågorna och låta intervjupersonen svara på sitt 

eget sätt och tala till punkt.
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