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Abstract
With the expansion of Internet, the media landscape has drastically changed. This has led to 

media institutions publishing news on the web, just as in printed newspapers. It has been 
shown though, that there are more mistakes made online than there is in printed news. Does 

this have anything to do with the faster working routines, and therefore lacking of source 
validation procedure? If so, it’s interesting to find out weather or not, journalists working for 

the web, have a different way of conducting their source criticism than journalists working for 
print. This study therefore investigates in weather journalists’ from one and the same media 

institution works differently with source validation, or not based on if the aim of publication 
is the webpage or the physical newspaper. The study was conducted through qualitative 

interviews of active journalists from the same media institution but from different 
departments; web and print. The study showed that there are no differences in the way of 

performing source criticism before publishing an article. All journalists referred to the same 
procedure of validating their sources. Having that said, it’s still shown that there are more 

mistakes made on the web then there is in printed newspapers.
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1 Inledning
I detta kapitel kommer bakgrunden samt problemet för denna studie att presenteras. En 

diskussion kommer även att föras angående vilka konsekvenser problemet kan leda till. 
Kapitlet redogör även för syftet till varför denna studie genomförts samt hur den bidrar till 

kunskap inom journalistik. Studiens frågeställning kommer slutligen att presenteras 
tillsammans med avgränsningar då detta ämne är väldigt mångsidigt.

1.1 Bakgrund
Sedan internet-boomen 1995 (Findahl & Davidsson 2015) har medielandskapet drastiskt 

förändrats (Siapera & Veglis 2012). Tryckt press samt text-tv är inte längre de enda sätten att 
läsa nyheter på. Med Internets framväxt har alltfler nyhetsinstitutioner expanderat till webben 

som en komplettering till den tryckta tidningen. Nyhetsläsarna går över alltmer till att läsa 
nyheter på webben än i det traditionella pappersformatet (Axelsson & Treijs 2009). Under 

2015 sökte 50 procent av alla internetanvändare (12+ år) dagligen på nyheter, och 90 procent 
sökte ”någon gång”  på nyheter (Findahl & Davidsson 2015). Detta har startat en rivalitet 

mellan medieinstitutioner även på nätet, så som i tryck. Som bekant är det möjligt att 
publicera texter på webben oavsett tid och plats. Webb-journalister jobbar inte heller mot 

specifika deadlines utan den informationen man besitter skall publiceras direkt på hemsidan 
(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). Detta innebär att konkurrensen om att vara först med 

en nyhet har eskalerat då processen för publicering på webben går betydligt snabbare än vad 
den gör i tryck, och konkurrensen är betydligt större mellan publicisterna då man inte behöver 

tillhöra en medieinstitution för att publicera nyheter.

Informationen ovan är de påverkande faktorerna till att arbetsrutinerna har blivit stressigare 
samt att webb-journalister antagligen jobbar under högre press idag i jämförelse med de 

traditionella journalisterna. Teknologin har tidigare förändrat rutinerna för journalistiskt 
arbete samt journalistiken i sig (Ruggerio 2004) och bör därför enligt Karlsson (2007) kunna 

förändras igen. Det är därför intressant att ta reda på huruvida journalisters arbetsprocesser 
inom källkritik, från ett och samma företag, ser olika ut för de olika avdelningarna.

1.2 Problematisering
Dagens nya teknik har förändrat medielandskapet. Medieinstitutioner för nyheter befinner sig 

inte längre på endast en plattform utan har expanderat. Idag kan man få tag på nyheter i 
pappersformat så som på webben. Denna utveckling har lett till att arbetsrutinerna förändrats i 
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nyhetsrummet, främst för de journalister som nu jobbar mot webben. Då det är möjligt att 

publicera information, som nämnt ovan, oavsett tid och plats på webben, så har arbetsrytmen 

även intensifierats. Av den orsaken att information som man besitter skall ut på webben med 

detsamma så bör även tiden för källkontroll minimerats för webbaserad journalistik. Hvitfelt 

och Nygren (2008) påpekar dock att normen för källkritik inte har förändrats på webben från 

traditionell media. Samtidigt fortsätter författarna med att hävda att det uppstår fler fel i 

webbaserad journalistik än vad det gör i traditionella medier. 

Murugesan och Jiang (2007) diskuterar vidare att det är självklart att källor skall kontrolleras 

innan en artikel publiceras. En reflektion kring detta är således vilka konsekvenser som 

uppstår då en källa som förklarats ogiltig, efter det att artikeln redan publicerats, används som 

stöd för ytterligare forskning eller artiklar. De menar på att processen för källkritik inte enbart 

handlar om primärkällor utan lika mycket om sekundärkällor.

Den långvariga konsekvensen av felaktig information på webben är att det går otroligt snabbt 

för användare att sprida denna information vidare. De flesta artiklarna publiceras tillsammans 

med olika typer av ”dela”  knappar till sociala medier och liknande. Med ett klick delar man 

alltså artikeln med hela sitt sociala nätverk där någon i sin tur sedan kan dela den med hela sitt 

nätverk. Dessa siffror är inte att bortse från då 93 procent av den svenska befolkningen, i 

åldrarna 12 år och uppåt, hade tillgång till internet 2015 (Findahl & Davidsson 2015). Detta 

betyder att artiklar kan spridas som löpeld på webben innan fel upptäcks och korrigeras, vilket 

blir följden av svag källkritik.

Då det faktiskt har blivit ett problem av att det publiceras fler felaktiga artiklar på webben än i 

tryckt press så har journalister börjat granska varandra. Några exempel på det är att Dagens 

Samhälle har granskat Dagens Nyheter, Tidskriften Re:public publicerade ett reportage där 

100 artiklar blivit granskade (Hamrud 2013) och så har avdelningen Viralgranskaren (där 

artiklar med osannolik information noga undersöks för att ta reda på om informationen 

verkligen stämmer) för tidningen Metro skapats med stor framgång (Journalisten.se 2014). 

Denna avdelning fick sådan framgång att grundarna Jack Werner, Linnéa Jonjons och Åsa 

Larsson vann Stora journalistpriset år 2014 (Fossmo & Fallenius 2014). Vilket tyder på att det 

har uppstått luckor inom källkritiken då dessa avdelningar annars inte skulle existera, vilket 

aktualiserar problemet.
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Hur kommer det sig att bara för att informationen ligger på nätet så förekommer det fler fel?

Ska man som användare alltid vara lite mer skeptisk till nyheter som ligger på webben än den 

man läser i en papperstidning? Det är konstaterat att medieinnehållet ser annorlunda ut baserat 

på vilken kanal det visas i, men hur ser det egentligen ut inom en och samma 

medieinstitution? Jobbar journalisterna annorlunda med källkritiken beroende på om de 

publicerar på webben eller i papperstidningen? 

1.3 Syfte och frågeställning
Denna uppsats syftar på att ge en indikation på om det finns en skillnad på hur webbaserade 

journalister arbetar med källkritik till skillnad från hur traditionella journalister arbetar. Att 

genom kvalitativa intervjuer med aktiva journalister skapa förståelse för hur källkritik 

används idag inom NA, på webben samt i tryck och göra en jämförelse mellan dessa olika 

avdelningar.

1.3.1! Frågeställningen är följande:
- Är det någon skillnad på den källkritiska arbetsprocessen för webbaserade 

journalister i jämförelse med journalister som arbetar med traditionell journalistik 

inom en och samma medieinstitution?

- I sådana fall, på vilket sätt skiljer det sig åt?

1.4 Avgränsningar
Ämnet källkritik är otroligt omfattande och det finns flera aspekter man skulle kunna täcka på 

ämnet. Det kommer därför att göras en avgränsning att inte fokusera på användarna utan 

endast på verksamma journalister, hur de förhåller sig till källkritik. ”Medborgarjournalister” 

kommer därför inte heller tas upp fastän de bidrar till ämnet om källkritik på nätet. 

Då studien är kvalitativ bedömdes det att fokus kommer ligga på fyra intervjuer med  aktiva 

journalister. Studien är även avgränsad till att endast fokusera på Örebro. Nerikes Allehanda 

(NA) blev därför medieinstitutionen som studien kommer att baseras på, detta för att den är 

bland de största tidningarna i regionen och de producerar en papperstidning samt driver en 

webbplats.
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3 Teoretisk referensram och tidigare forskning
Nedan kommer begreppet källkritik förklaras på en djupare nivå så att läsaren får en 

förståelse för vad som menas när det tas upp. Äkthet kommer även att förklaras på en djupare 
nivå då det är det som bedöms under den källkritiska processen. Därefter kommer förloppet 

för medieproduktion att presenteras samt tidigare forskning inom traditionell journalistik och 
källkritik samt, webbaserad journalistik och källkritik. 

3.1 Källkritik
Denna studie fokuserar på hur journalister förhåller sig till källkritik, men vad innebär 

konceptet egentligen? Ursprunget till kunskap kan refereras som ”källa”. Källkritikens uppgift 
är att värdera dessa källor för att bedöma dess trovärdighet. Det finns olika tillvägagångssätt 

att validera källor på, samt steg att följa. Torsten Thurén (2013, s.4) beskriver källkritik som 
”en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant - eller åtminstone vad som är 

sannolikt”. 

Thurén (2013) menar att detta kan tolkas genom att följa de källkritiska principerna som 
består av fyra kriterier samt en distinktion. Det första kriteriet består av att bedöma äkthet, se 

till att källan verkligen är det den utger sig för att vara. Följande bör tidssambandet tas 
hänsyn till, desto längre tid som gått sedan händelsen inträffat från att den återberättats, desto 

större anledning finns det att tvivla på källan. Härnäst bör man även se till att källan är 
oberoende och inte blivit utsatt för någon typ av påverkan, eller att informationen spridit sig 

från mun till mun, även kallat tradering. Sista kriteriet består av att bedöma tendensfrihet, att 
källan inte ska ha något bakomliggande intresse för att förvränga sanningen (Thurén 2013). 

Distinktionen Thurén (2013) beskriver menar på att man i källkritik måste skilja på 
berättelser och kvarlevor. För att förtydliga detta ger författaren ett exempel på skillnaden 

mellan ett vittnesmål (berättelse) och ett fingeravtryck (kvarleva). Att hur trovärdigt 
vittnesmålet än må verka så väger fingeravtrycket, en kvarleva, alltid tyngre. Thurén (2013) 

nämner att detta är en självklarhet för många, men att det är värt att nämna då de kan vara 
svåra att tillämpa i praktiken, och bör därför inte glömmas bort. 

Yoon (2005) definierar källkritik som en individs pålitlighet som uppgiftsgivare. Eller till 

vilken grad information från en viss källa uppfattas som korrekt, rättvis, trovärdig och 
opartisk av en journalist. Reich (2009) hävdar att det finns olika synsätt av källkritik inom 

journalistik som kan kopplas ihop till två huvudgrupper; ”visceral”  som anser att 
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trovärdigheten i källor bedöms subjektivt och partiskt. Att trovärdigheten i källor uppfattas 

som ett antagande istället för ett omdöme om källan (Reich 2009 se Dunwoody & Ryan 

1987). Att det är stilen och presentationen av information som väger tyngre än hur 

sanningsenlig information är. Slutligen menar kritiska viscerala anhängare att källors 

”trovärdighet”  kopplas ihop med pengar och makt (Reich 2009 se Altheide 1978). Den andra 

huvudgruppen ”discretional”  är inte lika kritisk mot bedömningen av trovärdigheten i källor. 

Utan att vara naiva och tro på att bedömning av trovärdighet sker helt opartiskt och rationellt, 

så anser dessa anhängare att processen ändå är legitim (Reich 2009 se Gans 1979; Manning 

2001). Enligt denna huvudgrupp så bidrar bedömning av trovärdighet i källor till att skydda 

journalister från att publicera felaktig information (Reich 2009 se Jackob 2008).

3.2 Äkthet och sanning
Ett återkommande ämne inom denna studie, är trovärdighet i källor, eller som man också 

skulle kunna kalla det; äkthet i information. Thurén (2013) förklarar begreppet enkelt som 

motsatsen till förfalskning. Med andra ord, att källan verkligen är vad den utger sig för att 

vara. Samtidigt fortsätter författaren med att konstatera att det ibland är väldigt svårt att dra 

gränsen mellan äkta och falskt. Thurén (2013) går in på en rad olika exempel där källans 

äkthet ifrågasatts, såsom av dagböcker, vittnesmål och bilder som lett till starka rubriker i 

medierna. Karlsson och Strömbäck (2015) talar om sanning och vad det är. Författarna menar 

att det närmsta en journalist kan komma sanningen är genom den ”allsidiga 

nyhetsförmedlingen”. Detta betyder att en journalist sammanställer information från olika 

intervjupersoner. Information som intervjupersonerna själva anser vara sann. Genom att sedan 

sammanställa denna information och visa upp ett spektrum av skilda uppfattningar uppnås 

denna allsidiga nyhetsförmedling, då det sällan finns en enda sida av sanningen. Karlsson och 

Strömbäck (2015) fortsätter konstatera att ”Journalistik aldrig kan vara påhittad”. Å andra 

sidan är det just detta Thurén (2003) menar, angående äkthet i källor. Visar det sig att en källa 

medvetet förfalskat information under en intervju så är den påhittad, vilket leder till att 

journalisten i sig, omedvetet, publicerar felaktig information.

3.3 Nyhetsproduktion
Journalisters huvudsyfte är att informera läsare om nyheter. För att få tag på nyheter så måste 

information samlas ihop. Dimitrova & Strömbäck (2009) redogör för tre grundläggande sätt 

som journalister kan få tillgång till information på:

1. Genom att själva vara ögonvittnen till nyheten de rapporterar om.
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2. Genom att själva söka efter relevant information om ämnet.

3. Genom att få tillgång till informationen av ett flertal källor.

Oberoende om de själva är ögonvittnen eller om de hittar information på egen hand så är det 

oundvikligt att använda sig av källor, utan källor finns det ingen journalistik (Ibid 2009). Med 

andra ord behöver journalister källor för att få tillgång till information, och på så sätt kunna 

förse läsare med olika synvinklar på en historia (Ibid 2009). 

Processen för nyhetsproduktion involverar insamling av nyheter som standard. Detta för att 

journalisten sedan skall kunna sammanställa informationen och få en inblick i vad som hänt. 

Först efter att det står klart för journalisten vad som skett, kan denne redogöra nyhets-

händelsen (Manning 2001). Denna process följer vissa gemensamma information-insamlings 

rutiner för nyhetsrum runt om i världen. Dimitrova & Strömbäck (2009) diskuterar olika 

praktiska argument till varför journalister förlitar sig på nyhetskällor. De menar att med citat 

från direkta observatörer av en händelse så verifieras nyheten. De diskuterar även att 

användandet av källor tillåter publicering av påståenden som kan argumenteras mot varandra 

utan att publicisten riskerar sitt rykte. Tuchman (1978) diskuterar vidare att nyhetens 

trovärdighet kan fallera om det endast är journalisten som konstaterar fakta utan källa, så som 

att det är människorna som bär ansvaret för klimatförändringen. Men om faktan är bunden till 

en källa så skyddas journalisten automatiskt från att anklagas för att vara partiskt och kommer 

skapligt undan från ansvaret om vad som egentligen påverkar, till exempel 

klimatförändringen.

3.4 (Traditionell) Journalistik och källkritik
Jesper Ericson (2015) nyhetschef för Barometern OT, anser att journalistik är mer än bara ett 

passivt skrivande där man återberättar vad andra sagt. Han menar på att journalistik är att 

kritisera, ifrågasätta, utreda och att ta det ett steg längre utan att nöja sig med vad som sägs 

rakt av. Seriösa journalister publicerar inte endast ena sidan av en historia utan hör även med 

andra sidan då helheten oftast är mer komplex än vad den först verkar (Ibid 2015). 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) menar på att hela västvärlden följer samma principer 

gällande källkritik. De diskuterar vidare att detta innebär noggranna kontroller av källor, all 

fakta bör i alla fall innehålla minst en säker informationskälla (Ibid 2008). Powers och Fico 

(1994) argumenterar även för detta då resultatet av en enkät visade på att journalister 
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värdesätter trovärdighet högst i valet av källor följt av källans tillgänglighet samt tidspressen. 

Slutligen menar Ericson (2015) att exceptionellt bra journalistik handlar om att kommunicera 

med de involverade människorna och inte enbart om dem. Detta innebär självklart att det tar 

tid att utföra journalistiskt arbete vilket gör det svårt att konkurrera om att publicera nyheterna 

först (Ibid 2015). Å andra sidan hävdar Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) att då en 

viktig händelse inträffar så är det i princip omöjligt att få den tillräckligt bekräftad innan 

pressläggningen. Vilket innebär att det föreligger en konflikt inom den tidigare forskningen. 

Däremot konstaterar Weaver och Willnat (2012) i sin studie ”The Global Journalist”  att de 

professionella idealen är att rapportera nyheter snabbt, vilket ligger i linje med Hadenius, 

Weibull och Wadbrings (2008) synsätt. 

Gans (1979) argumenterar för att journalister finner det svårt i att bedöma trovärdigheten i nya 

källor. Därför, genom att återanvända sig av tidigare källor, så blir det möjligt att värdera 

dessa över tid, vilket även är en anledning till varför journalister föredrar att använda sig av 

regelbundna källor (Ibid 1979). Författaren konstaterar även att reportrar vill använda sig av 

säkra källor vars information kräver minimal tid att kontrollera. Hadenius, Weibull och 

Wadbring (2008) reflekterar huruvida det är viktigare att publicera overifierad information 

eller vänta och riskera att konkurrenterna går ut med den före. Reich (2009) argumenterar för 

att journalister använder sig av tidigare trovärdiga källor för att minimera tiden av den 

källkritiska processen. Detta betyder att journalister som samarbetat med en källa vid ett 

flertal gånger inte längre behöver vara lika källkritisk mot denna källa om denne visar sig 

upprepande gånger vara trovärdig (Ibid 2009). Reich (2009) diskuterar vidare att journalister 

minskar publicering av felaktig information om de använder sig av tidigare säkra källor. Då 

de använder sig av nya källor blir de istället tvungna att gå igenom den långa källkritiska-

processen vilket skapar ett hinder för att jobba mot tiden och publicera artiklar så snabbt som 

möjligt. Reich (2009) fortsätter sin studie genom att sammanfatta tre olika karaktärsdrag för 

källor som journalister föredrar att arbeta med baserat på trovärdighetsbedömningen av dem:

1. Tidigare kontakter: Bekanta källor anses mer trovärdiga speciellt då journalisten 

knyter ett band mellan sig själva och källorna. Tidigare kontakter har alltså en 

bekräftelse på trovärdighet baserat på erfarenhet (Reich 2009). 

2. Källtypen: Reportrar föredrar att intervjua äldre människor då de uppfattar dem som 

trovärdigare (Reich 2009 se Becker 1970; Cohen 1963), samtidigt som de anser att 

individer som jobbar inom PR (public relations), är mindre trovärdiga (Reich 2009 se 

Aronoff 1975; Jeffers 1977). 
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3. Anknytning till källor: Journalister har en tendens att bedöma statliga tjänstemän som 

mer trovärdiga än andra källor (Reich 2009 se Dimitrova & Strömbäck 2009). 

Slutligen påpekar Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) att villkoren för källkritik i 

det journalistiska arbetet är lätta att framföra men problematiska att förverkliga (Ibid 

2008).

Reich (2009) sammanfattar sin studie genom att konstatera att journalister som använder sig 

av minde pålitliga källor kollar upp dessa på en djupare nivå än med källor som de litar på. De 

föredrar då också att förlita sig på flera källor som kan styrka informationen. Avslutningsvis 

menar Reich (2009) på att vid fallet av osäkrare källor så blir de distribuerade mindre plats i 

den slutgiltiga produkten och att journalisten distanserar sig från direkt ansvar för källans 

version. 

3.5 Webbaserad journalistik och källkritik
Webbpublicering har förändrat arbetsrytmen radikalt för dagstidningar. Tidsrymden för den 

journalistiska arbetsprocessen med insamling av data, kontroll samt skrivande i webb-nyheter 

har reducerats. Nya rutiner har skapats där journalister löpande publicerar den information de 

för tillfället besitter och uppdaterar den vartefter de får reda på ny fakta. Faktauppgifterna 

kommer vanligtvis från exempelvis polis och räddningstjänst, blir det fel beror det på att 

källan haft fel. Genom att skriva och publicera på detta sätt, lyckas redaktionen hålla nyheten 

vid liv tills det inte finns mer uppgifter att tillägga (Hvitfelt & Nygren 2008). 

Enligt Hvitfelt och Nygren (2008) visar en enkät att denna snabba process för publicering 

skapar en osäkerhet hos vissa journalister när det kommer till källkritik. Normen har dock inte 

förändrats på webben från traditionell journalistik; osäkra källor skall inte publiceras, oavsett 

kanal så ska de genomgå en utförlig kontroll. Trots detta finns det fortfarande en osäkerhet på 

kraven för källkontroll på nätet. Hvitfelt och Nygren (2008) menar på att det blir fler fel på 

webben än det blir i traditionell media, man hinner inte kontrollera fakta lika noga som man 

skulle vilja på grund av kraven på snabb publicering, fortsätter de. Webbens konstanta 

publicering leder till att takten och pulsen i journalistiken trappas upp, processen av styrkande 

(verifiering)  sker öppet framför användarna när hemsidorna vartefter uppdateras. Det är inte 

längre viktigt att komma fram till en sanning utan att dela med sig av det man för tillfället vet, 

vilket snabbt kan ändras när ny information kommer in (Ibid 2008). Murugesan och Jiang 

(2007) finner det dock problematiskt att det inte finns ett system som informerar samt stoppar 
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spridningen av artiklar som visar sig använda en eller flera felaktiga källor. De menar på att 

det ligger ett problem i att skribenter kan använda sig av en artikel som källa, som vid senare 

granskning visat sig använda ogiltiga källor. Dessa artiklar bör stoppas samt markeras som 

ogiltiga för alla som är på väg att- eller redan använt sig av dem (Ibid 2007). 
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4 Metod
I den här delen kommer det valda metodologiska tillvägagångssättet att presenteras. En 

diskussion kommer även föras om varför just denna metod valdes ut till den här studien. 
Utförandet av studien presenteras även i detta kapitel tillsammans med val av 

intervjupersoner.

4.1 Val av metodologi
Denna studie fokuserar på aktiva journalister idag och deras arbetsprocess, mer specifikt hur 
de förhåller sig till källkritik både inom webbaserad journalistik samt traditionell journalistik. 

Enligt Dalen (2015) är kvalitativa intervjuer passande för att få insikt om uppgiftsgivarnas 
personliga erfarenheter, upplevelser och tankar. Genom kvalitativ forskningsintervju tar man 

del av, samt försöker förstå uppgiftsgivarnas, i detta fall journalisternas, värld från deras 
synpunkt (Kvale & Brinkmann 2009). Detta betyder att en kvantitativ metod inte skulle passa 

denna studie då frågeställningen inte går att besvara baserat på siffror och mängd. Empirin för 
denna studie fokuserar på journalisternas egna beskrivning av deras arbetsuppgifter, vilket 

motiverade valet av metoden; kvalitativ intervju.

Bell (2006) beskriver intervjuer som flexibla då möjligheten för uppföljningsfrågor finns, 
informationen är inte begränsad på samma sätt som i en enkät. Uppstår oklarheter i frågorna 

kan även dessa förklaras samt formuleras om för uppgiftsgivaren, vilket är omöjligt i en redan 
utskickad enkät. Risken är då stor för feltolkning vilket i sin tur kan leda till att 

respondenterna struntar i att svara på enkäten i överhuvudtaget (Ibid 2006). Då fokus ligger 
på NA skulle det även krävas att endast de anställda svarar på enkäten vilket skulle kunna 

sluta med att jag inte får inte tillräckligt med svar. Med hänsyn till detta är enkät inte en 
passande metod för denna studie. Å andra sidan kräver intervjuer mycket tid då de skall 

transkriberas samt analyseras. 

Observation som metod hade även kunnat passa denna studie för att samla in empirin. Det 
hade inneburit observation av journalister i sin vardagliga arbetsmiljö, se hur de förhåller sig 

till källkritik under skapandets process. På detta sätt ser man själv hur journalisterna arbetar 
och man blir inte enbart beroende av vad de själva säger att de gör, så som i en intervju där 

man helt förlitar sig på informanternas svar (Andersen & Schwencke 1998). Å andra sidan 
krävs det ett gott öga för observation (Nisbet 1977), för att upptäcka det essentiella samt se 

helheten och inte enbart det man själv vill se, vilket leder till skevhet i studien. Det finns även 
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risk för att subjekten inte beter sig så som de normalt annars gör då de är medvetna om att de 

blir observerade även känt som ”forsknings effekten”  (Andersen & Schwencke 1998). Med 

denna bakgrund konstaterades observation som en opassande metod för denna studie.

Skevhet kan däremot även uppstå under intervjuer, den så kallade ”intervjueffekten”  - vilket 

är påverkan som intervjuaren kan har på uppgiftslämnaren vid en intervju (Andersen & 

Schwencke 1998). Detta menas med att intervjuaren genom ett visst kroppsspråk, så som 

leenden samt nickningar, uppmuntrar uppgiftslämnaren till att säga det intervjuaren vill höra 

(Ibid 1998). Ytterligare en utmaning med intervjumetoden är att undvika blanda in egna 

tankar och åsikter under informationstolkningen (Ibid 1998).

Trots detta anses intervjuer som den mest passande metoden för denna studie. För det första, 

för att studien är kvalitativ vilket innebär att den fokuserar mer på informanternas ord och 

berättelser än på siffror och statistik (Bryman, A. & Bell, E. 2013). Genom ett fåtal intervjuer 

med aktiva journalister uppnås det målet. För det andra så finns möjligheten för ett återseende 

eller kontakt med informanterna, ifall någon information skulle saknas, för att komplettera 

den befintliga empirin (Andersen & Schwencke 1998).

4.2 Studiens metod
4.2.1! Utformning av intervjufrågor/intervjuguide
Det finns tre olika typer av intervjuer; ostrukturerade- (öppna), semistrukturerade- eller 

strukturerade intervjuer. Vid öppna intervjuer låter intervjuaren informanterna tala fritt 

angående ämnet (Dalen 2015). Detta kan vara riskfyllt då intervjuaren är helt beroende av att 

informanterna själva delar med sig av uppgifter som är relevant för studien då intervjuaren 

inte ställer frågor som leder temat åt en viss riktning. Trots att Bell (2006) menar på att det 

positiva med öppna intervjuer är att man får ta del av en hel mängd spontan information om 

attityder och känslor från informanterna, så föredras semistrukturerad intervju då det är för 

riskabelt att lita på att informanterna själva leder intervjun åt rätt riktning för studien. På detta 

sätt leder man intervjun dit man vill, men lämnar plats för den intervjuade att tala fritt om 

ämnet.

Under utformningen av intervjuguiden rekommenderar Dalen (2015) att man använder sig av 

”områdesprincipen”  vilket innebär att man börjar ställa enkla, generella frågor innan man 

kommer till de mer essentiella frågorna där intervjuaren fokuserar på det centrala ämnet, för 
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att sedan avsluta med öppnare frågor igen. Kylén (2004) hänvisar även till detta system som 

”trattmodellen” som innehåller sex olika steg:

1. Öppningen: man presenterar sig samt förklarar avsikten med intervjun. Syftet med 

detta steg är att få den intervjuade att känna sig bekväm och avslappnad (Dalen 

2015).

2. Nästa steg är en uppvärmning i form av öppna frågor. Anledningen är att uppnå fri 

berättelse från informanten.

3. När den intervjuade fått tala fritt i några minuter börjar man preciseringen. Kylén 

(2004) syftar på att man ser till att frågorna leder till konkreta svar. Om man tidigare 

suttit tyst och låtit den intervjuade tala fritt så är detta steg en snar motsats då 

intervjuaren ställer följdfrågor tills svaret anses komplett. Man ber alltså om 

konkreta exempel samt om fakta. Är intervjuaren inte säker på att denne tolkat 

informationen rätt skall detta klaras upp i detta steg. Stoppa gärna informanten och 

upprepa svaret för att säkerställa att det uppfattats korrekt.

4. Kontrollen är det smalaste steget i tratten vilket innebär att man ber om komplexa 

exempel. Intervjuaren går även tillbaka till gamla frågor som kan ha besvarats för 

abstrakt, där man ber den intervjuade att ta upp det igen steg för steg. Här styr man 

intervjun dit man vill och går in på informationen i detalj.

5. Nu är frågestunden över och intervjuaren kan än en gång informera om studien 

samt tillåta den intervjuade att ställa frågor om den så önskar.

6. Avslutningen, man tackar för sig samt frågar om det är okej att återkomma om 

någon information saknas eller om något är oklart.

4.2.2! Målet med intervjuerna
Målet med intervjuerna är att uppnå förståelse för hur arbetsprocessen för källkritik ser ut i 

nyhetsrummet. Att med journalisternas egna ord och beskrivningar tolka denna process, samt 

urskilja om det förekommer en distinktion mellan de olika journalist typerna. Frågorna 

kommer därför lyfta fram ämnet källkritik från flera olika aspekter för att inte missa någon 

del. 

4.3 Val av intervjupersoner
Studien fokuserar på skillnaden av källhantering i nyhetsrummet för webb- samt traditionell 

journalistik. Av den orsaken spelade ålder, erfarenhet i branschen samt kön ingen roll i valet 

av intervjupersoner då studien inte fokuserar på de skillnaderna utan endast på webb- mot 

16



traditionell journalistik. Under presentationen av intervjuerna kommer de intervjuade därför 

inte att tilltalas med deras namn, utan de har blivit tilldelade pseudonymen Journalist 1, 2, 3 

och 4. 

För att få fram så pålitlig information som möjligt, intervjuades aktiva journalister från de 

båda fälten. Det är viktigt att de är aktiva då Thurén (2013) menar på att ju längre tid som gått 

från det att händelsen inträffat, i detta fall journalistens arbetsrutiner, till dess att det 

återberättas, för mig under intervjun, desto större anledning har man att ifrågasätta källan. 

Detta menas med att pensionerade journalister må ha glöm sina gamla arbetsprocesser och 

återberättar en skev bild av rutinerna. Med fokus på att studien är kvalitativ, bestämdes det att 

sex intervjuer skulle utföras med tre från vardera avdelning. Då studien var tänkt att utföras i 

Örebro, utvaldes Nerikes Allehanda (NA) som utgångspunkt för studien. 

4.4 Pilotintervju
Dalen (2015) uppmuntrar till att testa intervjuguiden genom en eller flera provintervjuer i 

kvalitativa studier. Detta för att både prova frågorna, se att de är väl formulerade, samt för att 

öva sin roll som intervjuare innan studiens intervjuer utförs. Efter att intervjuguiden 

formulerats sattes den därför i test. En pilotintervju utfördes där jag och testpersonen gick in i 

karaktärer för den verkliga intervjun. Precis som Andersen och Schwencke (1998) menar på 

att man inte ska följa sin intervjuguide slaviskt noterades det att vissa frågor passade att ställa 

tidigare än planerat baserat på svaren av den intervjuade. Pilotintervjun gav även insikt i hur 

oväntade svar bör leda till följdfrågor och inte ignoreras för att istället ta nästa fråga på tur. 

Pilotintervjun utfördes i syfte att korrigera oklarheter i frågorna samt strukturen i 

intervjuguiden om så krävdes, vilket det gjorde.

4.5 Utförande av studien
De två webbaserade journalisterna intervjuades på plats i Nerikes Allehandas (NA) kontor 

inne i Örebro stad. De övriga två intervjuerna utfördes över telefon.

4.5.1! Intervjuerna
Intervjuerna som utfördes på NA kontor med Journalist 1 och 2, verkställdes direkt efter 

varandra, inne i ett privat rum där endast uppgiftsgivaren och intervjuaren befann sig. Då det 

var okej att spela in intervjuerna kopplades en mikrofonmygga1  fast på uppgiftslämnaren. 
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Denna typ av mikrofon valdes ut för att den ger bra ljud utan att distrahera uppgiftsgivaren så 

som en handhållen mikrofon skulle kunna göra. Intervjuarens ljud spelades in direkt på zoom-

inspelaren2 som då låg riktad mot hen på bordet.

Miljön under intervjun var lugn då inga utomstående ljud hördes in, ingen direkt insyn fanns 

heller från kollegorna. Rummet var möblerat med mjuka fåtöljer som stod mittemot varandra 

med ett lågt bord mellan dem. Jag skulle säga att de intervjuade (Journalist 1 och 2) befann 

sig i en bekväm och avslappnad miljö.

Två telefonintervjuer utfördes även med en journalist (Journalist 3) som främst jobbar mot 

tryckt press och en journalist som jobbar mot både tryckt- och webbaserad press (Journalist 

4). Intervjun med Journalist 3 ägde rum en fredagsförmiddag och den intervjuade befann sig i 

sitt hem.  Intervjuaren befann sig på en lugn och avslappnad plats på Örebros Universitet där 

denne inte blev störd från utomstående ljud. Journalist 4 befann sig på sin arbetsplats, Nerikes 

Allehanda, då intervjun utfördes. Intervjuaren befann sig på Örebros Universitet där ljudnivån 

skiftade under intervjuns gång. Även dessa intervjuer spelades in samtidigt som intervjuaren 

förde anteckningar. Under dessa intervjuer skedde inspelningen på intervjuarens personliga 

telefon, Journalisterna 3 och 4 blev alltså inte störda på något sätt av det. Informanterna var 

dock väl medvetna om att de blev inspelade då detta diskuterats tidigare under ett par mejl-

konversationer.

Som nämnt ovan började intervjuerna med en förklaring av studien samt dess syfte. Därefter 

ställdes ett par öppna, generella frågor angående den intervjuades arbetsroll, för att denne 

skulle känna sig bekväm och komma in i rutinen av att bli intervjuad. Som Dalen (2015) och 

Kylén (2004) beskrev trattmodellen för intervjuer blev frågorna sedan alltmer fokuserade på 

ämnet; källkritik.

Under intervjuerna spelades samtalen in samtidigt som anteckningar fördes. Detta i första 

hand för att ha någonting att falla tillbaka till ifall inspelningarna skulle fallera (Andersen & 

Schwencke 1998). Anteckningarna hjälpte även till för att hålla reda på huruvida 

informanterna redan svarat på en fråga eller hur de svarat på frågan så att de inte fick fel sorts 

följdfråga. Intervjuaren utger även ett mer seriöst intryck genom att anteckna under 

intervjuernas gång (Ibid 1998) då det visar på att man faktiskt är intresserad av vad 
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uppgiftsgivaren har att säga. Anteckningar över kroppsspråk samt ansiktsuttryck fördes även 

(under de personliga intervjuerna) då dessa inte fastnar på ljudinspelningen men som senare 

kan vara användbara i analysen (Ibid 1998).

När informanterna talade fick de tala tills hen inte längre hade någonting att tillägga. 

Intervjuaren satt alltså helt tyst tills det nästintill blev en obekväm tystnad för att inte råka 

avbryta uppgiftsgivaren samt för att denne skulle få ta sig sin tid att tänka igenom frågorna 

utan att behöva känna sig stressad. Intervjuaren undvek även att le uppmuntrande mot 

informanterna under intervjuerna för att undvika intervjueffekten som Andersen & 

Schwencke (1998) talar om. 

Då intervjun med Journalist 1 var avslutad steg denne ut ur rummet för att Intervjuperson 2 

skulle komma in. De hann alltså inte prata med varandra alls innan nästa person intervjuades 

vilket betyder att bådas svar var opåverkade då de inte visste innan vilka frågor som skulle 

ställas. De resterande intervjupersonerna kan däremot ha blivit informerade i förväg angående 

vilka frågor som ställts och därmed förberett uttänkta svar samt exempel.

4.5.2! Sammanställning av resultat.
När samtliga intervjuer var utförda återstod det att transkribera dem. Intervjuernas längd låg 

mellan 22-36 minuter vilket blev cirka en timmes transkribering av respektive. Cirka 10 000 

ord senare var transkriberingen klar och tolkning av resultatet kunde påbörja. Genom att 

transkribera intervjuerna förenklades processen att sålla bort irrelevant fakta, då materialet 

lyssnades igenom ett flertal gånger. Då intervjuerna bestod, till mestadels av öppna frågor, så 

utfördes en innehållsanalys där svaren jämfördes mot varandra och gemensamma teman 

samlades. Teman som återkom hos samtliga journalister och som sedan jämfördes och 

analyserades, var bland annat förklaring på tillvägagångssättet av skapandet av nyhetsartiklar. 

Nästa stora tema som valdes ut var tidspressen för samtliga journalister och dess skillnader. 

Avslutningsvis jämfördes valet av källor, journalisternas kritiska syn på källor beroende på 

om artikeln publiceras i papperstidningen eller på webben.

De citaten som valdes ut ansågs både stärka analysen samt visa detaljerat vad som verkligen 

sades av samtliga journalister. 
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4.6 Metodologiska ställningstagande
Det finns alltid saker man skulle kunnat göra bättre och annorlunda när det kommer till en 

studie. Både observation och enkät hade även passat studien, eller en kombination av alla. Då 

det inte finns resurser för detta så valdes det bort men det hade klart styrkt studien avsevärt. 

Intervju blev därför det enda valet för insamling av empiri för denna studie och det var 

svårare än väntat att hitta journalister som enbart fokuserade på webben eller 

papperstidningen. Då detta var en av forskningsfrågorna blev det problematiskt att analysera 

empirin. Det var även svårare än förväntat att få tag på intervjuer så i slutändan blev det fyra 

intervjuer när det var tänkt att ha med sex stycken.

Under intervju 4 så förstod uppgiftsgivaren att det var källkritik som var huvudfokus i 

frågorna. Denne blev lite upprörd över att man granskar journalister istället för alternativa 

medborgarjournalister då journalister är professionella inom sitt område. Detta kan ha lett till 

att svaren blev överdrivna och att hen försökte få det till att journalister aldrig begår misstag 

gällande källkritik.
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5 Resultat och analys
I kapitlet kommer intervjuerna att presenteras i form av löpande text där vissa teman valts ut 

för jämförelse mellan webb- och traditionella journalister. Journalist 1 och 2 jobbar enbart 
mot webben, Journalist 3 enbart mot papperstidningen och Journalist 4 mot både webben och 

papperstidningen. För att se de fullständiga intervjuerna se appendix i slutet.

5.1 Arbetsprocessen med källkritik
5.1.1! Webb-journalisters arbetsprocess
Journalisterna skildrade sina arbetsprocesser något annorlunda från varandra. Journalist 1  

förklarade att hen påbörjar sitt arbete genom att först ta reda på vad andra medier publicerat 
för nyheter för att se vad NA kan ha missat att skriva om. 

”När jag kommer hit, starta alla sidor, kolla igenom sociala medier, kolla med polisen 

händelser på Facebook, och deras hemsida. Kolla med nyhetschef, vad är på gång vad 
skulle kunna portioneras ut” (Journalist 1, 2016).

Journalist 2 berättade att om de fått in ett tips så måste de börja med att kontrollera att vad 

som sagts verkligen hänt. Detta utförs genom att ringa involverade eller precis som Journalist 
1 menade, söka på nätet efter vad som tidigare skrivits om ämnet. Verkar informationen 

stämma så är nästa steg att få tag på involverade.

”Oftast så får man, beror lite på också vad det är för tips, oftast måste vi kolla så att det 
stämmer överhuvudtaget, så då får man antingen ringa eller söka om vi har skrivit om det 

tidigare, sökning i arkiven och se vad vi har gjort tidigare. Men oftast handlar det om att 
man får ringa och söka via internet för att se om det överhuvudtaget stämmer. Och gör det 

det så får man ta det därifrån beroende på vad det handlar om men oftast så blir det några 
samtal för att kolla med de som är involverade på något sätt” (Journalist 2, 2016).

När artiklarna sedan är redo för publicering så förklarade journalisterna att de inte går igenom 

någon form av kontroll först. Journalist 1 och 2 berättade att de själva publicerar sina artiklar 
på webben men underströk att kollegor ofta läser dem när de väl ligger uppe på hemsidan.

”Webben är oftast att man inte hinner under raka nyheter, annars om man skriver något 

som ska ut senare kan man fråga kan du läsa detta. Det sitter sällan en på webben, en 
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nyhetschef som det krävs med reportrar för på papperet. Utan det är väldigt mycket att man 

själv skickar ut, [...] Sedan kan man alltid korrigera där” (Journalist 1, 2016).

”Kanske inte så ofta som det borde egentligen, och det handlar om att det ska gå fort och 

det är ett moment som försvinner. Men sedan har man kollegor som läser så fort det har 

kommit ut, så kontrolläst blir det ju men kanske inte förrän det blivit publicerat och då kan 

misstagen redan vara gjorda så att säga” (Journalist 2, 2016).

5.1.2! Traditionella journalisters arbetsprocess
Journalist 4 håller med om att förarbetet sker på webben där man kan Googla3 upp det mesta 

för att sedan ringa runt och få olika vinklar på händelsen. Journalist 3 argumenterar för, precis 

som ovanstående journalister att man bör ringa runt för att se om tipset håller, ta reda på om 

det som sägs verkligen inträffat. Hen lägger dock till att denna process kan ta flera veckor, 

upp till ett år beroende på vad det gäller.

”[O]ftast är det så, man börjar ringa ringa ringa olika personer för att se, håller det? Har det 

hänt? Vad är det egentligen? och sen är det som sagt extremt olika, om det är någonting 

som tar veckor ibland att komma fram till, då håller du inte på med det bara. Vissa saker tar 

jätte lång tid att reda upp, man har ju saker som man haft hängande över sig i upp till ett 

år” (Journalist 3, 2016).

När artiklarna sedan är färdigskrivna, menade Journalist 3 att då det rör sig om lättare ämnen 

skickar hen artiklarna direkt för tryck. Gäller artiklarna mer seriösa teman där vissa delar 

behöver bli godkända först, så som publicering av namn, så skickas de artiklarna till 

nyhetschefen som läser igenom dem innan publicering. Journalist 4 förklarade att journalister 

är professionella och borde därför alltid lämna ifrån sig korrekta texter för publicering. 

Skriver man fakta eller utför en intervju om ett känsligt ämne så får de intervjuade läsa 

igenom artikeln först medger dock Journalist 4.

”[D]et viktigaste, eller en av de viktigaste sakerna är att reportrarna är kunniga och lämnar 

korrekta texter som är rättstavade och är fakta kontrollerade innan man lämnar över dem 

till desken som vi säger, till [...]redaktören. Jag står ju under texten med mitt namn och jag 

låter alltid en expert, om jag intervjuat en expert, så får den läsa igenom innan så att det 
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inte är några fakta fel, om det är en känslig intervju så låter jag intervjupersonen läsa 

igenom innan. Så det är väldigt viktigt att reportern lämnar korrekta texter”  (Journalist 4, 

2016).

5.1.3! Jämförelse mellan de olika journalisttypernas arbetsprocess
Inledningsvis berättar samtliga journalister att de startar varje process för en ny artikel på 

liknande sätt. Källkritiken är densamma. De ringer runt och försöker få tag på involverade, de 

använder sig av internet för att få reda på mer information, för att få ut flera vinklar av storyn. 

Detta bör grundas i att de allihopa trots allt är journalister. Yrkesrollen är densamma, det är 

endast mediekanalen som skiljer dem åt. Med det sagt, så uppfattades en skillnad angående 

just det, skillnaden att jobba mot publicering på webben respektive den tryckta tidningen. 

Journalisterna som jobbar mot webben nämnde inte tiden de jobbar mot, hur lång tid saker 

kan ta. Vilket kan grundas i att de menar på att det alltid skall gå snabbt, och att informationen 

publiceras vartefter de får tag på den, så som Hvitfelt och Nygren (2008) förklarade det. 

Journalist 3 som jobbar mot papperstidningen tog upp ämnet som en självklarhet, att 

framtagning av information för artiklar tar tid. Detta kan bero på att journalister som jobbar 

mot papperstidningar inte känner samma stress att behöva publicera någonting direkt. 

Journalister för tryckta tidningar känner kanske därför att de har mer tid att verifiera 

information innan artiklar går i tryck, vilket ligger i linje med Ericsons (2015) synsätt.

I och med att Journalist 1 och 2 publicerar sina artiklar innan någon annan läst dem, så finns 

det risk för att om någonting inte skulle stämma, så har andra individer redan läst det. 

Journalist 3 som jobbar mot papperstidningen verkade inte hålla med om att alla artiklar bör 

skickas direkt för publicering. Då hen förklarade att nyhetschefen läser igenom vissa artiklar 

innan de skickas för tryck. Alltså ytterligare ett steg i processen före publiceringen av artiklar. 

Anledningen till denna skillnad kan återigen tänkas grundas hos webben och dess snabbhet. 

Nyheterna måste snabbt publiceras för att man ska vara först, och blir det fel kan det sedan 

snabbt korrigeras, denna korrigering utförs då online framför användarna som Hvitfeldt och 

Nygren (2008) menade på. Däremot skickas papperstidningen inte ut förrän morgonen efter 

och kan därför inte korrigeras förrän i övermorgon, vilket kan vara anledningen till den 

befintliga noggrannheten hos Journalist 3.
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5.2 Deadlines och hastighet av publicering
5.2.1! Webb-journalisters deadlines
Journalisterna 1 och 2 som endast jobbar mot webben svarade direkt på min fråga om hur 

långa deadlines de jobbar mot, att deadlines inte existerar idag på samma sätt som de gjorde 

förr. Att de inte behöver vänta tills tidningspressen sätts igång. Journalist 2 berättade att på 

kontoret så brukar de säga att deadline är ”Så fort som möjligt!”. Journalist 1 sa ”Direkt!, Just 

nu!”. Journalisterna 1 och 2 poängterade att om nyheten är viktig nog skall den ut på webben 

på ett par minuter. Det som då publiceras är det man för tillfället vet. Journalist 1 menade att i 

sådana stunder skriver man att mer information kommer, detta för att läsarna skall återvända 

till sidan för att få reda på mer information.

”[D]et heter ju alltid så fort som möjligt. [...] Det kan vara allt från 20 minuter till ett par 

timmar, det beror på vad man skriver om. Men är det något stort som händer så pratar vi 

minuter, om det är större olyckor, eller om landshövdingen skulle avgå, men då är det 

oftast inte så långt heller utan några rader. Och sen fyller man på i efterhand”  (Journalist 2, 

2016).

”Nu! Så fort som man får tag på personer så ska det ut direkt. Ibland kan man skriva på 

webben om det är en olycka, just nu en olycka på den vägen, mer info kommer. Och så får 

man tag på polisen och fyller på. [...] Så fort man bara har material ska det ut. Fördelen 

med webben, att man kan börja skriva om en händelse och sedan i efterhand kan man fylla 

på. Jobbar inte längre efter deadlines som med papperet för att sedan ska tidningen i tryck, 

utan här är allt här och nu” (Journalist 1, 2016). 

Avslutningsvis säger Journalist 2 att om man är snabb och korrekt så är det antagligen dit 

läsarna kommer att vända sig nästa gång också.

Journalisterna gav olika exempel på hur de förbereder inför en artikel som måste publiceras 

snabbast möjligt. Journalist 2 tog en brand som exempel. Det börjar då med att NA får kort 

information från SOS-alarm om vad som hänt. Denna korta information blir början på artikeln 

och bör läggas upp på webben direkt. Därefter ringer man polisen eller brandkåren för att få 

tag på ytterligare information som man uppdaterar artikeln med, denna process bör inte 

omfatta mer än tio minuter.
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Journalist 2 påpekade dock att då det blir fel, är oftast när det går för fort. Det man får göra i 

de stunderna är att be om ursäkt och korrigera felet direkt på webben. Journalist 1 fastslog att 

man aldrig publicerar något baserat på tips eller anonyma mail. Utan att vid de tillfällena 

ringer man upp polisen direkt eller en annan institution som skulle kunna styrka påståendet.

”Vi skickar aldrig ut något som vi bara fått ett tips om. Det kan komma mail till oss om att 

det är skjutning i Markbacken, det fick vi flera när det var modförsök. Och då kommer det 

mail flera stycken anonyma mail och då ringer vi upp dem och kollar men det måste vi få 

bekräftat från polisen. Vi går aldrig bara på anonyma mail eller den vägen. Utan vi måste 

få bekräftelse från en annan institution, det går inte annars” (Journalist 1, 2016).

I samband med den snabba processen av publicering kom vi in på ämnet stress. Journalisterna 

medgav att det är väldigt mycket stress i arbetet. Journalist 2 skrattade till när ämnet togs upp 

och förklarade:

”De flesta dagarna som webbredaktör eller som webbreporter så är den hög det är inget att 

sticka under stolen med utan det är så det är, det är mycket att göra och det fort”  (Journalist 

2, 2016).

Journalisterna talade dock om två olika sorters stress, den positiva och den negativa. Den 

positiva förklarar de som kicken av att det händer saker, när det ska gå fort som exempelvis 

under en valkväll. Den negativa stressen förklarar de som när de känner att de inte räcker till, 

när de exempelvis jobbar kväll och måste sköta allting själva.

”Nyhetspuls-stress, det är en positiv stress, när man sitter med nyheter. Den negativa 

stressen är [...] att man känner att man inte hinner med, har verktygen som funkar, att man 

inte blir hörd och såna här saker. Hur man ska hinna, det är en negativ stress när man 

känner att man inte räcker till” (Journalist 1, 2016).

5.2.2! Traditionella journalisters deadlines
Journalist 4 som jobbar mot både webben och den tryckta tidningen instämde med de tidigare 

svaren, att publicering av artiklar bör ske så snabbt som möjligt, men menade på att artiklarna 

publiceras på webben först efter att de är fullständigt klara. Journalist 3 som främst jobbar 

mot tryckt press, berättade däremot att det är vanligt att artiklarna skall vara klara samma dag. 

Men betonade även att om man inte fått fram all information eller om det är något som 
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fortfarande står oklart så får man vänta med att publicera artikeln tills man fått tag på alla 

uppgifter, vilket kan ta en dag eller mer. Hen förklarade även att man oftast jobbar med flera 

artiklar samtidigt, då vissa som sagt tar längre tid att färdigställa.

”Sen kan det vara saker som man väntar med någon dag för att, [...] man får inte fram 

allting. Men sen kan det också vara saker man har någon som ska berätta någonting och 

den vet inte riktigt om den vill träda fram och så får man vänta och så ringa en vecka 

senare” (Journalist 3, 2016).

Journalist 3 talade om snabbpublicering på en mer generell nivå. Att om det är hög 

konkurrens på en viss nyhet så ska man försöka få ut den snabbast möjligt genom publicering 

på webben, vilket bör ta cirka fem minuter, upp till max ett par timmar. Journalist 3 medger 

dock att om man inte fått all information bekräftad så måste man vänta med att publicera 

nyheten. Hen fortsätter förklara att, det självklart är tråkigt om en konkurrent hinner ut med 

nyheter före men att de måste vara säkra och ha fått allting bekräftat innan de publicerar 

någonting.

”Det är jätte tråkigt att upptäcka att något annat media är före en. Samtidigt kan det ibland 

vara så att vi måste vänta för att vi har inte fått det bekräftat vi kan inte skriva att en person 

har avlidit i branden om vi inte har fått det hundra, fast kanske andra skriver det, då kan vi 

vänta. Men om vi är säkra på en nyhet så vill ju vi ha ut den före någon annan. Det är lite 

som en tävling” (Journalist 3, 2016).

Angående stressnivån i yrket betonade Journalist 4 att hen inte tycker om att vara stressad och 

väljer därför bort det. Journalist 3, som främst skriver för den tryckta tidningen, konstaterade 

att det inte är stressigt att få fram information utan att stressen låg i att skriva artiklarna 

rättvist.

”[J]ag tycker inte det är så stressigt just att få fram saker om man säger nu det här ska du 

skriva fort utan det kan mer vara en annan stress att man känner att det är svårt att göra det 

rättvist, folk kan vara ledsna eller har varit med om något trauma man ska berätta om. 

Ibland går ju pulsen upp och nu måste det här fram men det är inte liksom, inte 

ohanterligt” (Journalist 3, 2016).
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5.2.3! Jämförelse mellan de olika journalisttypernas deadlines
De webbaserade journalisterna jobbar mot en deadline som heter nu! När de skriver en ny 

artikel ska den upp på hemsidan bit för bit, till skillnad från de traditionella journalisterna som 

publicerar en artikel först när den är fullständig. Journalist 3 förklarade att hen inte enbart 

jobbar med en artikel i taget utan när en artikel verkar ta längre tid så väntar man med den och 

så påbörjar man en ny. Denna skillnad verkar baseras i att journalisterna för papperstidningen 

får ta sin tid att färdigställa artiklarna och se till att de inte saknar något. Medan webben 

fungerar så som Hvitfeldt och Nygren (2008) beskrev det, högt tempo och publicering av 

information vartefter man får tag på den. En fundering kring detta är dock att källkritiken ser 

likadan ut för de olika journalisttyperna, men ändå verkar det enligt Hvitfeldt och Nygren 

(2008) uppstå fler fel på webben än i papperstidningen. De webbaserade journalisterna 

nämner dock aldrig att de kan behöva vänta med en publicering om de inte är säkra på 

informationen, så som journalist 3 lägger fram det. Detta ger intrycket av att information 

måste upp på webben oavsett om man inte är hundra procent säker på att det stämmer, då det 

alltid finns möjlighet att korrigera informationen snabbt. Journalisterna nämner det till och 

med själva, att ibland kan det gå för fort och det är oftast då det blir fel. Journalisterna medger 

dock inte att detta påverkar processen för källkritik eller sanningshalten i informationen de 

publicerar. Vilket skiljer sig från Hadenius, Weibull och Wadbrings (2008) teori, om att det är 

i princip omöjligt att säkerställa information vid en viktig händelse som måste publiceras 

snabbt. Samtliga journalister skildrade olika typer av nyheter som kräver snabb publicering 

och samtliga journalister förklarade hur de publicerade dem efter att de fått informationen 

styrkt.

Att jobba mot en deadline som heter just nu, måste leda till stress. De tre journalisterna som 

främst jobbar mot webben instämde med det påståendet.  Sammanfattningsvis säger Journalist 

2 att de flesta dagarna innehåller mycket stress och att man för det mesta har flera bollar i 

luften. Att Journalist 3 inte finner det stressigt att ta fram information för en artikel kan tänkas 

vara för att hen har mer tid att jobba med dem. Enligt Journalist 3:s egna berättelser så är det 

inte ovanligt att arbeta på flera artiklar samtidigt. Tar en artikel väldigt lång tid så får den ta 

det. Journalist 1 och 2:s stress beror antagligen på det de själva beskrev, nämligen att det ska 

gå snabbt att få upp informationen på webben och för att det inte enbart skall upp på en 

plattform utan även på alla sociala medier. 
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5.3 Valet av källor
5.3.1! Webb-journalister och källor
Journalist 1 berättade att det alltid kommer in en mängd tips på nyheter till redaktionen, och 

oftast är de anonyma. Hen la dock till att om de inte har informationen konfirmerad så 

publiceras den inte. Journalist 1 gav ett exempel på ett våldtäktsförsök där förövaren då skulle 

ha varit en invandrare. NA valde att inte gå ut med denna information då det inte var 

bekräftat, de ville ha en konfirmation från polisen men även de var osäkra och ville inte 

kommentera ämnet.

Journalist 2 ansåg att då man handskas med en källa och känner på sig att någonting kanske 

inte stämmer så är det bäst att dubbelkolla med kollegor som är mer erfarna. Hen la även till 

att om man kan ifrågasätta källan så sållar man oftast bort den helt och hållet. Men kan man 

inte det utan att förlora storyn så blir det dock ett beslut för cheferna att ta, om de anser att 

källan är användbar eller inte.

”Blir jag osäker på någonting och om man funderar på om någonting verkligen stämmer så 

dubbelkollar jag alltid med kollegor som har mer erfarenhet och med mina chefer. Och är 

det källor som man kan ifrågasätta om de är pålitliga, så får man oftast sålla bort dem helt 

enkelt. Och kan man inte det utan att tappa hela grejen så får det bli ett avgörande för mina 

chefer helt enkelt. Men oftast så pratar man om det, vi kan ju inte publicera saker som inte 

är helt hundra procent säkra på om de är sant. Och går det så försöker vi hitta andra källor 

som känns säkrare i så fall och som kanske har samma information” (Journalist 2, 2016).

Journalist 1 medger att polisen är en viktig informationskälla men lägger samtidigt till att det 

är provocerande hur man rakt av köper polisens påståenden utan motsättning. Hen förklarade 

att polisen varje år går ut och varnar för vissa folkgrupper som tidigare begått brott. Journalist 

1 utförde en utredning på ämnet där det visade sig att det inte fanns några polisanmälningar på 

dessa människor under de senaste åren. Trots detta går andra medier ut med varningarna då 

det är polisen som ligger bakom dem.

”Så förra året förberedde jag ifall det skulle komma igen. Så jag kollade med en polis hur 

många anmälningar som kommer in angående det här. Och då visade det sig att de inte har 

en enda anmälan mot dessa människor de senaste två åren. Och samma polis hade 

intervjuats, som sa att vi måste gå ut och varna. Jag personligen blir så provocerad av det 
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här, att vi köper det så lätt. [...] Det finns så många grupper i samhället som vi fortfarande 

kastar skit på i media utan att ta reda på hur det egentligen är” (Journalist 1, 2016).

Avslutningsvis förklarade Journalist 1 att hen helst vill ha flera vittnen när det kommer till en 

händelse som skall rapporteras, men att det är svårt och förekommer mest vid offentliga 

händelser så som vid en bilolycka.

5.3.2! Traditionella journalister och källor
Journalist 4 som jobbar mot både webben och papperstidningen på NA började med att 

konstatera att man bör fråga sig själv är detta rimligt? Får man in tips till redaktionen bör man 

reflektera över, vad är det för person? Vem är avsändaren? och om möjligt försöka träffa 

denne ifråga. Detsamma gäller sekundärkällor, berättar någon att en annan person besitter viss 

information, så bör man som journalist försöka få tag på denne och få det konfirmerat direkt 

från källan. Journalist 3 förklarade även att om det är samma person som tipsar om olika 

nyheter som i slutändan inte håller, så kollar man gärna inte upp dennes tips igen. Medan om 

det är en källa som tidigare bidragit med information som visat sig stämma, så anser man dem 

som pålitliga. Journalist 3 klargör dock att detta inte betyder att informationen publiceras utan 

vidare kontroll.

”Sedan finns det ju de som ringer och ringer väldigt ofta och har väldigt  märkliga tips som 

sällan håller då är ju de en osäker källa från början. Då vet man han Petterson ringer igen, 

och har en stor skandal. Har man liksom kollat han tre gånger så fjärde gången så är man 

inte jätte benägen att tycka att det är en säker källa. Sedan kan det vara människor som 

alltid är väldigt pålitliga som sitter på fakta och jobbar inom någon förvaltning som har bra 

koll, då kanske man tycka att de är bättre. Men jag tror att sällan om man får något sånt 

tips så går man liksom aldrig ut med det rakt upp och ned utan det är en början på en 

historia” (Journalist 3, 2016).

När jag sedan frågade hur de hanterar information från en källa som inte verkar helt trovärdig, 

så höll båda med om att man aldrig publicerar något baserat på ett tips, det måste bekräftas 

först. Journalist 4 fastslog att hen inte använder sig av sådana källor alls. Hen varnar dock för 

att tro på källor man kan anta vara fullkomligt pålitliga. Hen var med om, tidigt i sin karriär, 

att en statlig tjänsteman utgav felaktig information vid en intervju som sedan publicerades 

utan att kontrolleras i förväg. Journalist 4 menar därför att deras titel inte berättigar att 

källkritiken mot dem skall bortses.
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”En gång när jag jobbade i Härjedalen för 25 år sedan hade jag en källa som gav mig fel, 

eller källa, det var en intervjuperson som jobbar på naturvårdsverket, så jag tänkte att den 

här faktan behöver man inte kolla, det var ju en statlig tjänsteman. Han uppgav saker som 

inte stämde” (Journalist 4, 2016).

Journalist 3 förklarade även att NA jobbar mest med lokala nyheter, och att det därför är 

enkelt att ta direkt kontakt med personerna som är involverade i nyheterna. Handlar det om 

utrikesnyheter så förlitar de sig på TT, fortsätter Journalist 3. Lokalt skulle de dock kunna 

intervjua någon från en flyktinganläggning, låta dem berätta sin historia, hur de lyckats ta sig 

ifrån krig. Journalist 3 avslutar genom att lägga till att den personen självklart kan sitta och 

hitta på hela historien men att det är svårt för dem att kolla upp.

5.3.3! Jämförelse mellan journalisterna och källor
Baserat på journalisternas uttalanden verkar det inte som att valet av källor korrelerar med 

huruvida de jobbar mot webben eller mot tryckt press, utan mer om erfarenhet. Journalist 2 

som verkade mest osäker och gärna vänder sig till sina överrodnader, har endast jobbat som 

journalist i cirka fyra år medan de resterande journalisterna i över tjugo år vardera. En 

fundering kring detta kan vara om det är erfarenhet som påverkar unga journalister att 

publicera information utan att vara hundra procent säkra på att informationen stämmer. Som 

exemplet Journalist 1 gav angående en våldtäkt. Att hen valde att inte publicera att förövaren 

var en invandrare, trots trycket från kommentarer som menade på att NA mörkade 

information. En teori kring detta är att nya unga journalister inte klarar pressen lika bra som 

en etablerad journalist, och viker sig därför och går ut med information som saknar trovärdig 

källa.

Återigen visar resultatet av intervjuerna att principen samt utförandet av källkritik är 

densamma för de olika journalisttyperna. Deras åsikter angående användbara källor 

överensstämmer, och likaså kritiken mot individer med titlar. I detta fall, ligger det dock inte i 

linje med den teoretiska referensramen som menar på att journalister föredrar statliga 

tjänstemän som källor då de per automatik anses mer trovärdiga (Reich 2009; Yoon 2005). De 

källorna som journalisterna föredrar är självklart de de arbetat med tidigare och som uppgett 

hållbart material. Detta stämmer överens med Reich (2009) och Gans (1979) som konstaterar 

att journalister använder sig av tidigare säkra källor för att minimera kontrolltiden. Denna 
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studies empiri motsäger dock det sista påståendet, då journalisterna poängterade att samarbete 

med tidigare säkra källor inte betyder att man hoppar över kontrollen av informationen.
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6 Avslutande diskussion och slutsats
Efter att ha analyserat den insamlade empirin så konstaterades det, baserat på journalisternas 

uttalanden, att processen för källkritik består av samma rutiner för både webbaserade 
journalister, som för traditionella journalister på medieinstitutionen Nerikes Allehanda. 

Dimitrova och Strömbäck (2009) fastslår att utan källor så finns det inga nyheter, då det är 
källorna som förser med information. De intervjuade journalisterna medgav att de gärna 

använder sig av flera källor, men att det ofta förekommer att de endast använder sig av en. De 
menade även att de följer Thuréns (2013) källkritiska principer, att ta reda på om källorna är 

de de utger sig för att vara, samt att de bidrar till den allsidiga nyhetsförmedlingen, genom att 
presentera flera perspektiv av en nyhet, när det är möjligt (Karlsson & Strömbäck 2015). 

Baserat på journalisternas svar under intervjuerna så följer de alla de förväntade källkritiska 
reglerna, oberoende av publicerings kanal. Å andra sidan uppskattades det dock även en 

antydan till skillnad av arbetssätt mellan de olika journalisterna. Journalist 3 nämnde 
verkligen att artiklar tar tid, och att de får vänta om de inte har alla källor de behöver. De 

väntar även om det visar sig att en källa verkar osäker, och försöker få bekräftelse från annat 
håll istället då. Samtidigt betonade journalisterna 1 och 2 däremot, betydelsen i att publicera 

så snabbt som möjligt, trots att det kan gå för snabbt och att fel då kan uppstå. Detta kan 
tolkas som att det ligger en viss skillnad i arbetssätten eller åtminstone en skillnad på synen av 

felpublicering. Journalist 4 förklarade även vikten av att texter skall levereras korrekta och 
fullständiga. Vilket tyder på att de traditionella journalisterna inte levererar texter med tanken 

att, det ordnar sig alltid då det är enkelt att korrigera texten i efterhand. 

6.1 Slutsats
För att svara på forskningsfrågan, om processen för källkritik skiljer sig från journalister som 
jobbar för webben mot journalister som jobbar för tryckt press på NA, så kan vi konstatera att 

det inte fanns någon skillnad. Det var som Hvitfelt och Nygren (2008) konstaterade, att 
normen för källkritik inte ändrats med webbens uppkomst. De etiska reglerna kvarstår, att 

information inte bör publiceras om det inte finns någon eller några som kan styrka 
informationen i fråga. Men, som nämnt ovan, så kunde svaren samtidigt tolkas som att de 

webbaserade journalisterna anser att de genomgår den källkritiska kontrollen, men lever sedan 
efter måttot att, blir det fel så korrigerar vi det snabbt. Vilket kan leda till Hvitfelt och 

Nygrens (2008) konstaterande, om att det förekommer fler fel på webben än det gör i den 
tryckta tidningen. Detta är endast spekulationer dock, ämnat för fortsatt forskning inom 

skillnader mellan traditionella medier samt webbaserad journalistik.

32



7 Källförteckning

Altheide, D. L. (1978) Newsworkers and Newsmakers: a study in news use. Urban life 7, s. 
359-378.

Andersen, E. S. & Schwencke, E. (1998) Projektarbete - En vägledning för studenter. Lund: 
Studentlitteratur AB.

Aronoff, C. E. (1975) Credibility of public relations for journalists. Public relations review 
2(4), s. 43-57.

Axelsson, M. & Treijs, E. (2009) Rekordfå läser papperstidningar. Svenska Dagbladet, 8 juli. 
http://www.svd.se/rekordfa-laser-papperstidningar/om/kultur [2016-04-27]

Becker, H. S. (1970) Whose side are we on? The relevance of sociology. New York: Meredith 
Corporation, s. 99-111.

Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB.

Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB.

Cohen, B. C. (1963) The press & foreign policy, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dalen, M. (2015) Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning.

Demirbag-Sten, D. (2016) Barn måste lära sig källkritik. Journalisten, 24 mars. http://
www.journalisten.se/kronika/barn-maste-lara-sig-kallkritik [2016-04-18]

Dimitrova, D. V. & Strömbäck, J. (2009) Look who´s talking: use of sources in newspaper 
coverage in Sweden and the United States. Journalism Practice 3(1), s. 2-12

Dunwoody, S. & Ryan, M. (1987) The Credible Scientific Source. Journalism 3(3), s. 21-27.

Ericson, J. (2015) När alla kan kalla sig journalist. Barometern, 10 oktober. http://
www.barometern.se/kalmar/nar-alla-kan-kalla-sig-journalist/ [2016-04-18]

Findahl, O. & Davidsson, P. (2015) Svenskarna och internet: 2015 års undersökning
av svenska folkets internetvanor. .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur. 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf [2016-04-12]

Fossmo, H. & Fellenius, K. (2014) De vann stora journalistpriset 2014. SVT, 21 november. 
http://www.svt.se/kultur/de-vinner-stora-journalistpriset [2016-04-18]

Gans, H. J. (1979) Deciding What’s News. New York: Pantheon Books.

Hadenius, S., Weibull, L. & Wadbring, I. (2008) Massmedier: Press, Radio och TV i den 
digitala tidsåldern. Stockholm: Ekerlid.

Hamrud, A. (2013) Slarva inte med källkritiken. Journalisten 11 mars. http://
www.journalisten.se/kronika/slarva-inte-med-kallkritiken [2016-05-04]

33

http://www.svd.se/rekordfa-laser-papperstidningar/om/kultur
http://www.svd.se/rekordfa-laser-papperstidningar/om/kultur
http://www.journalisten.se/kronika/barn-maste-lara-sig-kallkritik
http://www.journalisten.se/kronika/barn-maste-lara-sig-kallkritik
http://www.journalisten.se/kronika/barn-maste-lara-sig-kallkritik
http://www.journalisten.se/kronika/barn-maste-lara-sig-kallkritik
http://www.barometern.se/kalmar/nar-alla-kan-kalla-sig-journalist/
http://www.barometern.se/kalmar/nar-alla-kan-kalla-sig-journalist/
http://www.barometern.se/kalmar/nar-alla-kan-kalla-sig-journalist/
http://www.barometern.se/kalmar/nar-alla-kan-kalla-sig-journalist/
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf
http://www.svt.se/kultur/de-vinner-stora-journalistpriset
http://www.svt.se/kultur/de-vinner-stora-journalistpriset
http://www.journalisten.se/kronika/slarva-inte-med-kallkritiken
http://www.journalisten.se/kronika/slarva-inte-med-kallkritiken
http://www.journalisten.se/kronika/slarva-inte-med-kallkritiken
http://www.journalisten.se/kronika/slarva-inte-med-kallkritiken


Hvitfeldt, H. & Nygren, G. (2008) På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, 
marknad. Stockholm: Studentlitteratur AB.

Jackob, N. (2008) Credibility effekts, In: Wolfgang Donsbach (Ed.), The International 
Encyklopedia of Communication. Oxford: Blackwell, s. 1044-1047.

Jeffers, D. W. (1977) Performance expectations as a measure of relative status of news and PR 
people. Journalism Quarterly, 54(2), s. 299-306.

Karlsson, M. & Strömbäck, J. (2015) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur 
AB.

Karlsson, M. (2007) Interaktiv journalistik - en realitet? Journalistik, nätet och maktens 
ordningar. Stockholm: EO grafiska, s. 33-60.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal 
Akademisk.

Kylén, JA. (2004) Att få svar: Intervju, Enkät, Observation. Stockholm: Bonnier Utbildning.

Manning, P. (2001) News and news sources: a critical introduktion. London: Sage.

Murugesan, M. & Jiang, W. (2007) Secure Content Variation. IEEE, s. 157.

Nisbet, J.D. (1977) Small-scale research: guidelines and suggestions for development. 
Scottish Educational Studies, 9, maj, s. 13-17.

Powers, A. & Fico, F. (1994) Influences on Use of Sources at Large U.S. Newspapers. 
Newspaper Research Journal 15(4), s. 87, 97. 

Reich, Z. (2011) Source Credibility and Journalism: Between visceral and discretional 
judgment. Journalism Practice, 5(1), s. 51-67.

Ruggerio, T. (2004) Paradigm repair and changing journalistic perceptions of the Internet as 
and objective news source, Convergence 10(4).

Siapera, E. & Veglis, A. (2012) Introduction: The Evolution of Online Journalism. Oxford: 
John Wiley & Sons, Inc, s. 1-17.

Thurén, T. (2013) Källkritik. Stockholm: Liber AB.

Thurén, T. (2003) Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: 
Krisberedskapsmyndigheten.

Weaver, D.H. & Willnat, L. (2012) The global journalist in the 21st century.

Yoon, Y. (2005) Examining Journalists Perceptions and News Coverage of Stem Cell and 
Cloning Organizations. Journalism & Mass Communication Quarterly 82(2), s. 281-300.

34



9 Bilagor 
9.1 Intervjumall

- Syftet med denna intervju är som jag sa i mejlet att få höra om online-journalisters 
arbetsrutiner på en detaljerad nivå. Jag är intresserad av förarbetet innan artiklar publiceras. 
Sedan kommer en jämförelse att göras med journalister som endast jobbar med tryck.

- Jag kommer att tala med två av er som jobbar mot nätet och två som jobbar med tryck.

- Jag har lagt upp frågorna såhär, går det bra att ställa dem i den ordningen? Jag uppskattar att 
detta kommer ta ca. 15 min är det okej?

Namn: 	 	 	 Yrkesroll:	 	 	    Datum:

1. Hur länge har du jobbat som journalist?
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
3. Vem är det som väljer vad du ska skriva om?

1. Hur ser den processen ut?
4. Hur ser förarbetet ut innan skrivandet?
5. Hur långa deadlines brukar du jobba mot, från att du får ett uppdrag tills att det ligger 

uppe på hemsidan? (Publiceras)
6. Kan du beskriva tillvägagångssättet för en artikel som behövs publiceras snabbt?

1. Kan du ge ett exempel?
2. Hur lång var deadline?

7. Är det du själv som ser till att artiklarna hamnar på hemsidan?
1. Vem är det som gör det?
2. Är det någon som kontroll läser artiklarna innan de publiceras?

1. Vad innebär det?
2. Hur ser den processen ut?
3. Hur lång tid tar det?
4. Skickas de då tillbaka till dig?

8. Hur viktigt är det att vara först med att publicera en nyhetsartikel?
9. Hur hanterar du eventuell publicering av felaktig information?

1. Hur ofta händer det?
10. Hur ser processen för källkritik ut?
11. Hur hanterar du osäkra källor?
12. Hur viktigt är det att använda flera källor?
13. Hur många källor brukar det vara per artikel?
14. Vad har du för tankar kring processen för källkritik?

1. Skulle du vilja göra det annorlunda?
1. På vilket sätt?

15. Skiljer sig användningen av källkritik beroende på graden av nyhetsvärdet?
16. Hur skulle du beskriva din stressnivå i ditt arbete?
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9.2 Intervjuer
I detta kapitel presenteras de transkriberade intervjuerna. De två första intervjuerna är 

kompletta medan de två avslutande intervjuerna endast består av de fullständiga svaren från 

citaten som används.

9.2.1! Journalist 1
Vad är din yrkesroll?

Sedan en och en halv vecka sedan så är jag sociala medier redaktör här på NA. Och så jobbar 

jag även som webbredaktör det senaste halvåret.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Just nu i min nya roll så är den väldigt ostrukturerad. Webbredaktör tjänsten som jag hade: 

finns tre pass som man kan gå som webbredaktör. Morgonpasset, kl. 07.00. - 16.00 eller 08.00 

- 17.00. Kväll, 14.00-22.30. Och så jobbar man helger också kvällspasset. Och då har vi 

uppdelade roller. Som webb etta eller webb tvåa. W14 styr första sidan och trafiken och letar 

nyheter och jobbar med rubriker och bilder för att få trafik till sidan. W25  ringer snabba mer 

nyheter som polisen och räddningstjänsten, korta. Och skriver.

Och då gör du lite av båda?

Ja, man varierar, vi är ca fyra fem stycken för de olika passen. De som jobbar kväll blir både 

och på sätt och vis, friserar  och gör om reportrarnas texter. Gör de webbiga.

Du jobbar bara mot webben?

Ja, ännu mer nu som sociala medier redaktör. Att bli bättre på att driva trafik via de sociala 

medierna. Hur ska vi bli bättre? 

Vem är det som väljer vad du ska skriva om?

Det är nu en ny nyhetschef som bara jobbar mot webben, tidigare en nyhetschef som skulle 

vara mot både papper och digitalt, nu har vi en som bara ska jobba digitalt. Och det är då, en 

han, som driver talar om har en koll på vad som händer och lägger ut ett samarbete med w1. 

Inte våran chef för vi har en digitalchef som ser till att det flyter på bra men nyhetschefen ser 
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till att vi förs med nyheter och sen portionerar ut nyheter. Vår närmsta chef, helikoptersyn 

över oss alla se att vi sköter oss. Administrativ också. Just nu befinner vi oss i ett skede i en 

övergång. Fokus på digitalt helt och hållet nu.

Hur ser förarbetet ut innan skrivandet?

W16  handlar inte så mycket om att skriva som att ha en omvärlds analys för min del brukar 

det börja redan hemma, kollar av lokal media, mejl. När jag kommer hit startar alla sidor, 

kolla igenom sociala medier, kolla med polisen händelser på Facebook, och deras hemsida. 

Kolla med nyhetschef, vad är på gång vad skulle kunna portioneras ut? Som w2, ligger man 

lite under w1, kan du ringa polisen kan du ringa hit, dit. W1 har kollen och portionerar ut 

material och tar ansvar själv och skriver. Så skrivförberedelser, normal omvärldskoll och re-

writes och en del egna grejer. Veckans olika dagar har man olika uppdrag att göra, en viss dag 

ska man leverera vissa saker till papper från webben. Och det finns en sidan två, någonting 

från webben då kan det vara att man tar en bild eller så gör vi, det här finns på webben på 

månad och fredag ska vi ringa en meteorolog för veckans väder och helgens väder. Som vi 

lägger ut på webben. Och förprogrammera artiklar som ska ut under helgen. 

Så det är alltid någonting från webben som hamnar i tidningen?

Väldigt mycket hamnar där och nu kommer det bli webben som en sort nyhetsbyrå till 

papperet. Så den som nu den så kallad editions chef för papper plockar från webben och tar 

till tidningen, och vidare utvecklar det så att det ska passa till pappers tidning. Förut plockade 

man från papper till webben nu kommer det vara tvärtom. 

Hur långa deadlines brukar du jobba mot, från att du får ett uppdrag tills att det ligger 

uppe på hemsidan?

Nu, så fort som man får tag på personer så ska det ut direkt. Ibland kan man skriva på webben 

om det är en olycka, just nu en olycka på den vägen, mer info kommer. Och så får man tag på 

polisen och fyller på. Det är väldigt mycket nu när det är rena nyheter. Så fort man bara har 

material ska det ut. Fördelen med webben att man kan börja skriva om en händelse och sedan 

i efterhand kan man fylla på. Jobbar inte längre efter deadlines som med papperet för att 

sedan ska tidningen i tryck utan här är allt här och nu när det är rena nyheter. 

Kan du beskriva tillvägagångssättet för en artikel som behövs publiceras snabbt?

37
6 Webb etta



En liten grupp har vetat om att chefsredaktören ska sluta och förberedelser för publiceringen 

där var egentligen för att idag kl. 08.00 hade hon kallats till redaktionsmöte och då var flera 

av oss här redan 07.00 och kvällen innan hade de förberett en intervju redan med henne som 

låg färdig och då kl.08.00 låg texten färdig med text och bild, den övriga redaktionen visste 

inte om detta så det var en hemlig grupp på redaktionen. Allt var förberett och låg och väntade 

klart för att läggas ut kl. 08.00. Alla delar låg färdiga så att kl. 08.00 när mötet började 

pushades allting ut. En förberedd nyhet, gäller att tänka vilka kanaler de ska ut på. I måndags 

morse handlade en nyhet om en försvunnen flicka i Laxå. Det var bara att få ut den 

informationen direkt på Facebook, en bra grej att dela när människor är försvunna speciellt 

barn. Då var det inga förberedelser utan snabbt kort det lilla man hade sedan är det bara att 

ringa polisen och höra för de hade själva redan lagt ut det själva på hemsidan. Och så bygger 

man under dagen och så skickar vi webbtv reportar ut på plats där de mötte upp honom, fick 

samtal från insatsledaren för polisen. DÅ var det livesändning. Då är det först snabbt och ut 

för att sedan fylla på och sedan kommer tv inslag. Sen kommer det färska nya bilder. Två 

olika sorters nyheter den planerade och de som bara kommer upp.

Är det du själv som ser till att artiklarna hamnar på hemsidan?

Ja det gör w1 och w27?

Är det någon som kontroll läser artiklarna innan de publiceras?

Webben är oftast att man inte hinner under raka nyheter, annars om man skriver något som 

ska ut senare kan man fråga kan du läsa detta. Det sitter sällan en på webben en nyhetschef 

som det kräver med reportrar för på papperet. Utan det är väldigt mycket att man själv skickar 

ut, läser igenom själv och skickar ut. Sedan kan man alltid korrigera där. Vi har också en 

funktion där för läsarna, rätta och fel. Eller kommentera, nej det heter faktiskt inte Kulma utan 

Kumla. De kommer i webb-korgen och då går vi alltid in och så är det då länkat och hittar vi 

det i artikeln kan vi rätta det på en gång. Jag har ibland längre texter som jag är osäker på då 

ber jag alltid någon korrekturläsa den. Eller känsliga ämnen ibland kan också vara bra att 

någon tar en koll på.

Hur viktigt är det att vara först med att publicera en nyhetsartikel?
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Det är jätte viktigt faktiskt. Och det är mot andra medier, så har det alltid varit i alla tider med 

även om det var pappersform, att vara först med nyheter det är drivet hos varje journalist, 

kunna avslöja någonting.

Hur hanterar du eventuell publicering av felaktig information?

Vi skickar aldrig ut något som vi bara fått ett tips om. Det kan komma mail till oss om att det 

är skjutning i markbacken, det fick vi flera när det var modförsök. Och då kommer det mail 

flera stycken anonyma mail och då ringer vi upp dem och kollar men det måste vi få bekräftat 

från polisen. Vi går aldrig bara på anonyma mail eller den vägen. Utan vi måste få bekräftelse 

från en annan institution, det går inte annars. Man kan ju få i sitt Facebok-flöde, tips om det 

ena eller andra och man måste alltid kolla med den som man får det från och man måste alltid 

kolla med polisen. Med erfarenhet så vet man också att vissa ämnen är svårare än andra för att 

det finns vetskapen att här kan vi inte få bekräftelse och inom socialen, där kan det finnas 

nyheter men det är alltid så svårt att få det bekräftat för det finns en sekretess i såna saker. 

Men vi går aldrig bara på en källa nån är berörd som skjutning i markbacken. Och bara lägger 

ut när man inte har en aning om vad det är och framför allt nu i dessa tider när det kana finnas 

en agenda från ett annat håll som skulle kunna pumpa på. Vi har haft som jag hittade på en 

Facebook grupp från Nora, om en misstänkt våldtäktsförsök på en kvinna och det skulle ha 

varit en invandrare då och vi kan inte gå på det, polisen fick bekräfta då att de fått in en 

anmälan och det var jätte kort text. Signalement fick inte vi av polisen för de var också 

försiktiga, det finns inget så osäkert som signalement. Det vet man av erfarenhet. Folk kan se 

det ena och det andra i såna situationer. Jag skrev en kort text på det och sedan blev det 

världens, jag vet inte hur många mail jag fick och då var det för den här mörkningen, att 

media mörkar invandrare som kommer och Nora har varit ett hem för ensamkommande och 

det vet man. Bara med ryktesspridning. Och nya tider gjorde en intervju med den utsatta 

tjejen och då sa hon, och det var signalement och vi har fortfarande bara, vi gjorde en 

uppföljning kort, och då fick vi en stormning igen, varför intervjuar ni inte henne? Man kan 

inte intervjua brottsoffer utan vi har försökt att reda ut hur det var. Man kan inte bara gå på 

källor som bara ska hetsa på. Och även om man sen får att ni mörkar, jag har fått 60 mail om 

det här och andra på redaktionen också, bara hets om att vi mörkar bara för att vi inte kör på 

en källa, polisen är också en källa man ska vara kritisk mot, polisen är också en institution 

med sin agenda, man ska inte att bara för att man ringer polisen så ska de ha sanningen. De är 

utredare och det är inget annat än en sida också.

Vilka fler kan man ringa om det handlar om ett brott?
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Det blir polisen som vi måste i såna fall om det är med jätte många vittnen som med en 

bilolycka som sker offentligt. Och så kan man alltid ta generellt och prata med experter om 

runt utomhusvåldtäkter om man vill gå vidare så om det är en liten ort hur det är me ir Nora, 

men då får man prata mer generellt. Jag kan tycka att snabbheten i det digitala det fick jag 

höra för flera år sedan och det kan jag tycka vi är bra med att vi har mer tid att kolla, 

snabbheten gör att vi också har mer tid att dubbelkolla så att det inte blir fel. Under tiden jag 

har jobbar här har jag inte varit med om att vi tabbat oss för att vi lagt ut det för snabbt som vi 

inte har haft bekräftelse på.

Hur ser processen för källkritik ut?

Det är att höra med någon mer instans som är berörd av det. Och det kan ibland vara, vi fick 

ett telefonsamtal från en anonym tipsare som hade hört från sin sambos kompis att Vivalla 

skolan skulle läggas ner. Och det kan man inte bara skriva utan då får man ringa runt alla 

källor man har. Kommunreportern började då att ringa ringa ringa och fick bekräftat från en 

av sina källor. det var fortfarande kommunalråd och förvaltningschefer som fortfarande inte 

ville kommentera, som inte visste. Vi skrev ut en mild variant för vi var ganska säkra på att 

det var så för hans källa sa så mycket om det. Och då la vi ut en snäll variant på kvällen. 

Under kvällen kom det ut sedan att var sant så vi fick mailat till oss förslaget, det var som att 

låsa upp och så kom tipsarna. Dagen efter kunder vi då publicera att ja det var så Vivalla 

skolan ska läggas ned och hade vi inte fått den där första, som var trygg och visste så hade vi 

inte vågat skriva det första. Och i slutet på veckan kom det officiella beslutet för de ville 

fortfarande inte säga någonting. Och då kom alla andra tidningar och skrev om det för de hade 

inte haft våra källor, men ändå så måste man ha bekräftat från någon som är involverad. Han 

reportern hade lite ont i magen när han publicerade den första för tänk om det inte var så men 

källan är så säker och sedan på kvällen när mailet kom så sa han Ja! (skratt) nu kan jag somna 

gott.

Hur viktigt är det att försöka att hinna hitta sina egna källor och inte re-writea en annan 

tidnings artikel med tanke på snabbheten att publicera?

Om vi vet att det kan ta tid att bekräfta själva så har vi som policy att kunna re-writea och 

credda det andra nyhetsmediet och inte minst om man jobbar med webben, då kan man göra 

länkar till de som man ger cred. För det viktiga är att det kommer ut och man förlorar 

ingenting på att credda andra när man vet att det här kan ta tid då behöver vi inte jaga själva 

då har de gjort jobbet vi kan skriva att det här en re-wrtite. Det är ingen prestige i sig. För det 

visar sig att vi inte förlorar något på att göra re-wrtes, man tappar inte trafik på det.
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Hur viktigt är det att använda flera källor?

Det beror på vad det är för grej. Brottsliga mer krim grejer är svårt att få någon annan källa än 

polisen, möjligen om räddningstjänsten varit ute. Men sen är det jätte svårt att få från annat 

håll. Andra nyheter mer kommunala då är det jätte bra om man får flera källor från olika håll 

säg en skola, fackpersonal, elever, föräldrar, politiker så man får så många som möjligt. Så 

jobbar jag att jag tar in så många som möjligt, och sedan kanske man inte använder alla men 

man måste höra från alla håll. Få tag på nya vinklar som kan vara vassare. Men de tär nyheter, 

ibland kan man få hur många som helst och då måste jag begränsa mig att nu behöver jag inga 

fler, men andra är att det kanske inte finns så många fler att ringa än de här.

Hur många källor brukar det vara per artikel?

Polisiära är det oftast en. Men är det andra nyheter så är det lite klassiskt att man ska ha två 

sidor, om det är någonting som man kan ana konflikt grejen i då måste man ha minst två. 

Vad har du för tankar kring processen för källkritik?

Nu har jag varit med så länge, det här är samma metod på något vis, jag tycker den funkar bra. 

Den som är skillnaden det som man borde vara mer på sin vakt med är källkritiken mot det 

som finns på nätet. Men det har vi som journalister haft med oss så länge. Det som man som 

journalist blir upprörd över är de som inte är journalister som skriver om saker som de inte vet 

sanningen om eller vart det kommer ifrån. Vi är vana vid att en del sajter måste man alltid 

kolla efter vad finns det för syfte här. Det sitter lite i ryggraden tycker jag. Det man kan se 

farhågor i, är att man vill vara så snabb att man bara kör en källa för att det är så viktigt att 

komma ut snabbt och det kan jag ibland se att man inte kollar djupare. Jag känner ibland när 

polisen går ut med vägpirater med asfaltsläggarna som kommer varje år, då går polisen ut och 

varnar för dem utan att ta reda på vilka är de här. Som polisen gick ut med för inte så länge 

sedan att de följer stölder och illegal dumpning av miljöfarligt avfall. Så förre året förberedde 

jag ifall det skulle komma igen så jag kollade med en polis hur många anmälningar som 

kommer in angående det här. Och då visade det sig att de inte har en enda anmälan mot desa 

människor de senaste två åren. Och samma polis hade intervjuats som sa att vi mset gå ut och 

varna, jag personligen blir så provocerad av det här att vi köper det så lätt. För det är så 

myter , det finns så många grupper i samhället som vi fortfarande kasta skit på i media utan att 

ta reda på hur det egentligen är. Det är jag rädd för om vi på något vis blir villebråd för det 

här. Det enda polisen sett för ett par år sedan är att de gjorde razzia på dessa människor och 

det enda de såg var att det hade stöldmärkta bilar pga att de hyrt bilarna och inte lämnat 
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tillbaka dem i tid, det var det enda jag kunde se. Där är vi dåliga att kolla upp, vi är lite för 

trogna polisens uppgifter och polisen är inte alltid, har inte samma koll. Jag är mer rädd för 

det. Om du går ut på nätet nu och kollar så kan du nästan se att alla medier skriver om resande 

hantverkare, alla kommer ha det och varenda en kommer ha me det utan att gjort en koll. Rö 

jag gjorde en koll förra året och ingen annan följde det.

Vi la aldrig ut den varningen för jag blev, gick igång direkt. Så hade jag en färdig artikel från 

förra året som jag direkt uppdaterade så jag sa, vill ni ha det här så kan ni kolla på det här som 

jag har gjort. Vi har försökt åka ut och prata med dem men de vill inte. Då kan man ju alltid 

fråga de som vet vad de är för några om man inte kan prata med dem så kan man gå till 

experter på området. Det känner jag, jag är inte störig för jag vill att det ska gå lite längre. Det 

blir nyheter av det. Journalistiken blir något ytterligare istället för att haka på det andra.

Skiljer sig användningen av källkritik beroende på graden av nyhetsvärdet?

Jag tycker att det handlar nu idag om snabbheten och vad det är för sorts nyhet. Som jag sa 

förut också, handlar det om olyckshändelse eller brott eller handlar det om ett beslut som 

påverkar. Det handlar om vad det är för nyhet och snabbheten, sedan har man en fördel med 

papperet hade man längre tid på sig för tidningen kom först imorgon. Men på webben har 

man fördelen också att man kan veta att man kan fylla på. Det blir en skrivteknik, att man 

säger inte för mycket och sedan fyller man på. En svår sak i det är är om man kan ana att det 

är självmord, från en början kan det se ut som att det var en olycka och då visar man det. Vi 

gömmer undan det om det visar sig att de ställde sig framför tåget. Då gör vi om och då 

brukar vi ta bort nyheten om det visade sig vara självmord. Då tar man bort det. Så där är det i 

första läge så vet man inte. Om det är så otroligt, framför tåg kan det vara så att det blir tåg 

kaos, då kanske man skriver kort om det vad det rör sig om. Vi vågar skriva om det mer idag 

än förr, personolycka.

Hur skulle du beskriva stressnivån i ditt arbete?

Ja den är, jag skulle säga att när jag sitter på webben så är det, den stressen är beroende på om 

nånting händer men den är ju sån hära, den som är tycker jag den häftiga. Nyhetspuls stress. 

Det är en positiv stress, när man sitter med nyheter. Den negativa stressen är det här i det stora 

hela att man känner att man inte hinner med, har verktygen som funkar, att man inte blir hörd 

och såna här saker. Hur man ska hinna, det är en negativ stress när man känner att man inte 

räcker till. Men när man sitter på webben att man ar tidspress eller att det ska snabbt ut så 

tänder hela redaktionen till, det är faktiskt en positiv stress. Det är alltid kul att jobba såna här 
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kvällar, valkvällar. Man tittar på siffror hela tiden, hur går de. Nyhetsdagar när det händer 

mycket då är det kul att jobba. Jag tycker det är olika stress. Den negativa är den när man 

ligger vaken mitt i natten och känner att man inte räcker till. När det är nyhetsgrejer då är det 

bara kul.

9.2.2! Journalist 2
Vad är din yrkesroll här?

Jag är vikare så jag är både allmän reporter, webb redaktör, lite fotograf har jag varit, läns 

reporter så jag är lite överallt.

Om du skulle beskriva en vanlig arbetsdag hur ser den ut för dig?

Oj (skratt), det beror på lite på vart jag är någonstans men  sitter jag här inne om vi ska prata 

webb. Så börjar jag alltid med att kolla mejlen och på vad som vi har lagt upp om jag inte har 

hunnit kolla på morgonen. För att komma ifatt sedan skannar jag även av våran Facebook 

sida. Och twitter för att se om hur kommentarerna ser ut och om det har kommit in några 

meddelanden. Twitter är bra att kolla också flödet generellt se om det är något på gång som vi 

har missat, det stora är mejlkorgen, det är det allra första. Sen så beroende på som webb 

reporter eller webb redaktör så beror det på vad som händer och vad som finns, vi publicerar 

mycket vad reportrarna har gjort. Lite större jobb sedan handlar det om att förvalta det som 

kommer in och se till så att sidan hela tiden känns uppdaterad. Och händer det nått så gäller 

det att man är på det direkt och då går det undan. Sedan är det inte varje dag det bränner till så 

att säga. Sedan modererar vi kommentarerna på sidan och svarar i telefon och skriver lite 

grann. Sitter jag på webben gör man de korta snabba grejerna liksom och man kanske gör det 

i en inledande koll på någonting, märker man att det är större så lämnar man över det till en 

vanlig reporter för annars hinner man inte med att hålla koll på sidan och sköta flöden och så.

Lägger den vanliga reporten då upp det på webben då eller hamnar det i tidningen då?

Nej, oftast både och beroende på vad det är. Det ska kännas som att det är fräscht dagen efter. 

Beror lite på storleken hur mycket plats det får beror på digniteten även dagen efter då när 

tidningen kommer.

Vem är det som väljer vad du ska skriva om?

Som webb reporter så är det oftast nyhetschefen som till del lägger ut jobben men vi fångar 

upp en del själva också. Som är speciellt från Facebook då kanske och webb mail-korg dyker 

det in en del tips, så det är lite blandat. 
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Hur ser förarbetet ut innan skrivandet?

Oftast så får man, beror lite på också vad det är för tips, oftast måste vi kolla så att det 

stämmer överhuvudtaget, så då får man antingen ringa eller söka om vi har skrivit om det 

tidigare, sökning i arkiven och se vad vi har gjort tidigare. Men oftast handlar det om att man 

får ringa och söka via internet för att se om det överhuvudtaget stämmer. Och gör det det så 

får man ta det därifrån beroende på vad det handlar om men oftast så blir det några samtal för 

att kolla med de som är involverade på något sätt.

Hur långa deadlines brukar du jobba mot från att du får ett uppdrag tills att det ligger 

uppe på hemsidan?

Oj, ah det heter ju alltid så fort som möjligt (skratt). När jag sitter som webbreporter eller 

webbredaktör så det beror på, men ja så fort som möjligt. Det kan vara allt från 20 min till ett 

par timmar det beror på vad man skriver om. Men är det något stort som händer så pratar vi 

minuter om det är större olyckor, eller om landshövdingen skulle avgå, men då är det oftast 

inte så långt heller utan några rader. Och sen fyller man på i efterhand så mer information 

kommer fram. 

Kan du beskriva ett tillvägagångssätt för en artikel som måste publiceras väldigt 

snabbt?

Ja, vi hade en brand härom kvällen. När det händer sådana saker så får vi mejl från SOS 

alarm. Där det står typ brand utbyggnad eller brand flerfamiljshus eller vad det nu kan stå. 

Och sedan koordinater så man kan kolla vart det är. Och då ringer vi oftast till polisen och 

brandkåren ganska så direkt och sen så skriver man, första texten skrivs ibland bara utifrån 

SOS mailet, där har det här och det här inträffat, larm kom in den och den tiden, och sen när 

man har pratat med polisen eller brandkåren eller båda så uppdaterar man den texten, och det 

gör man kanske efter, beroende på vart det är för de måste ju hinna dit också, men säg inom 

tio minuter. Så det är snabba, det handlar om att få fram så mycket information på så kort tid 

som möjligt.

Är det du själv som ser till att artiklarna hamnar på hemsidan?

Mm, det är det.

Är det någon som kontrolläser artiklarna innan de publiceras?
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Kanske inte så ofta som det borde egentligen, och det handlar om att det ska gå fort och det är 

ett moment som försvinner. Men sedan har man kolleger som läser så fort det har kommit ut, 

så kontroll läst blir det ju men kanske inte förens det blivit publicerat och då kan misstagen 

redan vara gjorda så att säga. Är det enda som man vet det kontroversiella eller det svåra så 

skickar man det till nyhetschefen och även till tidningschefen om det är riktigt kontroversiellt 

då, och då får det ta den tiden det tar innan vi lägger ut så att vi inte gör någon ordentlig tabbe 

liksom.

Hur viktigt är det att vara först att publicera en nyhet?

Det är väldigt viktigt som det ser ut idag, så är det extremt viktigt att vara först. Får vi ut en 

grej innan våra konkurrenter så har vi vunnit ganska mycket klick och därmed ganska mycket 

reklam intäkter för det är väl egentligen i grund och botten allting handlar om. Så ja det är väl 

viktigt och sedan vet jag inte om man ska gissa lite, men det har lite med trovärdigheten också 

är man snabb och korrekt så är det dit läsarna eller konsumenterna vänder sig nästa gång 

också.

Hur hanterar du eventuell publicering av felaktig information?

Då gör vi en rättelse. Nu på webben så uppdaterar vi texten direkt och rättar till det som är fel. 

Och sedan får man givetvis be om ursäkt till den som det handlar om.

Hur ofta händer det? Eller har det hänt dig?

Ja det har hänt, jag vet inte riktigt hur ofta men det händer någon gång ibland, att det går för 

fort helt enkelt och ibland så är det ett datum bara som är fel och ibland har det varit 

någonting annat som ja, men jag tror inte att jag gjort någon riktig tabbe än iallafall det är ju 

skönt (skratt).

Hur ser processen för källkritik ut?

Ja vad ska jag säga, det är som jag sa förut. Att man måste kontroller att saker faktiskt 

stämmer ordentligt på riktigt och det snabbaste och enklaste sättet är väl egentligen att ringa 

fråga en person som är involverad om det är sant eller inte och sedan kontrollera mot andra 

tidningar och försöka hitta. Oftast brukar det vara ganska enkelt att hitta en ursprungskälla. 

Eller oftast men ganska ofta går det ganska enkelt att hitta sig tillbaka till en utgångs källa så 

att man kan se varifrån det har kommit. Så kan man inte åka ut och kontroller så får man göra 

det via telefon och via internet. 
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Hur hanterar du osäkra källor?

Blir jag osäker på någonting och om man funderar på om någonting verkligen stämmer så 

dubbelkollar jag alltid med kollegor som har mer erfarenhet och med mina chefer. Och är det 

källor som man kan ifrågasätta om de är pålitliga så får man oftast sålla bort dem helt enkelt. 

Och kan man inte det utan att tappa hela grejen så får det bli ett avgörande för mina chefer 

helt enkelt. Men oftast så pratar man om det, vi kan ju inte publicera saker som inte är helt 

hundra procent säkra på om de är sant. Och går det så försöker vi hitta andra källor som känns 

säkrare i så fall och som kanske  har samma information. 

Är det att använda sig av flera källor?

Jo det är det väl, kommer informationen bara från ett håll så, det kan ju vara vinklad 

information eller bitar av information och det är inte säker att man får allihopa då, så flera 

källor i allra högsta grad är väldigt viktigt för att kontroller att saker faktiskt är vad som de 

påstås vara.

Hur många källor brukar du normalt sett använda per artikel?

Ja, jag vet inte det är svårt att säga men mellan en och fem kanske jag vet inte det är jätte svårt 

det beror ju också mycket på vad det är frön något vad man skriver om helt enkelt.

Vad har du för tankar kring processen för källkritik? Skulle du vilja göra det 

annorlunda?

Nej det vet jag inte. Nej jag tycker den fungerar bra. Nej jag tror inte att jag skulle vilja göra 

det så mycket annorlunda från hur vi gör idag. 

Skiljer sig användningen av källkritik beroende på graden av nyhetsvärdet?

Ja, det får man väl ändå på nått sätt säga. Eller, man kanske inte, om folketshus föreningen i 

Viby har en sammankomst så ringer vi kanske inte fyra personer för att kontroller att det 

verkligen är så utan då får man gå på det och anta att de faktiskt gör det de säger att de ska 

göra. Men handlar det om att Björn Sundin har dött t.ex. då går vi inte på ett anonymt 

läsartips utan att ha kollat det några gånger från olika håll, så ja både ja och nej får man väl 

säga. Tycke man att det handlar om att avgöra om det känns som att det är nödvändigt helt 

enkelt.

Hur skulle du beskriva din stressnivå i ditt arbete?
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(Skratt) De flesta dagarna som webbredaktör eller som webbreporter så är den hög det är inget 

att sticka under stolen med utan det är så det är, det är mycket att göra och det fort. Ofta sitter 

man och jonglerar med flera bollar i luften samtidigt. Kanske få tag på polisen kolla det 

senaste från dem, moderera kommentarer och ska publicera ett webb tv klipp tillsammans 

med en text. Och sen så ja ska man hinna äta också och så, och framför allt kvällstid så är det 

ganska körigt för då är man själv. Kvällstid jobbar en reporter en fotograf och en 

webbreporter. Ett gäng redigerare så då kan det bli ganska körigt speciellt om reportern är 

inbokad till ett större jobb för då sitter man helt ensam med hela sajten och alla sociala 

kanaler, så då kanske det bli riktigt stressigt.

Om det skulle hända något riktigt stort kallar man in fler folk då?

Det kan man nog göra, man kan ringa till den reportern som är ute ifall man behöver hjälp så 

får de avbryta det de gör het enkelt men absolut, blir det så att det händer något riktigt stort då 

antar jag iallafall jag har aldrig varit med om det själv men att man i det läget kan ringa in fler 

folk helt enkelt för att klara. 

9.2.2! Journalist 3
Hur ser förarbetet ut innan skrivandet?

Ja, det är väldigt olika beroende på vad det är. Vissa saker är väldigt raka, snabba men mycket 

börjar man inom en ände. Man ska kolla en sak nån har hört att det har hänt någonting på nått 

ställe, väldigt vagt beskrivet, det kan vara att det sägs att de har jätte mycket problem på ett 

äldreboende, att nån har hört. Att man har fått in tips om det. Då börjar man ringa, oftast är 

det så man börjar ringa ringa ringa olika personer för att se håller det? Har det hänt? Vad är 

det egentligen? och sen är det som sagt extremt olika, om det är någonting som tar veckor 

ibland att komma fram till, då håller du inte på med det bara. Vissa saker tar jätte lång tid att 

reda upp man har ju saker som man haft hängande över sig i upp till ett år sådär man vet inte 

riktigt och sen finns det saker som blir klara på tio minuter. 

Hur långa deadlines brukar du jobba mot, från att du får ett uppdrag tills att det ligger 

uppe på hemsidan?

Det vanligaste är att det är samma dag som det ska fram, det är det vanligaste, under dagen 

behöver det här komma fram. Sen kan det vara saker som man väntar med någon dag för att, 

ibland kan det vara att det inte är jätte viktigt att det måste fram samma dag och ibland är det 

bara, man måste vänta, man får inte fram allting. Men sen kan det också vara saker man har 

någon som ska berätta någonting och den vet inte riktigt om den vill träda fram och så får man 
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vänta och så ringa en vecka senare. Men man skulle kunna säga att det allra vanligaste jobbet 

är under en dag.

Hur viktigt är det att vara först med att publicera en nyhetsartikel?

Ja det är ju väldigt viktigt. Det är det vi, håller jag på att säga, lever för och skolar. Vi vill ju 

ha ut våra grejer, vi vill ju vara först. Det är jätte tråkigt att upptäcka att något annat media är 

före en. Samtidigt kan det ibland vara så att vi måste vänta för att vi har inte fått det bekräftat 

vi kan inte skriva att en person har avlidit i branden om vi inte har fått det hundra, fast kanske 

andra skriver det , då kan vi vänta. Men om vi är säkra på en nyhet så vill ju vi ha ut den före 

någon annan. Det är lite som en tävling.

Hur hanterar du eventuell publicering av felaktig information?

Ja alltså medvetet fel har man ju aldrig publicerat. Man har inte publicerat och vet att det här 

stämmer inte. Sedan kan det visa sig efteråt att det var fel att vi hade fått helt fel eller att 

nånting hade blivit väldigt, någon har då uppenbart ljugit eller någonting sånt och vi inte har 

vetat om det. Sånt kan ju ha hänt men det känns inte som att jag har var medvetet om att vi 

nån gång har vetat att någonting inte stämmer och gått ut med det. Och då har jag jobbat i 25 

år med det.

Hur ofta händer det att det är fel?

Ja, det är ganska ofta som saker och ting blir fel men det kan vara allt från att en person stavar 

sitt efternamn med två S och inte ett i Karlsson.

Vad har du för tankar kring processen för källkritik?

Jag vet inte, jag tycker nog att. Man gör nog det man kanske ska göra, känns det som i 

iallafall. Tills man såklart en dag råkar ut för någonting att man har blivit totalt lurad men om 

man inte har det så känns det som att man jobbar ungefär efter det man ska och hinner. Sen är 

det väl alltid en diskussion, ska saken fram eller ska man kolla lite till, då kan man ju ibland 

fundera, då är det ju en diskussion liksom. Jag vet inte, jag har inget direkt hur man skulle 

förändra det. För vissa nyheter måste ju fram och då får man göra så mycket man hinner på 

den tiden och sedan får man fatta ett beslut, vi får köra på det här. Och förhoppningsvis är det 

ett bra beslut.

Hur hanterar du osäkra källor?

48



Osäkra källor kan vara ett tips, som någon ringer och vill inte säga sitt namn, man har inget 

telefonnummer till personen. Och den har bara ett tips, det är ett väldigt osäkert tips. Det är en 

osäker källa kan man säga. Sedan finns det ju de som ringer och ringer väldigt ofta och har 

väldigt  märkliga tips som sällan håller då är ju de en osäker källa från början. Då vet man han 

Petterson ringer igen, och har en stor skandal. Har man liksom kollat han tre gånger så fjärde 

gången så är man inte jätte benägen att tycka att det är en säker källa. Sedan kan det vara 

människor som alltid är väldigt pålitliga som sitter på fakta och jobbar inom någon 

förvaltning som har bra koll, då kanske man tycka att de är bättre. Men jag tror att sällan om 

man får något sånt tips så går man liksom aldrig ut med det rakt upp och ned utan det är en 

början på en historia. Osäkra källor är väldigt osäkra för att säga det enkelt. 

Hur skulle du beskriva din stressnivå i ditt arbete?

Den kan ju vara stressig alltså men jag tycker inte det är så stressigt just att få fram saker om 

man säger nu det här ska du skriva fort utan det kan mer vara en annan stress att man känner 

att det är svårt att göra det rättvist, folk kan vara ledsna eller har varit mer om något trauma 

man ska berätta om. Ibland går ju pulsen upp och nu måste det här fram men det är inte 

liksom inte ohanterligt sådär.

9.2.4! Journalist 4
Är det någon som kontroll läser artiklarna innan de publiceras?

Ja, kontrolläsa ja, om man vill använda det ordet men det gör vi ju inte. Vi använder ju inga 

ord som kontroll. Vi brukar säga att vi kompisläser åt varandra och ger feedback och så. Men 

om du vill använda ordet kontroll så kan du göra det för det är ju på sätt och vis vad det 

handlar om då.

Är det en process som tar längre tid?

Ja, asså så här är det ju att det viktigaste, eller en av de viktigaste sakerna är att reportrarna är 

kunniga och lämnar korrekta texter som är rätt stavade och är fakta kontrollerade innan man 

lämnar över dem till desken som vi säger, till webbredaktören. Jag står ju under texten med 

mitt namn och jag låter alltid en expert, om jag intervjuat en expert så får den läsa igenom 

innan så att det inte är några fakta fel om det är en känslig intervju så låter jag 

intervjupersonen läsa igenom innan. Så det är väldigt viktigt att reportern lämnar korrekta 

texter, sen är det ju bara bra om man innan publicering får feedback: ”Du jag förstår inte vad 

du menar här”  det har hänt mig asså att jag kanske är för insatt i ett ämne så att jag gör ett 
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tankehopp, som jag trodde var självklara men som sen som för den som inte är insatt, att den 

behöver flera led i texten.

Hur hanterar du eventuell publicering av felaktig information?

En gång när jag jobbade i Härjedalen för 25 år sedan hade jag en källa som gav mig fel, eller 

källa, det var en intervjuperson som jobbar på naturvårdsverket, så jag tänkte att den här 

faktan behöver man inte kolla det var ju en statlig tjänsteman. Han uppgav saker som inte 

stämde, på den tiden tog det längre tid att rätta det tog en dag i och med att det inte fanns 

internet. Den är svår när det är en statlig tjänsteman, idag kan man ju korsläsa, ofta hämtar 

man grundfakta från hemsidor och så.
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