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Abstract 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter medieträning kan ha på det 

journalistiska arbetet. Metoden för uppsatsen var kvalitativa personliga intervjuer. Tio stycken 

timmeslånga intervjuer utfördes. Urvalet baserades på tillgängliga journalister i Stockholm. 

Resultatet visade att journalister ser bra och dåliga effekter av medieträning. Vidare visade 

resultatet att utvecklingen inom journalistiken och politiken till en viss grad är beroende av 

varandra.  

Resultatet tolkades och diskuterades utifrån valda teoretiska utgångspunkter. De teorier som 

berördes var följande: politisk medialisering, medielogik och politisk logik, 

professionalisering och de-professionalisering och den journalistiska yrkesrollen. Resultatet 

visade även att journalistkåren dynamiskt anpassar sig till en alltmer professionaliserad 

politisk kommunikationsmodell.  

Slutsatsen var att det finns distinkta tecken på att medieträning har en effekt på det 

journalistiska arbetet. Journalisterna ser positiva och negativa förändringar i medielandskapet 

i stort och i synnerhet på grund av medieträning. Hälften av journalisterna ansåg även att 

medieträningen i förlängningen skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Vidare tolkar vi att 

journalister anser att medieträningen av politiker påverkar det journalistiska arbetet, men att 

det är positiva effekter såväl som negativa effekter.  

 

Nyckelord: medielogik, medieträning, medialisering, professionalisering, yrkesroll 
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Inledning och bakgrund 
 

2009 kom uppgifter fram om att dåvarande socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) bodde i en 

lägenhet som egentligen var ämnad för svårt sjuka och hemlösa. När en reporter från UR 

konfronterar politikern inför kamera, vägrar denne kommentera ärendet. Inte nog med det, i 

samband med att frågan ställs kommer en person som kan antas vara pressperson och leder 

bort Kristersson och avbryter intervjun (Alliansfritt Sverige 2009). Ett annat exempel var en 

intervju med Maud Olofsson, tidigare energiminister, i Agenda. Hon vägrade svara på frågan 

om Nuon-affären, huruvida hon informerat statsministern om den. Reportern ställde frågan 

totalt nio gånger, ändå uteblev ett konkret svar från Olofsson (SVT 2014) Ett sista exempel 

var när före detta idrottsborgarrådet Regina Kavius svarar på allt i en ABC-intervju, förutom 

på reporterns frågor (Guilettamasina 2011). I sin kommentar till en partiledarutfrågning 2016 

beskrev DN:s krönikör Johan Hilton Gustav Fridolins, Miljöpartiets språkrör, insats som “här 

stod ett ungt språkrör och lät som en åderförkalkad papegoja” (Hilton 2016). 

 

Listan på situationer där politiker duckar journalisters frågor, eller helt ignorerar dem för att 

istället framföra sina egna budskap, kan göras lång. Vad beror detta på då? Den korta 

förklaringen kan eventuellt vara medieträning som politiker använder som ett verktyg ämnat 

för att framföra budskap på ett visst sätt (Borgs, Lind och Persson 2006, 15–17), något som 

ska undersökas i denna uppsats. Hur politiker utstuderat arbetar och tränas i att bemöta medier 

kan också få vissa effekter, som i förlängningen påverkar det journalistiska arbetet.  
 

Idag har medierna en mer framträdande roll i samhället än tidigare. Medierna har tagit på sig 

rollen att utkräva ansvar för olika samhällsaktörer som företag, enskilda personer, 

organisationer, politiker och politiska partier. Medierna har även blivit en central del i det 

politiska sammanhanget; den politiska opinionsbildningen sker nu för tiden i huvudsak genom 

medierna (Runsiö och Nilsson 2009, 21). Den ökade betydelsen av medierna och deras direkta 

och indirekta påverkan har medfört att politiken har blivit medialiserad (Esser och Strömbäck 

2014, 6). Medialiseringen inom politiken har skett som en naturlig reaktion till att mediernas 

betydelse har ökat. Politiken är beroende av medierna för att få ut sitt budskap, samtidigt som 

medierna är politikens primära granskare. Politiken formas av hur den interagerar med 

medierna (Esser och Strömbäck 2014, 6). Det ligger i politikernas intresse att utöka sitt 

väljarstöd genom att framföra och framställa budskap på ett visst sätt. Politiska partier har 
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också som intresse att framställa det egna partiet som föredömligt. Man försöker alltså skapa 

goda förutsättningar för att få opinionsstöd (Esser och Strömbäck 2014, 15). 
 

Spinndoktorn, mindern, news managern, mediegurun och medietränaren är alla benämningar 

för personer som arbetar för att skapa en bild av verkligheten och forma ett budskap som ska 

tilltala allmänheten; men också vara till fördel för politiker och politiska partier (McNair 

1996, 35). För att politiken och dess aktörer ska kunna orientera sig i det mediala utrymme 

den existerar och utvecklas i, har det skapats olika strategier för att bemöta och förhålla sig till 

medierna och deras logik. En av dessa strategier är medieträning av politiker. Medieträning 

går ut på att undvika specifika ansvarskrävande frågor men även att framföra ett bestämt 

budskap som man vill ska nå allmänheten (Borgs, Lind och Persson 2005, 15,17). 

Medieträning utförs ofta av pressekreterare eller pressavdelningar internt inom politiska 

partier eller av externa PR-byråer.  
 

Uppsatsen avgränsas till att handla om medieträning av politiker, journalisternas uppfattning 

om medieträning och deras uppfattning om personerna som utför själva medieträningen. Även 

organisations- och företagsledare medietränas för att kunna bemöta journalister och 

allmänheten på ett sätt som är fördelaktigt för dem själva. Medieträning av företag och 

organisationer, och journalisternas relation till dessa kommer inte att beröras i denna uppsats, 

utan fokus ligger helt på politisk bevakning. 

 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande: 

 

I delen “Tidigare forskning” presenteras tidigare forskning som har gjorts inom området. Den 

handlar om liknande studier som gjorts och studier vars forskningsresultat på olika sätt 

relaterar till våra studier.  

 

Bland annat undersöker vi vilka förändringar politiska journalister upplever i samtalet med 

politiker. Dessutom undersöker vi i våra intervjuer huruvida journalister har en homogen syn 

på medieträning som fenomen eller om åsikterna varierar: Finns det för- och nackdelar med 

att en politikerkår kapprustar för att bemöta journalister? (Nilsson och Runsiö 2009, 12). 
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I teoridelen redovisar vi viktiga begrepp och teorier som berör medieträning och andra 

relevanta områden, för att sedan förankra de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen. Under 

rubriken ”Metod” beskrivs vilka metoder som använts för att få fram resultaten som 

presenteras i texten. 

Metoddelen följs av “Resultat och analys” där undersökningens resultat presenteras. Hur har 

respondenterna besvarat frågorna som rör medieträning av politiker? I diskussion- och 

slutsatsdelen diskuterar vi de olika resultat vi har fått och de lärdomar vi har tagit av studien. 

Slutligen drar vi en slutsats baserad på våra egna resonemang och diskussioner.  

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att undersöka om journalisterna upplever att medieträning av politiker har förändrat 

det journalistiska arbetet. Frågeställningen som ska besvaras i denna uppsats är alltså:  

Hur påverkar medieträningen av politiker det journalistiska arbetet? 

Vidare undersöker vi följande: 

• Anser respondenterna att medielandskapet har förändrats till följd av medieträning? 

• Har journalisternas relation till politiker och pressavdelningar förändrats över tid? 

• Vad har journalisterna för syn på medieträning och hur den används? 

• Hur har journalisters arbete med politisk rapportering förändrats till följd av 

medieträning? 

 

Tidigare forskning 
 

Journalistik är ett ämne som det forskats relativt mycket inom de senaste åren. Men just 

medieträningens effekter på journalistiken är inget område som forskningen tidigare fokuserat 

på. Eftersom uppsatsen fokuserar på politisk rapportering, där journalisterna tar på sig en 

ansvarsutkrävande roll gentemot politiker, de granskar makten, så är det intressant att 

undersöka vad forskningen säger om granskande journalistik. Medieforskaren Jesper 
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Strömbäck har beskrivit fyra olika sorters granskande journalistik. Den första, “självständig 

granskande journalistik”, fokuserar på att journalister som utfört en granskning har arbetat 

självständigt och öppet. Vidare kriterier är att de redovisar sina källor och presenterar hur en 

eventuell undersökning genomförts (Nilsson och Runsiö 2009, 27). 

 

“Tolkande granskande journalistik” är ett arbetssätt där man arbetar med fakta som finns 

tillgänglig sedan tidigare. Även här redovisar man öppet källorna (Nilsson och Runsiö 2009, 

27). Den tolkande journalistiken är oerhört viktig i relation till medieträningen, något som 

berörs senare i uppsatsen. En alltmer medialiserad politikerkår kan skapa svårigheter för en 

fritt tolkande journalistik, då tolkningar som journalister gör för medborgarnas skull 

begränsas.  

 

Inom “rapporterande granskande journalistik” bygger rapporteringen på granskningar gjorda 

utanför redaktionen, men där journalisterna själva har kontrollerat källorna till den utförda 

granskningen, och sedan kontrollerat informationen mot andra källor. Även denna form av 

journalistik kräver öppenhet kring metod och källor. Den fjärde och sista formen av 

granskande journalistik som Strömbäck beskriver är “granskande opinionsjournalistik”, hit 

hör kultur- och ledarsidor. Inom denna form journalistik utgår man ifrån värderingar och 

analyserar händelser kopplade till samhällsmakten utifrån fakta och källor från olika håll. Till 

skillnad mot “tolkande granskande journalistik” har form har sin grund i värderingar, vilket 

för med sig det är en form av subjektiv journalistik (Nilsson och Runsiö 2009, 28). Den 

granskande journalistiken har nära släktskap med Gunnar Nygrens forskning om den 

objektiva respektive subjektiva synen på yrkesrollen där egna värderingar och normer 

diskuteras (Nygren 2008, 21).  

 

Den granskande journalistiken är beroende av dess kommunikationsmöjligheter med politiker. 

Detta innebär att journalister måste få komma i kontakt med politiker och det politiska 

systemet för att kunna ställa frågor och reda ut oklarheter eller konstigheter. Det faktum att 

det förekommer så många olika sorters granskande journalistik, motiverar en diskussion kring 

medieträning. Det ger också ett bra forskningsunderlag gällande journalisters yrkesmetoder.  
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Men hur ser verkligheten ut i journalistkårens vardagliga arbete? Mats Ekström och Stig-Arne 

Nohrstedt presenterar i sin forskning ett antal egenskaper som journalister använder sig för att 

minska avståndet mellan hur verkligheten ser ut i yrket kontra de ideal man har (Nygren 2008, 

22). En del av dessa egenskaper används aktivt av journalister medan andra används mer 

passivt (Nygren 2008, 23). Genom att studera dessa egenskaper kan man undersöka 

journalistens yrkesroll genom att studera hur journalisten arbetar, och på vilket sätt och med 

vilka metoder och verktyg hen utför sina arbetsuppgifter. Ekström och Nohrstedt menar att i 

denna del, som de kallar den “dagliga produktionen”, bestäms journalistens roll i relation till 

resterande medarbetare. Vidare nämner de “normer och rutiner”, som är en del av både aktiva 

och passiva handlingar i det dagliga arbetet. Dessa handlingar blir en del av journalistens 

naturliga arbetsprocess. Hen utför vissa arbetsuppgifter per automatik. Slutligen skriver de om 

“ideal och värderingar”, hur journalisten värderar de ting som kontextualiseras i det medvetna 

och aktiva arbetet. Denna kontextualisering ger journalistens arbete en innebörd (Nygren 

2008, 23). 
 

Medieträning har blivit vanligare i och med att medier är mer närvarande i människors vardag 

och på grund av att journalister blivit allt mer professionella (Borgs, Lind och Persson 2009, 

15). Journalistiken har under hela 1900-talet blivit mer professionaliserad. Ordet 

professionalisering kan definieras som ökad yrkesskicklighet (Nygren 2008, 13, 21). 

Professionalism av journalistiken innebär att den är fristående från andra inrättningar i 

samhället och att journalisterna kan arbeta självständigt utan extern påverkan. Att 

journalistikens främsta uppgift ska vara att tjäna allmänheten är också en viktig del av yrkets 

professionalisering (Esser och Strömbäck 2014, 17). Journalisterna har med andra ord blivit 

skickligare på sitt arbete, och där är ansvarsutkrävande gentemot politiker är en stor del av 

yrket (Nygren 2008, 13, 21). Baserad på den forskningen, är det naturligt för oss att använda 

oss av teorier såväl som att undersöka huruvida en reaktion uppstått hos politiker.  
 

Men under de två senaste decennierna har också termen de-professionalisering myntats som 

ännu ett begrepp som beskriver viss utveckling och vissa trender inom journalistiken. De-

professionalisering, i motsats till professionalisering, pekar på att den journalistiska 

yrkeskåren inte längre är homogen, istället har utvecklingen gått åt motsatt håll. Denna 

utveckling innebär att yrkesgruppen har blivit alltmer heterogen, fått minskad självständighet 

och arbetsuppgifter utförs alltmer per automatik och på rutin (Nygren 2008, 20). Nygrens, 
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Ekströms och Nohrstedts forskning är utgångspunkten för de frågor vi utformat till våra 

intervjuobjekt med syfte att undersöka deras arbetsvanor, rutiner och moraliska funderingar 

rörande källor. De faktorer som utgör professionalisering, självständigt arbete utan extern 

påverkan i medborgarnas tjänst, samt de faktorer som utgör de-professionalisering, minskad 

självständighet, rutinmässigt arbete och likriktad journalistkår, är ur forskningsperspektiv 

intressanta för oss att undersöka. Vi undersökte i detalj hur flertalet faktorer kan påverka 

journalistens arbete (Nygren 2008, 20). 

 

En reaktion på en allt mer professionaliserad journalistkår är att den politiska kåren också blir 

mer professionell. Den professionaliserade politiska kåren behöver tydligare kunna framföra 

sina budskap och vara väl förberedda i mötet med journalister, vilket gör att de använder sig 

av medieträning och växande pressavdelningar. I boken Mediedrev 2.0 beskriver Nilsson och 

Runsiö detta som ett ”kapprustningskrig” mellan journalister och informationsavdelningar 

(Nilsson och Runsiö 2009, 12). Kapprustningskriget är högintressant för våra studier. Vi har 

tydligt tagit hänsyn till begreppet genom att utstuderat skapa frågor gällande detta 

kapprustningskrig, som respondenterna fått besvara.  

 

Gunnar Nygren nämner också att det finns internationell forskning som bekräftar den alltmer 

heterogena utvecklingen inom media. Forskningen pekar bland annat på att den tekniska 

utvecklingen på nätet har bidragit till ett alltmer uppdelat medielandskap. Ökade möjligheter 

till interaktion för mediekonsumenter har gjort det svårare att skilja på producent och 

konsument (Nygren 2008, 21). Forskning rörande denna utveckling relaterar till våra studier 

kring vilka arbetsmetoder som journalister använder sig av i en alltmer digitaliserad 

medievärld. I vår forskning studerade vi huruvida sociala medier, som alla har tillgång till, 

blivit en plattform för opinionsbildning. 

 

Nygren presenterar i Yrke på glid även forskning om webbjournalistik. Webbjournalistik, 

jämfört med traditionella medier, har formats till en egen journalistisk genre som har sina 

egna produktionsvillkor och drivs av en egen medielogik (Nygren 2008, 112). Detta har visats 

genom tidigare utförda redaktionsstudier. Studierna visade att publicering på webben präglas 

av en ständig deadline; möjligheten att publicera material är alltid överhängande vilket gör att 

nya händelser prioriteras före gamla händelser. Webbjournalistiken är också mindre 
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ceremoniell, minskad distans mellan journalist och läsare, jämfört med traditionella medier 

tack vare läsares möjlighet att kommentera nyheter i kommentatorsfält, samt tillgången till 

andra former av interaktivitet. På grund av, eller tack vare, webbjournalistikens höga 

produktionstempo, är den beroende av källor som är lättillgängliga. Hit hör bland andra 

pressavdelningar inom politiken och företagsvärlden, vakthavande på polisen och läsartips 

(Nygren 2008, 112). Forskning kring webbjournalistik och förändrad yrkesroll är intressant 

för denna uppsats då det visar på trender inom journalistiken gällande ökad konkurrens, ökade 

antal arbetsuppgifter och än mer kommersialiserad journalistik.  
 

I The mediated construction of reality skriver Couldry och Hepp om “the social world”, den 

sociala världen. Den sociala världen beskrivs där som ett samlingsord för våra sammanlagda 

sociala, och speciellt kommunikativa, processer och handlingar (Couldry och Hepp 2017, 18). 

Alla sociala handlingar som vi människor utför, och alla sociala sammanhang vi befinner oss 

i, formas i större eller mindre grad av medier (Couldry och Hepp 2017, 20). Kommunikation 

ligger till grund för hur samhällsverksamheten fylls av mening, samtidigt som medier och 

deras infrastrukturer har blivit allt viktigare för våra vardagliga kommunikativa metoder 

(Couldry och Hepp 2017, 27). Kommunikation är alltså en central del av den sociala världen 

vi lever. Därför stod det klart för oss att det var av allra största vikt att undersöka 

kommunikationen, mellan journalister och politiker. Kommunikationsflödet mellan dessa 

samhällsfunktioner anser vi kan vara värt att undersöka vidare då det kan ha tydliga samband 

med medieträning. 

 

Teori 
 

Efter forskningsresearch växte tydliga mönster fram som lade grunden för vilka teorier vi såg 

som optimala och relevanta för denna kandidatuppsats. De teorier vi har valt som 

utgångspunkt har haft ett antal gemensamma nämnare. Samtliga visar på tendenser inom, 

synen på, och åsikter om, journalistkåren och den journalistiska yrkesrollen. Vidare berör 

teorierna samspelet mellan det politiska systemet, och i synnerhet politiker, och journalister. 

För att undersöka förändringar i attityder hos journalistkåren, stod det klart för oss att 

isolerade teorier kring hur politiker anpassat sig till medialiseringen, var nödvändiga att 

presentera. Följande teorier presenteras i detalj: 
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• Politisk medialisering, medielogik och politisk logik 

• Professionalisering 

• Den journalistiska yrkesrollen 

 

Jesper Falkheimer, kommunikationsvetare och professor i strategisk kommunikation vid 

Lunds universitet skriver i boken PR på svenska om det senmoderna samhället. Falkheimer 

beskriver ett samhälle karakteriserat av “rörelse, flexibilitet, risk och kaos” där människor har 

utvecklat flera nya strategier för att tolka och använda medier och informationskanaler. Enligt 

Falkheimer är tidigare kommunikationsmodeller svåra att applicera på det rådande mediala 

klimatet, då mottagarna idag är deltagare i det mediala samtalet, tack vare den digitala 

tekniken (Falkheimer 2002, 19). Mottagare blir alltså även avsändare då de deltar i det 

mediala samtalet, till exempel genom kommentarer på sociala medier. Mediernas betydelse 

som identitetsskapare för människorna har ökat, och “organisationerna utvecklas till globala 

organisationer, ekonomiskt centraliserade men funktionellt decentraliserade i komplexa 

nätverk” (Falkheimer 2002, 20). 
 

Ett komplicerat mediesamhälle kräver nya former av strategisk kommunikation, vilket kan 

kopplas till politikers mediestrategier och utökade pressavdelningar. Den forskning som vi 

utfört anser vi ligger i nära korrelation till Falkheimers tidigare forskning eftersom båda 

forskningsområdena berör förändringar i kommunikationsflödet mellan avsändare och 

mottagare. I synnerhet handlar vår forskning om medieträning om att undersöka om avståndet 

mellan journalister och politiker har ökat till följd av medieträning, och huruvida det fått 

effekter på rapporteringen. 

 

Medialisering är en långsiktig process där mediers betydelse och påverkan på 

samhällsstrukturer ökar (Esser och Strömbäck 2014, 6). Medialiseringen har en framträdande 

roll i denna uppsats då vi har undersökt om våra respondenter har upplevt förändringar i 

medieklimatet generellt och i synnerhet i mötet med politiker.  
 

Ur ett politiskt medialt perspektiv ses politisk medialisering, även den, som en långsiktig 

process. Processen handlar det om betydelsen av hur mediers arbete påverkar politiska 

processer, samhällsprocesser såväl som andra aktörer (Esser och Strömbäck 2014, 6). En 
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vidareutveckling av denna politiska medialisering är enligt Mazzoleni och Schulz det faktum 

att det politiska systemet med tiden förlorar mer och mer av sin självständighet (Mazzoleni 

och Schulz 1999, refererad i Esser och Strömbäck 2014, 6). Den alltmer bristande 

självständigheten i det politiska systemet beror på anpassningen efter, behovet av, och 

kommunikationen med, massmedier (Esser och Strömbäck 2014, 6). Förändringar i det 

politiska systemet, med förlorad politisk självständighet i åtanke, påverkar samspelet mellan 

journalister och politiker. Detta beror på flera olika faktorer som samspelar med varandra; 

medialisering, politisk och medielogik, journalistikens och politikens professionalisering.  
 

En teoretisk utgångspunkt i denna uppsats är Jesper Strömbäcks och Frank Essers fyra 

dimensioner som är grundpelarna för politisk medialisering (Esser och Strömbäck 2014, 7,8). 

De fyra dimensionerna i politisk medialisering är följande: 

 

• Den första dimensionen berör till vilken grad massmediers roll bestämmer vilken källa 

som används, baserat på hur viktig källan är. Denna dimension bestämmer således 

utgången för vilken typ av politik som blir medialiserad. Det finns också en anledning 

att tro att denna första dimension också står i relation till vilken typ av politik som är 

högst upp på den aktuella dagordningen (Esser och Strömbäck 2014, 13,14). 

 

• Den andra dimensionen visar på tendenser rörande hur medier blivit mer autonoma i 

relation till det politiska systemet såväl som samhällsstrukturer. Det är värt att notera 

här ur teoretiskt perspektiv att det politiska systemet, samhällsstrukturer och 

massmedier i en demokrati ses som oberoende av varandra, men massmedier måste 

skapa förutsättningar för detta oberoende. Dessa förutsättningar kommer till genom 

den professionalisering som journalistiken genomgått, genomgår och kommer att 

genomgå. Det självständiga arbetet kan ses som en grundpelare för det journalistiska 

arbetet. Att fortsatt kunna arbeta på ett självständigt sätt innebär också att journalister 

på ett mer konkret och fulländat sätt kan uppfylla en viktig del av sina arbetsuppgifter, 

nämligen att tolka politiska budskap och presentera dessa budskap för medborgarna 

(Esser och Strömbäck 2014, sid 13–14). 
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• Den tredje dimensionen berör påverkan. Strömbäck och Esser menar att medielogik 

såväl som politisk logik har en påverkan på medieinnehåll och i synnerhet hur man 

bevakar politik. Nyhetsvärderingen spelar stor roll i denna dimension då det är ett 

verktyg som naturligt sätts i relation till vad medier behöver rapportera om. Redan i 

denna tredje dimension står det klart att det är ett antal faktorer som både samspelar. 

Det finns även faktorer som måste balanseras mot varandra. Till exempel ställs det 

självständiga arbetet i den andra dimensionen mot behoven i tredje dimensionen. 

Denna tredje dimension kan anses vara beroende av medieträning. Nyhetsvärderingen 

som görs med tanke på vad medborgarna behöver informeras om samt vad som är av 

allmänintresse, kan enbart utföras och slutföras om inga större hinder finns. Vi lyfter 

senare frågan om självständighet och huruvida en alltför bra medieträning, till fördel 

för politiker, kan utgöra ett hot mot det redaktionella arbetet där nyhetsvärdering ingår 

(Esser och Strömbäck 2014, 13,14). 

 

• Den fjärde och sista dimensionen berör till vilken grad som politiska institutioner, 

aktörer med mera vägleds av medielogik eller politisk logik. Vi anser att denna fjärde 

dimension är det mest relevanta verktyget och teoretiska utgångspunkten för vår 

uppsats. Medialisering av det politiska systemet för med sig förändringar i hur 

politiker förhåller sig till massmedier. En del av denna medialisering berör 

kommunikationen som uppstår mellan politiker och massmedier (Esser och Strömbäck 

2014, 13,14). 

 

Stig Hjarvard nämner (Esser och Strömbäck 2014, 17) att kulturlivet och samhällsstrukturer 

blir alltmer beroende av medier och medielogiken. Men medielogiken, som är omdiskuterad, 

ses inte alltid ur ett och samma vetenskapliga perspektiv, åsikterna går isär (Esser och 

Strömbäck 2014, 13). Andrea Schrott menar på att medialiseringen implementerar 

medielogiken i andra samhällsstrukturer. Han utvecklar det vidare och pekar på att 

medielogiken blir en i mängden av riktlinjer som konkurrerar sinsemellan. Strömbäck och 

Esser ser medialisering som ett verktyg som balanserat vägleder med hjälp av medielogik och 

politisk logik. Strömbäck och Esser anammar ett självkritiskt förhållningssätt till ordet “logik” 

i medielogik och politisk logik. De menar att det finns oklarheter kring innebörden av ordet i 

sammanhanget. Vi anser att just detta faktum kan vara en avgörande faktor till att det 

förekommer olika begreppsförklaringar kring vad medielogik egentligen är. I stort handlar det 



 
14 

om att medie- och politisk logik vägleder olika institutionella system. Logiken vägleder och 

kan orsaka förändringar i struktur, syfte, regler och rutiner.  
 

Rörande denna uppsats är det väldigt relevant med den teoretiska diskussionen som 

Strömbäck och Esser för om vad samhället förväntas sig för beteende och handlingar från 

journalistkåren eller det politiska etablissemanget. Logikerna som är vägledande fungerar 

också som kriterier för vad som anses vara normalt, rutin och acceptabelt. Vidare förklarar 

Strömbäck och Esser att medielogik såväl som politisk logik har en gemensam nämnare. De 

fungerar som riktlinjer för vad som är lämpligt i samtiden och samspelet mellan olika 

institutioner. Det är uppenbart, med tanke på den tolkningsskillnad som finns bland forskare, 

att ingendera av begreppen medielogik eller politisk logik är fulländade och klara koncept. 

Begreppen utvecklas och tolkas på olika sätt beroende på sammanhang och den institution de 

berör. Men Strömbäck och Esser klargör att begreppen för den delen heller inte är 

godtyckliga. De resonerar kring att dessa två logiker har alltmer utvecklas som riktlinjer än 

någon sorts reglerat system. Denna förklaring av teorier kring medielogik och politisk logik är 

av allra största vikt för denna uppsats då vi väldigt tydligt har utgått ifrån teorin och tillämpat 

frågor till respondenter rörande: 

 

• Relation och kommunikation med politiker 

• Förändringar i det alltmer dynamiska medielandskapet där faktorer som 

kommersialisering, förändrande rutiner, förändrande normer 

 

För att förstå den politiska logiken kan man utgå ifrån tre dimensioner som Esser och 

Strömbäck beskriver i sin bok Mediatization of politics (Esser och Strömbäck 2014, 15). 
 

Polity (statsform, styrelseskick), policy och politics (politik). Även om “policy” och “politics” 

på svenska är synonymer (båda betyder politik) så har Esser och Strömbäck i sin teori valt att 

dela upp begreppen och använda dem som förklaringsmodeller för olika faktorer som 

definierar den politiska logiken (Esser och Strömbäck 2014, 15). 
 

Polity handlar om reglerna som reglerar den politiska processen i ett land, där den 

institutionella strukturen ingår:  
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Det politiska systemet: Om landet styrs av en president, ett parlament, eller en monark. 

Partisystemet: Om landet har ett två- eller flerpartisystem.  

Valsystemet: Baseras det på majoritetsval, proportionella val, partiröster eller kandidatröster.  

Det byråkratiska systemet: Där tittar man på nivån av självständighet som samhällets 

administrativa organ har gentemot centralmakten.  

Rättssystemet: Nivån av juridisk självständighet och rätten att motsätta sig landets lagar.  
 

Ett lands “polity” kan ses som grundstenen för den rådande politiska logiken i landet (Esser 

och Strömbäck 2014, 15). Det politiska systemet fungerar som en ram som avgränsar det 

politiska arbetet, och blir således också en ram för den mediala rapporteringen kring politiken. 

Så även om polity är en del av den politiska logiken, så påverkar den även indirekt 

medielogiken och således det journalistiska arbetet (Esser och Strömbäck 2014, 15). 
 

Policy handlar om processen att definiera problem och utforma politiska beslut inom ett visst 

institutionellt ramverk. I processen ingår det att koordinera och balansera olika intressen inom 

politiken. Med andra ord är det processen att kompromissa i olika frågor, ta kollektiva beslut, 

få tillräckligt stort stöd för olika idéer samt slutligen implementera dessa idéer. Det är inom 

denna dimension av politiken som olika politiska aktörer arbetar för att få igenom sina förslag 

i frågor som just de finner intressanta eller allvarliga ur ett samhällsperspektiv (Esser och 

Strömbäck 2014, 15). De politiska processer som genomförs i Sverige består av att 

förtroendevalda med hjälp av diverse politiska riktlinjer arbetar för att ta beslut i frågor som 

berör samhället. Journalistkåren tolkar budskap och beslut för att på ett mer förståeligt sätt 

presentera för medborgarna (Esser och Strömbäck, 15). 

 

“Politics” som Esser och Strömbäck beskriver det, handlar om processen att samla 

allmänhetens stöd för ens kandidatur, partiprogram eller politiska idéer. Denna process sker 

mellan val där målet är att förbättra partiets siffror i opinionsmätningar eller öka stödet för 

partiets definitioner och inramningar av problem, deras “agenda setting” och vinna 

allmänhetens förtroende i politiska förhandlingar. Denna process sker även innan val, då 

målet är att öka antalet röster. Till skillnad från “policy” som ofta sker internt inom politiken, 

fungerar politics som politikens ansikte utåt mot allmänheten och fokuserar på strategier och 
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taktiker som kan användas för att stärka allmänhetens stöd för sin politik (Esser och 

Strömbäck 2014, 15).  
 

Strömbäck och Esser beskriver i Mediatization of politics även en modell för att förklara hur 

medielogiken inom nyhetsmedier formas. Den första faktorn som förklarar medielogik är 

journalistyrkets professionalism. Professionalism definieras som graden av särskiljning 

journalistiken har från politiken, men även från andra inrättningar i samhället. Viktiga 

förutsättningar för journalistyrkets professionalisering är självständighet i förhållande till 

extern påverkan, att det finns tydligt definierade värderingar och normer inom journalistkåren. 

Även att det råder en generell konsensus angående hur nyhetsvärdering utformas, och att 

journalistikens främsta syfte är att tjäna allmänheten, där dem ges verktygen för att vara fria 

och självständiga medborgare, är viktiga aspekter av yrkets professionalism (Esser och 

Strömbäck 2014, 17). En återspegling av dessa förutsättningar kan man finna i svenska 

journalistförbundets regler, där det bland annat framgår att man inte ska acceptera uppdrag 

och gåvor som kan misstänkliggöra rollen som självständig journalist, ge efter för 

påtryckningar där avsikten är att hindra berättigad publicitet, eller använda sin ställning som 

journalist till att utöva påtryckning och skaffa privata förmåner (Svenska journalistförbundet 

2014). 

  

Den andra faktorn som förklarar medielogiken inom nyhetsmedier är kommersialisering. 

Kommersialisering handlar om att de allra flesta medieföretagen är kommersiella 

organisationer som drivs i vinstsyfte. Professionalisering skapar incitament för medier att 

erbjuda människor information så att de kan vara aktiva samhällsmedborgare. 

Kommersialiseringen å sin sida fokuserar på att medierna ska skapa billigt och 

kostnadseffektivt innehåll som ska nå en målgrupp som också mediernas annonsörer är 

intresserad av att nå ut till (Esser och Strömbäck 2014, 18). Denna andra faktor är en passande 

teoretisk utgångspunkt som kan sättas i relation till medieträning. Vi undersöker, med stöd i 

denna teori, vad som händer med det journalistiska kvalitativa arbetet när medieträning hand i 

hand med kommersialiseringen kan komma att utgöra ännu ett hinder i arbetet. 

Den tredje och avslutande faktorn som formar mediernas logik är medieteknik. Medieteknik 

avser hur olika tekniska kommunikationslösningar formar innehållsskapandet för medier. 

Medierna måste anpassa sig efter vilket medium de kommunicerar sina budskap genom. Detta 
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eftersom olika medium har olika begränsningar eller inneboende egenskaper som medierna 

tvingas förhålla sig till eller utnyttja på bästa sätt. Radio lägger fokus vid ljud, TV på det 

visuella, tidningar fokuserar på tryckt text och dess egenskaper, och digitala medier fokuserar 

på snabb produktion och interaktivitet (Esser och Strömbäck 2014, 18). 
 

Dessa tre faktorer, professionalisering, kommersialisering och medieteknik, styr och utformar 

alltså mediernas logik. Eftersom logiken påverkas av så många olika faktorer är den inte 

statisk, och förändras över tid och ser olika ut i olika delar av världen. Det finns även en viss 

konflikt mellan professionaliseringen och kommersialisering, eftersom de har olika mål. 

Därför kan den professionella delen av logiken ha större inflytande över innehållet än 

kommersialiseringen inom vissa medier, till exempel public service som inte är vinstdrivande. 

Detsamma gäller åt andra hållet, vissa medier tummar på yrkesidealen till förmån för 

kommersiella intressen (Esser och Strömbäck 2014, 19). 
 

Medialiseringen av politiken är inte en linjär process utan en dynamisk sådan, som bland 

annat bygger på till vilken grad olika politiska processer kan kopplas till politics, policies och 

polity. Medaliseringen kan kopplas till politiska processer som rör politics. Statliga 

organisationer och politiska institutioner som använder medial exponering för att vinna 

allmänhetens stöd blir också mer medialiserade än de som inte kräver allmänhetens stöd 

(Esser och Strömbäck 2014, 20). 

 

Åsikterna om det är till största del mediernas logik som påverkar den politiska logiken, eller 

vice versa, går isär bland forskarna. Politiska aktörer kan öka sitt mediala inflytande genom 

att anpassa sig till medielogiken, vilket kan göra att medierna som en motreaktion till detta 

försök till ett ökat inflytande, porträtterar politiken mer som ett spel istället för att rapportera 

om sakfrågor. Detta gör att medierna kan bekräfta sin makt och påvisa att reglerna för hur 

politisk kommunikation sker genom medierna bestäms av dem själva. Medialisering innebär 

inte att politiska aktörer är helt oförmögna att påverka hur medierna agerar utifrån sin egna 

logik, utan pekar på att politikens bästa möjlighet för att påverka medierna är att anpassa sig 

till medielogiken (Esser och Strömbäck 2014, 21,22). 
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Hur journalister ser på medielandskapet, anser vi, kan ha att göra med den egna synen på 

yrkesrollen. Den egna synen på yrkesrollen kan då sättas i relation till studier rörande 

medieträning. Nygren skriver i sin bok Yrke på glid om att yrkesrollerna inom journalistiken 

kan vara olika beroende på hur man tolkar den objektiva såväl som subjektiva synen på 

yrkesrollen. I stort handlar det om den subjektiva synen på yrkesrollen, hur journalisten ser på 

sin roll i sammanhanget och vad som driver, till exempel en skribent, när hen återberättar om 

ett möte med en politiker i ett reportage. Den objektiva synen handlar däremot om det som 

kan relateras till vilken utbildning man har, typ av journalistiskt arbete man utför. Det är alltså 

viktigt att ta hänsyn till dessa subjektiva och objektiva perspektiv när man använder den 

journalistiska yrkesrollen som en teoretisk utgångspunkt. Rune Ottosen menar på att den 

journalistiska yrkesrollen kan definieras som en standard där rutiner går hand i hand med 

yrkesetiska normer. Dessa är i ständig utveckling och kompletteras av socialt acceptabla 

beteenden. Yrkesrollen hamnar i skottlinjen mellan kommersialisering och journalistkårens 

egna etiska värderingar. På så sätt kan man påstå att definitionen av yrkesrollen bidrar till att 

journalister får en identitet (Nygren 2008, 21). Journalistens yrkesroll är relevant för denna 

studie, eftersom den till stor del styr hur journalisten arbetar och resonerar och vad hen har för 

syn på den egna yrkesrollen. Den professionaliserade yrkesrollen är alltså med och styr 

medielogiken och är en del av medialiseringsprocessen.  
 

Metod 
 

Metodvalet i forskning görs utifrån det valda ämnet; olika metoder fungerar olika väl 

beroende vad som ska studeras. När man vill förstå journalisters arbetsmiljö och relationen till 

andra yrkesgrupper, som i det här fallet är medietränare och politiker, är kvalitativa intervjuer 

den bästa metoden att använda. När man vill undersöka komplicerade fenomen, vilka 

egenskaper de har, vilka variationer och avvikelser som ryms inom fenomenet är det väldigt 

effektivt att arbeta utifrån kvalitativa metoder (Ekström och Larsson 2013, 54). 

 

När man arbetar med kvalitativa intervjuer behöver man vara flexibel så att man kan ta in nya 

impulser under hela forskningsprocessen, istället för att bli låst vid de frågeställningar och 

idéer som man hade i den inledande fasen av arbetet. Det är också viktigt att under arbetets 

gång ha ett reflexivt förhållningssätt gentemot materialet man samlar in (Ekström och Larsson 

2013, 56). Vi har valt att utgå från grounded theory i arbetet med de kvalitativa intervjuerna 
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som utgör stommen av uppsatsen. Grounded theory är en metod för att utföra kvalitativa 

intervjuer, där man utvecklar sina teorier genom att analysera svaren man får allt eftersom 

man utför intervjuerna. På så sätt kan man få nya idéer och uppslag till frågor som man annars 

hade missat om intervjuerna baseras på redan fastställda idéer eller frågemallar (Silverman 

2004, 67). I vår studie applicerade vi detta bland annat genom att en fråga om 

medieträningens eventuella hot mot demokratin inte inkluderades till listan med våra 

intervjufrågor, förrän efter att två intervjuer redan var utförda. Genom “theoretical sampling” 

samlar man in data för att undersöka föraningar man kan om vissa frågor och för fylla sina 

kategorier med innehåll som man kan bygga vidare sin teori med (Silverman 2004, 71).  

 

Under intervjuernas gång arbetar man med “coding through memo-writing”, där man skapar 

etiketter för viktiga ord och meningar och använder nyckelord som summerar vad 

intervjuobjekten har sagt. Detta fungerar som ett sätt att kategorisera kvalitativa svar, något 

som kan vara svårt i jämförelse med kodning av kvantitativa svar (Silverman 2004, 68). När 

slutar man då pendla mellan datainsamling och utveckling av teorierna? När man nått 

“theoretical saturation”, när nya data eller nya miljöer inte bidrar till nya insikter eller ny 

information. Då kan man avsluta sitt kvalitativa intervjuande (Silverman 2004, 72). 

 

I den här uppsatsen valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med politiska journalister från 

olika mediehus runtom i Stockholmsområdet. Journalisterna arbetar antingen inom public 

service eller privata mediehus. De har varit yrkesverksamma journalister i minst 10 år. 

Urvalet har gjorts efter följande kriterier i korthet: 

 

• Erfarenhet av politisk journalistik  

• Medvetna val av olika mediehus - för att få stor spridning och öka chanserna för att få 

varierande svar 

• Medvetna genusval - jämn könsfördelning där 50 procent var kvinnor och 50 procent 

var män 

 

Urvalet har dessvärre påverkats av tidsfaktorn. Tidsfaktorn har således påverkat bredden i 

urvalet. Till exempel lyser respondenter från kvällstidningar med sin frånvaro, och samtliga 

respondenter är verksamma i Stockholm. På grund av tidsbegränsningen för 
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kandidatuppsatsen kände vi oss manade att boka intervjuer på löpande band. Detta anser vi 

inte påverkade våra studier nämnvärt. Dock anser vi att detta bör nämnas i sammanhanget när 

det gäller urvalet. Båda uppsatsförfattarna var på samtliga personliga intervjuer. Författarna 

turades om att intervjua och skriva ner respondenternas svar. För säkerhets skull spelades 

samtliga intervjuer in med respondenternas kännedom och godkännande. Dock behövde 

författarna inte gå igenom det inspelade materialet då textunderlaget från de personliga 

intervjuerna var tillräckligt komplett.  

 

Våra respondenter valdes ut för denna undersökning eftersom de alla arbetar eller har arbetat 

på väletablerade mediehus och har varit yrkesverksamma journalister under en längre tid. 

Eftersom frågeställningen handlar om skillnader över tid var det viktigt att intervjua 

journalister som arbetat med politisk rapportering en längre tid, eftersom de då haft större 

möjlighet att observera eventuella förändringar i mötet med politiker. Intervjuer genomfördes 

genom att ett stort urval journalister kontaktades via mejl eller telefon där de informerades om 

uppsatsens fokus och frågeställning. Varje enskilt samtal förmedlade samma information, för 

att säkerställa att alla intervjuobjekt fick samma budskap och att förutsättningarna för en 

eventuell intervju skulle vara desamma. 

 

Intervjuerna skedde under personliga möten, och i ett fall via mejl och i ett fall per telefon då 

ett personligt möte av olika anledningar inte var möjligt. Det föll sig naturligt att välja ett 

personligt format för intervjuerna. Med hjälp av personliga intervjuer ansåg vi att vi kunde 

följa upp svar med eventuella följdfrågor. Dessutom gjorde vi också enstaka bedömningar av 

kroppsspråk och hur lång tid de tog på sig att svara. Under intervjuerna ställdes cirka 40 

frågor. I startskedet av arbetet med kandidatuppsatsen valde vi medvetet att inte begränsa oss 

gällande antalet frågor. Vi var medvetna om att vi borde ha ett högsta tak för antalet frågor. 

Men vi ansåg samtidigt också att det var viktigt att beröra många punkter för att få en bredd i 

frågorna. Denna önskade bredd skulle komma att underlätta tolkningar av intervjusvaren.  
 

Redan efter första intervjun visade sig vissa skillnader. Frågorna utformades hela tiden med 

målet att svaren skulle kunna användas som forskningsunderlag i uppsatsen. På grund av den 

bredd vi hoppades uppnå i intervjusvaren, fokuserade vi medvetet våra frågor på olika 

områden: 
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• Medieträning 

• Mötet med politiker 

• Synen på det rådande mediala samhället 

• Förändrande journalistiska arbetsmetoder till följd av kommersialisering 

• Utökad medielogik 

 

Specifikt delades intervjufrågorna upp i följande underrubriker: 
 

• Journalistens åsikter och syn på medielandskapet 

• Journalistens arbetsmetoder 

• Journalistens relation till politiker och pressavdelningar 

• Journalistens syn på medieträning 

 

Frågorna konstruerades så att intervjuobjekten berättade om egna erfarenheter och åsikter. 

Journalisterna talade dels för sig själva som politiska reportrar och dels för journalistkåren i 

stort. Vi var dock noga med att inte dra för stora slutsatser när respondenterna talade om 

journalistkåren i stort. Även om journalistkåren är en relativt homogen grupp så kan åsikterna 

självklart ändå gå isär. Därför lades fokus ändå på de enskilda respondenternas tankar och 

idéer om personliga upplevelser. 
 

Vår datainsamlingsmetod var naturligtvis baserad på de intervjuer som vi utförde. De tio 

respondenternas svar delades upp i fyra delar baserat på våra ämnesval. Samtliga frågor och 

varje respondents svar registrerades sedan i kalkylprogrammet Excel. Kategoriseringen 

gjordes efter typ av svar. Vi bedömde respondenternas svar som neutrala, ja-svar och nej-svar. 

Syftet med struktureringen var att vi ville ha en klarare översikt. Tydligheten var för oss en av 

de viktigaste faktorerna för att enklare kunna se mönster och tendenser i respondenternas svar, 

för att senare kunna analysera resultatet. 
 

Åsikter, som intervjusvaren var, är inte vetenskapliga men kan i allra högsta grad ligga till 

grund för vetenskapligt arbete eftersom respondenterna som är en del av den svenska 

journalistkåren framför sina åsikter. Anledningen till att undersökningen gjordes i denna form 

var för att få en översikt över vad medlemmar i journalistkåren har för uppfattning om 
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medieträning av politiker och medielandskapet i stort. Därför passade det väl med kvalitativa 

intervjuer av etablerade journalister utifrån vår frågeställning.  
 

Vi anser att våra studier har varit någorlunda optimala med hänsyn till tidsaspekt, tillgång till 

respondenter och logistik. Vi har genomgående arbetat med etiska aspekter och skyldigheter 

som berör våra studier. Vi ville av flera olika anledningar begränsa informationen om våra 

respondenter genom att göra dem konfidentiella. Första anledningen till konfidentialitet var 

att flera av respondenterna framförde önskemål om detta, en annan anledning är att vi inte 

ville hänga ut deltagande individer genom att återge för många detaljer. Då dessa individer 

jobbar inom media, Då flera av respondenterna kan anses vara kända profiler inom 

medievärlden och uttalanden de gör kan påverka deras integritet var även det en anledning till 

konfidentialitet.  

 

Då det är kvalitativa och personliga intervjuer är det oerhört viktigt att inte förbruka 

förtroendet hos respondenterna. Vi har genomgående informerat dem om möjligheten till 

konfidentialitet och anonymisering, försäkrat dem om att de vet i vilket sammanhang 

materialet publiceras, att de har rätten att exkluderas helt eller delvis. Vidare har vi väldigt 

aktivt vara måna om att be om tillåtelse för inspelning av intervjuer och varit öppna med vad 

materialet skulle komma att användas till och inte farit med osanning. Vi har också varit noga 

med att inte skada våra intervjuobjekt ekonomiskt, psykiskt eller fysiskt genom våra frågor. 

Deltagandet i undersökningen har därmed varit helt och hållet frivilligt. Vi har även varit 

tydliga med alla eventuella konsekvenser som intervjuerna kan få, och materialet som 

producerats tack vare intervjuerna har inte använts för vår egen vinning, utan bara som 

forskningsunderlag (Rubin och Rubin 1995, 94). Med det sagt har samtliga respondenter varit 

väldigt enkla att kommunicera och samarbeta med, och vi har inte haft några önskemål om 

annat utöver konfidentialitet. 

 

Resultat och analys 
 

Vi studerade fyra specifika områden inom politisk journalistik: åsikter om medielandskapet, 

journalistiska arbetsmetoder, relationen till politiker och slutligen åsikter om medieträning. Vi 

har i stort sett, med undantag från ett fåtal frågor undersökt respondenternas åsikter och 
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attityder inom dessa områden. Journalistiken och politiken möts på en arena som kan 

beskrivas som medielandskapet, den första delen av fyra som avhandlas i vår analysdel. 

Medielandskapet är ett område där politisk och medial logik arbetar i symbios. Journalistiken 

och politiken har ett gemensamt mål: Att fånga allmänhetens uppmärksamhet.  

 

När det gäller de journalistiska arbetsmetoderna ser respondenterna förändringar i det 

digitaliserade medielandskapet. I förändringarna ingår bland annat: ökad opinionsbildande 

journalistik, större intresse för allmänhetens åsikter och större försök till inflytande över den 

journalistiska dagordningen från olika håll. En del av det journalistiska arbetet går ut på att 

intervjua politiker och politikens representanter, vilket skapar ett intresse för att undersöka 

relationen som journalisterna har till politikerna, och om den har förändrats. Enligt 

respondenterna har relationen förändrats över tid, något som kan kopplas till både politikens 

och journalistikens professionalisering. 

 

Den sista delen, som är mest relevant för uppsatsens frågeställning, handlade om att utforska 

journalisters åsikter om medieträning av politiker. Frågorna var utformade för att undersöka 

journalisternas åsikter kring: hur vanligt förekommande medieträningen är, för- och 

nackdelar, eventuell påverkan och eventuella konsekvenser som medieträningen kan ha på 

samhället i allmänhet och journalistiken i synnerhet.  

 

Åsikter om medielandskapet 

 

Sociala medier, mikrobloggar och bloggar påverkar enligt respondenterna det journalistiska 

arbetet med nyhetsrapportering, något som får både positiva och negativa konsekvenser för 

arbetet. De positiva konsekvenserna enligt respondenterna är att det har blivit möjligt att göra 

journalistiskt arbete av innehållet på sociala medier, något som är effekt både tidsmässigt och 

kostnadsmässigt. Resultaten från studien visar även att det som sägs på sociala medier har i 

sig själv ett nyhetsvärde, och kan även skapa uppslag för journalistiska arbeten utanför de 

sociala medierna. Tack vare sociala medier kan även journalisterna få ett direkt svar på vilka 

frågor som engagerar människor, eftersom man enkelt kan mäta hur många som läser och 

interagerar med det journalistiska arbetet genom mätningar av besökarantal, klick och 
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delningar. Respondenterna hävdade vidare att sociala medier bidragit till att det redaktionella 

arbetet sker i högre tempo, vilket kan ses som något positivt; journalisterna har blivit tvungna 

att vara mer effektiva i sitt arbete. 

Negativa konsekvenser av sociala mediers inflytande på journalisterna är enligt 

respondenterna att väletablerade medier rapporterar om “snackisar”, alltså nyheter som redan 

cirkulerar och attraherar intresse samt skvaller, istället för att fokusera på mer undersökande 

journalistik. Det finns också en risk att man inte ser utanför de sociala medierna och därmed 

går miste om röster som inte hörs i sociala medier. Exempelvis sa en av de intervjuade 

journalisterna att det inom journalistkåren läggs för stor tyngd vid Twitter, att det som skrivs 

på Twitter får oproportionerligt stor uppmärksamhet i mediebevakningen. Sociala medier har 

också ökat vikten av källkritik, journalisterna måste vara noggrannare nu än tidigare när det 

kommer till att dubbelkolla sina källor, i och med att vem som helst kan producera material på 

sociala medier. “Bara för att det skrivs på nätet betyder det inte att det ska vara en nyhet” sa 

en respondent.  

 

Sociala mediers påverkan på det journalistiska arbetet kan kopplas till kommersialisering. Det 

är kostnadseffektivt att rapportera om innehållet i sociala medier. Kommersialiseringen 

fokuserar på att medierna ska skapa billigt och kostnadseffektivt innehåll (Esser och 

Strömbäck 2014, 18). 

 

Vår forskning är nära besläktad med Falkheimers studier om det senmoderna samhället där 

gränsen mellan avsändare och mottagare har suddats ut. Sociala medier är samlingsnamn för 

ett antal relativt nya informationskanaler som används inom journalistiken. Nya 

informationskanaler som Facebook och Twitter har blivit verktyg för medborgarna att 

uttrycka åsikter och därmed kan de påverka det mediala samtalet. Enligt respondenterna har 

opinionsbildningen ökat inom journalistiken. Detta beror på den tillväxt som sociala medier 

genomgått. Debattklimatet har förändrats och sociala medier har bidragit till ökad transparens: 

det är mindre distans mellan producent (journalist) och konsument (läsare).  

Sociala medier är alltså en stor bidragande faktor till ett förändrat medielandskap. Därför 

presenteras nedan en summering av respondenternas svar på frågan “Påverkar sociala medier 

ditt journalistiska arbete och i så fall hur?” 
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Tabell 1. Sociala mediers påverkan på det journalistiska arbetet, enligt respondenterna. 

 

Journalistiska arbetsmetoder 

 

Politik är ett komplicerat område som journalistiken rapporterar om. Eftersom en del av det 

journalistiska uppdraget är att förenkla och förklara komplicerade skeenden, gäller även detta 

vid politisk rapportering. Därför är det enligt respondenterna viktigt, i mötet med politiker, att 

som journalist vara väl förberedd, påläst, och att det finns journalister som är specialiserade 

på ett visst område. Som en respondent uttryckte det: “Man måste vara konsekvent och 

kunnig nog att tolka vad politiker säger och vad de vill skicka för budskap”. Vidare är det 

enligt respondenterna viktigt, i relation till medborgarna, att försöka tolka politikernas 

budskap med syfte att göra nyheter förståeligt.  
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Politik är som tidigare nämnt invecklat och kräver ofta förenkling när medierna ska göra den 

förståelig för allmänheten. Politiken kan även vara komplicerad för journalisterna att förstå, 

och det finns enligt respondenterna risk för att man rapporterar otillräckligt eller rentav 

inkorrekt. En journalist som inte är väl insatt i de politiska frågorna hen rapporterar om 

riskerar att förvandlas till en megafon för politikernas budskap. Faktorer som kan orsaka att 

informationen som förmedlas är otillräcklig eller felaktig är tidsbrist för journalisten, 

nedskärningar inom kåren, samt vilseledande svar från politiker. För att försäkra sig om att 

korrekta nyheter förmedlas ska man enligt respondenterna: 
 

• Var kritisk till källor och fakta 

• Ifrågasätt din tes och vinkel – det finns en risk för godtycklighet, att man enbart 

bekräftar fakta som passar “det egna syftet”, var inte selektiv 

• Var noga med att skicka citat, speciellt om man kritiserar någon 

• För en diskussion med kollegor kring val av nyhetsvinkel 

 

Journalistiken arbetar med “provisorisk sanning”, man rapporterar om det man för tillfället 

vet, men adderar nya fakta och vinklar som tillkommer över tid. På så sätt kan bilden av 

händelseförlopp och nyheter förändras under en rapportering som pågår i flera veckor 

(Nygren 2008, 117,118). En återkommande faktor som respondenter nämner i vår studie är 

den om källor. De menar på att bra källor är fundamentala i politisk rapportering. Speciellt 

inom nätjournalistiken, eftersom den håller ett högre tempo än äldre former av journalistik, 

måste journalisterna ha större tilltro till sina källor, och kräver att de förlitar sig mer på högt 

uppsatta källor (Nygren 2008, 117–118). Respondenterna anser att nedanstående är viktigt i 

arbete med källor: 

 

• Använd gärna flera källor – låt flera källor bekräfta de uppgifter som ska ligga till 

grund för ditt arbete 

• Använd pålitliga källor 

• Gör frekventa utvärderingar av dina källors trovärdighet, bli inte bekväm 

• Redovisa gärna källor i text i den mån det går och kan motiveras. 
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Teoretiskt sätt utgår vi till att börja med ifrån “politics”, som en del av politisk logik, som 

Strömbäck och Esser skrivit om. Teorin kan tillämpas på vår analys då respondenter själva, i 

sina svar, berört vikten i att man inte ska agera megafon och förvandlas till en form av 

sändebud som enbart återger vad som ligger i politikernas intresse. Teorin stödjer sig mot 

processen som Strömbäck och Esser nämner om hur politikernas mål är att förbättra 

opinionssiffror och öka partistödet genom en viss typ av framing, framställning, av den 

politiska dagordningen (Esser och Strömbäck 2014, 15). 

 

För att inte vilseledas av otydliga politiska budskap eller rapportera inkorrekta nyheter är det 

alltså inte bara viktigt att journalisterna är väl insatta i den aktuella politiska frågan, utan 

måste också ha god kunskap om hur landets polity, det politiska ramverket, fungerar. Hur 

detta ramverk är konstruerat påverkar det journalistiska arbetet på grund av den effekt den har 

på medielogiken (Esser och Strömbäck 2014, 15). 
 

Vikten av att ha pålitliga källor som grund för sin rapportering som respondenterna vittnat 

om, återfinns i Strömbäcks och Essers första dimension av medialisering. Denna dimension 

säger att medierna använder källor baserat på deras relevans, och desto bättre källor som finns 

inom ett politiskt område, desto mer förekommer det politiska området i medierna (Esser och 

Strömbäck 2014, 7,8). Jesper Strömbäck har tidigare presenterat forskning rörande arketyper 

inom granskande journalistik. En av dessa former av journalistik, den självständiga 

granskande journalistiken (Nilsson och Runsiö 2009, 27), och forskningen kring denna 

korrelerar med våra studier. Att jobba autonomt med källor är något som våra respondenter 

återkommande har presenterat som en viktig faktor när det gäller det egna arbetet med politisk 

journalistik.  

 

En fråga som lyftes fram i våra intervjuer, som också tydliggör tendenser ur respondenternas 

perspektiv, var: vad kan göras bättre inom journalistkåren när det gäller politisk bevakning? 

Tanken med den frågan var att undersöka hur journalister förändrar sina arbetsmetoder för att 

bemöta medieträning? 
 

Respondenternas svar varierade men återkommande nämndes det självständiga arbetet. 

Utöver denna observation framgick det också att politiska journalister borde ta större hänsyn 
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till människors vardag, berätta saker och ting ur flera perspektiv, satsa på specialisering inom 

ämnesområde och självständigt göra egna nyhetsvärderingar. Som Esser och Strömbäck säger 

så är en del av samhällets medialisering att journalistikens blir mer professionell och då blir 

mer självständig från politiken (Esser och Strömbäck 2014, 7,8), något som återspeglas i 

respondenternas svar; den politiska journalistiken skulle gynnas av att journalister har mer 

specialkunskap inom ämnet. 
 

Resultatet visade också på att man gav uttryck för önskemål om att journalister tidigare måste 

skolas till politiska reportrar. En del av respondenterna ansåg att sakkunniga och pålästa 

journalister skulle främja kårens arbete samt som konsekvens göra att politiker pressades till 

fler konkreta svar. Ökad spetskompetens, ansåg respondenterna, skulle även fungera som ett 

verktyg för att bättre kunna möta deadlines.  

 

Forskning kring det självständiga arbetet nämns i den tidigare forskning vi har presenterat, i 

form av Nygrens resonemang kring yrkesrollen och dess objektivitet respektive subjektivitet. 

Den analys vi gör är att hur väl man lyckas med det självständiga arbetet också korrelerar till 

balansen mellan den objektiva såväl som den subjektiva yrkesrollen (Nygren 2008, 21). 
 

Användandet av trovärdiga källor är en viktig del av den journalistiska arbetsmetoden, en 

arbetsmetod som styrs av de publicitetsregler som finns inom journalistiken. Därför 

presenteras nedan en summering av respondenternas svar på frågan “Hur försäkrar du dig om 

att du återger korrekta nyheter enligt de publicitetsregler som finns?” 
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Tabell 2. Respondenternas arbetsmetoder i relation till publicitetsregler. 

 

 

Relationen till politiker 

 

Respondenternas svar på frågan: “Upplever du förändring i den mängd tid som politiker är 

tillgängliga för intervju?” varierar då vissa anser att de upplever förändringar medan andra 

anser att de inte upplever några förändringar. Intervjuerna visade på en tydlig koppling mellan 

hur man svarade på denna fråga och på vilket mediehus man arbetade på. De journalister som 

arbetade för public service ser ingen större förändring i politikers tillgänglighet, medans de 

från privatägda medier tyckte att det blivit svårare att kunna få intervjua politiker. Det spelar 

roll vilket mediehus man representerar. Hur stor medieaktör det är spelar roll eftersom det står 

i proportion till hur mycket tid och utrymme man får, anser vissa respondenter. 
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Respondenterna resonerade kring faktorer som försvårar möjligheter till intervju. De ansåg att 

politikens professionalisering var en bidragande faktor. Politikerna arbetar enligt 

respondenterna i en snabbare takt nu än tidigare, och begränsningar i tillgänglighet för 

intervju handlar ofta om tidspress och pressavdelningar som försvårar tillgång till politiker. 

Det kan också, förankrat i tidigare teorier, kopplas till en ökad professionalisering av 

journalistkåren; presskonferenser är idag mer bevakade än tidigare från olika håll, och det är 

fler som sänder live än tidigare. Det gör att varje reporter får mindre tid med politiker.  

 

En teoretisk utgångspunkt är resonemanget om hur medieteknik, som är en dimension av 

nyhetsmediernas logik, formar de tekniska förutsättningarna som existerar och påverkar 

nyhetsrapporteringen (Esser och Strömbäck 2014, 18). Nuförtiden är det enkelt och billigt att 

göra livesändningar vilket gör att fler medier använder sig av den tekniken. Samtidigt har 

webbjournalistikens höga tempo bidragit till att större vikt läggs på liverapporteringen; 

publiken förväntar sig få tillgång till information så fort den finns tillgänglig.  

 

Många gånger erbjuder pressavdelningar diverse typer av presskonferenser där de på förhand 

har bestämt vilka frågor som diskuteras. På så sätt kan vi se relationer till politisk logik-teori 

där politikernas kommunikationsapparat professionaliserats som en motreaktion till den 

professionalisering som journalistiken genomgått (Esser och Strömbäck 2014, 7,8). Denna 

motreaktion har tidigare nämnts i Nilssons och Runsiös forskning som handlar om att en 

reaktion på en allt mer professionaliserad journalistkår är att den politiska kåren också blir 

mer professionell (Nilsson och Runsiö 2009, 12). Även om det har blivit svårare för enskilda 

journalister att få intervjuer med politiker, har politikerna generellt blivit mer tillgängliga för 

kommentarer. Som en respondent uttryckte det: “De är mer tillgängliga nu än någonsin. Det 

finns en rädsla hos politiker att vara tysta, tystnad kan bli en del av spektaklet. Kravet på 

tillgänglighet har ökat.” 

 

Flera respondenter sa även att det är lättare att få möjlighet att intervjua en politiker om ämnet 

man vill prata om är dagsaktuellt inom politiken. Detta kan direkt kopplas till hur den 

politiska logiken och medielogiken samspelar; politiska aktörer kan öka sitt mediala 

inflytande genom att anpassa sig efter medielogiken (Esser och Strömbäck 2014, 21,22). 
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Politiker tillgängliggör sig själva för intervju när ämnet passar deras politiska agenda. En av 

respondenterna menar att det märks tydligt om man blir en del av en politikers mediestrategi, 

då politikern ifråga kan ha en annan agenda än journalisten. Samtidigt så får medierna ut 

något värdefullt av intervjun; de får prata om aktuella händelser, vilket medielogiken säger är 

intressantare än äldre händelser.  

 

En viktig del av relationen till politiker är hur villiga de är på att svara på journalisters frågor, 

något som är en del av den ansvarsutkrävande uppgiften som journalister har. Därför följer 

här en summering av respondenternas svar på frågan “Upplever du förändringar i politikers 

vilja att besvara frågor?” 

Tabell 3. Förändringar i politikers vilja att besvara frågor, enligt respondenterna. 
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Åsikter om medieträning 

 

Återkommande svar bland respondenterna var att medieträning är ett bra verktyg för politiker 

och i vissa fall en naturlig utveckling av relationen mellan medier och det politiska 

etablissemanget. Respondenterna tyckte dessutom att medieträningen bidrar till att 

journalister måste bli bättre på det journalistiska arbetet genom att vara bättre pålästa och 

förberedda inför mötet med politiker. Avvikande åsikter förekom där bland annat en 

respondent ansåg att medieträning förvisso är bra, men enbart bra för politikerna. 
 

Åsikterna kring medieträning varierade, respondenterna lyfte fram både positiva och negativa 

effekter av medieträning. De positiva effekterna var: 

 

• Medieträning kan ge politiker en trygghet och kunskap som behövs för att kunna 

besvara frågor 

• Politiker har större självförtroende inför mötet med medier 

• Politiker lär sig förmedla korrekta fakta 

• Politiker blir helt enkelt bättre på att prata inför människor 

• Politiker lär sig att uttrycka sig kortfattat, ger färre långrandiga svar  

 

Respondenterna tyckte att medieträning hade följande negativa effekter: 
 

• Politiker försöker överlista journalister genom att gå runt frågor eller helt enkelt 

undvika frågor 

• Politiker upprepar sig 

• Försöker kontrollera journalister och jonglerar med sanningen - kan leda till ett 

demokratiskt problem där svar och information uteblir 

• Politiker pratar utifrån ett bestämt budskap, innebär att journalisten inte får svar på 

intressanta frågor 

• Tidsmässigt kan det bli problematiskt då alltfler PR-personer bestämmer tider kring 

presskonferenser istället för att man, som var vanligare förr, haft möjligheten att 

komma i direktkontakt med politiker. 
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Medieträningen av politiker påverkar enligt respondenterna inte bara mötet med politiker, 

utan även det journalistiska arbetet. Medieträningen ställer högre krav på journalisten, och gör 

att hen måste vara bättre förberedd, mer påläst och mer påstridig i mötet med politiker.  

Medieträningen gör också att man som journalist mer noggrant väljer ut sina frågor. Man kan 

bli tvungen att ställa frågor som inte tillhör dagordningen för att försöka överraska politikern, 

eftersom det finns tillfällen då politikern inte har förberett sig på att svara på andra frågor än 

de rörande det egna budskapet. Medieträningen ställer också krav på journalisten att bli bättre 

på att avkoda det som politikerna säger, för att kunna förklara budskapet till publiken. Den 

kan också fungera som en “trigger”, som får journalisten att aktivt arbeta med att utveckla 

sina journalistiska färdigheter, i respons till att politikern har blivit bättre på att parera och 

avvärja frågor. Journalistens arbetsmiljö och villkor påverkas samtidigt också av 

tidsperspektivet, där man är begränsad till hur mycket tid man har på sig att kunna uppnå 

många av kraven som nämnts ovan.  

 

De positiva effekterna av medieträningen kan kopplas teoretiskt till hur den politiska logiken 

formas efter medielogiken, vilket gynnar det journalistiska arbetet. Att uttrycka sig kortfattat 

och förmedla korrekta fakta på ett förståeligt sätt, liknar det journalistiska arbetet. När 

politikerna arbetar på detta sätt, tack vare medieträning, blir det journalistiska arbetet lättare; 

journalisterna behöver inte lägga energi på att avkoda det politiska budskapet och göra det 

lättförståeligt för publiken. Men de negativa konsekvenserna av medieträningen motarbetar 

medialiseringen av politiken, vilket gör det att det journalistiska arbetet försvåras. 

Medielogiken beskriver att journalisterna ska tjäna allmänheten genom att ge dem verktygen 

de behöver för att vara självständiga och informerade medborgare, något som hindras av att 

politiker inte är tillmötesgående mot journalisterna.  

 

Nygrens tidigare forskning nämner den “dagliga produktionen” där journalisten har specifika 

roller. Det går att se ett samband mellan den forskningen och de resultat som våra studier 

visar, effekterna av medieträningen påverkar journalistens arbetsprocess (Nygren 2008, 23). 

Samhällsutvecklingen är något som respondenterna i sina svar återkommer till, med 

motiveringen att medialiseringen påverkar journalistikens riktning (Esser och Strömbäck 

2014, 6). Detta gäller både ur ett självständigt perspektiv, men även i samband med det 

politiska systemet.  
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Det fanns tydliga mönster i vad respondenterna hade för åsikter om tillväxten av en 

medietränad politikerkår. De tyckte att ökad medieträning var en logisk reaktion på en större 

och allt mer professionaliserad journalistkår. Konsekvensen av allt större krav på 

journalistkåren blir, speciellt med tanke på den medialiserade kapprustning som politiken 

genomgår, att journalisterna än mer måste bli skickligare på det egna arbetet. Detta gäller i 

synnerhet i mötet med högt uppsatta politiker och tjänstemän där respondenterna tror att 

medieträningen är som vanligast. Respondenterna ansåg att den allt mer närvarande gruppen 

av PR- och pressavdelningar, om inte med vetenskaplig säkerhet, åtminstone ger ett sken av 

att medieträningen är vanligare än tidigare. En avvikande åsikt var att politiker kan vara 

naturligt skickliga talare, och det inte alltid behöver handla om medieträning som politikern 

genomgått. I stort handlar respondenternas svar om den egna synen på hur de ska agera i sin 

yrkesroll. Nygrens tidigare forskning (Nygren 2008, 21) om hur den journalistiska synen på 

yrkesrollen har utvecklats gör sig påmind. Yrkesrollen delas upp i den objektiva respektive 

subjektiva rollen. För denna uppsats är det intressant ur respondenternas perspektiv. I tidigare 

forskning kan man ana ett samband mellan att både journalistkåren och politikerkåren blir 

alltmer komplex och professionaliserad och att mediernas betydelse som identitetsskapare för 

konsumenter ökar (Falkheimer 2002, 20). 
 

Hur framgår det då att politiker är medietränade? Utöver det som tidigare presenterats säger 

respondenterna att politiker som svarar repetitivt avslöjar en misslyckad medieträning. Bristen 

på förståelse för medielogiken hos de som inte är medievana gör att de inte förstår inte att det 

inte går att bara att upprepa sig. Politiker har i många fall gått från att vara en person man kan 

konversera med, till en megafon som förmedlar ett budskap. Medietränade politiker kan lätt 

uppfattas som fåordiga och håller sig till vissa budskap.  
 

Respondenterna fick besvara frågan “Vad tror du driver (ofta före detta journalister) att arbeta 

med medieträning?”. Typiska svar var att de ansåg att den journalistiska yrkesrollen var nära 

besläktad med den medietränande yrkesrollen. Journalister känner till arbetsmetoder och 

strategi för hur de ska gå tillväga i arbetet, medietränare i sin tur har en förståelse för och 

kännedom om den journalistiska yrkesrollen. Till detta tillkommer olika faktorer som våra 

respondenter ansåg bidra till att man går från att arbeta som journalist till att arbeta med 

medieträning. Dessa faktorer kan delas upp i tre kategorier: 
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• Ekonomi 

• Professionalitet 

• Ideologi 

 

I den ekonomiska kategorin ingår bristen på journalistiska arbeten och strävan efter högre lön. 

Till den professionella kategorin ingår att man tröttnat på den journalistiska yrkesrollen, det 

höga arbetstempot och de många arbetsuppgifterna och att man vill använda sina 

journalistiska kunskaper inom ett annat fält. De övriga anledningarna till varför man som 

journalist istället börjar arbeta med medieträning var enligt respondenterna en ideologisk eller 

politisk övertygelse. Man vill istället jobba mot ett ideologisk eller politiskt mål, istället för att 

stå på utsidan och rapportera om det. Vanligt förekommande svar hos respondenterna var att 

de känner någon som arbetar med medieträning. Vissa av respondenterna svarade att de skulle 

kunna tänka sig att arbeta med medieträning, dock med förbehåll om att det skulle ske efter en 

avslutad journalistkarriär. Vissa av respondenterna menar att det inte går att kombinera de två 

yrkesrollerna medan resterande respondenter säger att de inte kan tänka sig att arbeta som 

medietränare överhuvudtaget och anger olika orsaker: ointressant yrkesroll, medieträning 

fyller ingen funktion när den medietränade blir ställd mot väggen, ointresse att utbilda makten 

med motiveringen “vi står på olika sidor”. 

 

En av de kategorierna ovan, ekonomi, har ett teoretiskt samband med kommersialisering. 

Kommersialiseringen som är en faktor i medielogiken (Esser och Strömbäck 2014, 18), 

tydliggör hur medieföretag drivs i vinstsyfte. Och den ekonomiska utvecklingen, bland annat 

arbetsbrist och relativt låga löner, går att relatera till respondenternas svar om vad som driver 

journalister att lämna journalistyrket för rollen som medietränare. Även det faktum att både 

medieträning och journalistiken är två yrken som arbetar med kommunikation och som båda 

till viss grad drivs av kommersiella krafter kan bidra till att steget från journalistiken till 

medieträningen inte är så stort. Även den ideologiska aspekten kan anses vara en drivkraft 

bakom bytet av yrkesroll. De journalistiska yrkesreglerna säger att man inte ska göra saker 

som “kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist” (Svenska 

Journalistförbundet 2014), men några sådana krav har man inte som medietränare.  
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Tidigare forskning visar på att den journalistiska yrkesrollen formas av, bland annat, rådande 

normer och ideal (Nygren 2008, 23). Detta kan sättas i relation till hur vissa respondenter kan 

tänka sig arbeta med medieträning, men skulle i så fall göra det efter en avslutad journalistisk 

karriär. De rådande normerna och idealen inom journalistkåren går inte att kombinera med 

arbete med medieträning. När respondenterna tillfrågades om de ansåg att medieträning i 

förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin var ett återkommande svar att det fanns en 

risk för det. De som ansåg att medieträning kan hota demokratin hade följande motiveringar: 

 

• Det intellektuella samtalet i samhället kan påverkas negativt 

• Det kan vara ett hinder för att journalisterna ska kunna presentera hela sanningen 

• Försvårar ansvarsutkrävandet 

• Kan skapa ett filter mellan journalist och politiker vilket i förlängningen skapar en risk 

att politiker döljer och mörkar  

• Kan leda till en kultur där man systematiskt förvränger och döljer sanningen 

 

De som ansåg att medieträningen av politiker inte riskerar att skada demokratin sa att 

journalister måste helt enkelt bli bättre på sitt jobb, kåren får bli bättre på att forcera väggar 

som medieträningen sätter upp, även om det kräver mer resurser. 
 

Politics, en del av politisk logik, presenterar en teori om hur den medietränade politikerkåren 

aktivt arbetar med att framföra ett bestämt budskap. Detta budskap vill politikerna framföra 

genom att använda sig av journalister som budbärare. Med respondenternas svar i åtanke, 

kring de risker och konsekvenser som dålig medieträning kan medföra, kan en alldeles för 

professionellt tränad politikerkår försvåra det journalistiska arbetet. Respondenterna har 

tidigare bland annat nämnt att det intellektuella samtalet kan påverkas negativt; det blir 

svårare att presentera hela sanningen och det leder till en kultur där information systematiskt 

förvrängs. Men respondenterna har också varit tydliga med att sund och väl utförd 

medieträning kan ha goda effekter både på journalistiken och det politiska systemet och 

kommunikationen mellan dessa parter.  

 

Men respondenterna menar också på att medieträning i viss mån kan vara ett hot mot 

samhällsverksamheten. Om medieträningen fungerar som ett verktyg som enbart gynnar 
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politikerna, och hindrar journalister från att granska makten och rapportera sanningsenligt, 

medför det konsekvenser för medborgarna. Detta eftersom medierna är centrala i våra 

vardagliga kommunikativa metoder och alla sociala handlingar vi utför och alla sociala 

sammanhang vi befinner oss i formas av medierna. Om medierna hindras från att utföra sitt 

granskande och rapporterande arbete påverkas medborgarna negativt på flera sätt (Couldry 

och Hepp 2017, 20, 27). 
 

En fråga som står i direkt koppling till uppsatsens frågeställning är “Har det blivit svårare för 

journalister att prata med politiker på grund av att de medietränas?” Nedan följer en 

summering av respondenternas svar på denna fråga. 

 

Tabell 4. Medieträningens effekter på samtalet mellan journalister och politiker, enligt respondenterna. 
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Slutsats och diskussion 
 

I denna studie har följande frågeställningar diskuterats utifrån kvalitativa intervjuer med 

journalister, tidigare forskning samt relevanta rådande teorier: 
 

• Hur påverkar medieträning av politiker det journalistiska arbetet? 

• Anser respondenterna att medielandskapet har förändrats och i så fall hur? 

• Har journalisternas relation till politiker och pressavdelningar förändrats över tid? 

• Vad har journalisterna för syn på medieträning och hur den används? 

• Hur arbetar journalister med politisk rapportering? 

 

Det är tydligt att medieträning påverkar det journalistiska arbetet, både negativt och positivt. 

Enligt respondenterna påverkas journalistikens förmåga, kapacitet och möjligheter att berätta 

sanningen av att politiker medietränas. Dock kan medieträning faktiskt få vissa positiva 

effekter, som då framförallt syftar till att politiker blir tydligare i sin kommunikation med 

journalisterna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de negativa effekterna av medieträning kan 

överskugga de positiva, eftersom de positiva effekterna av medieträning till stor del handlar 

om att det utmanar journalister att bli bättre på sitt jobb.  

 

Journalisterna, som alla varit yrkesverksamma i många år anser att medielandskapet har 

förändrats över tid, speciellt med teknisk utveckling och i synnerhet sociala medier, i åtanke. 

Detta har vi jämfört med rådande teorier om politisk logik, medielogik och medialiseringen av 

samhället, och det visar sig att mycket av det som journalisterna vittnar om i sitt vardagliga 

arbete även återfinns i teorier kring det praktiska arbetet. Medielandskapet har även förändrats 

i det att journalister idag har en annorlunda relation med politiker och pressavdelningar, 

jämfört med tidigare. Tidigare hade journalisterna lättare att komma i kontakt med politiker, 

kunde få en personligare kontakt med dem, och mängden tid som de var tillgängliga för 

intervjuer var större.  

 

Nu för tiden står ofta en stab av presspersoner anställda på en pressavdelning i vägen för 

journalisten, och fungerar som ett filter mellan dem och politikerna. Detta leder till att 
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politikerna har blivit mer distanserad från journalisterna som de möter i yrkeslivet, och har 

gått från att vara en social person man kan interagera med, till en budbärare av på förhand 

bestämda talepunkter. Dock bör nämnas att respondenternas svar enbart visar på deras 

individuella åsikter och därmed inte kan fungera problemfritt för att nyansera vad hela 

journalistkåren tycker och tänker. Dessutom finns det andra faktorer som påverkar 

utvecklingen, till exempel det egna journalistiska arbetet och hur redaktioner är formade. Med 

andra ord är själva journalistkåren delvis bidragande till utvecklingen inom den politiska och 

journalistiska kapprustningen och bär därmed ansvar för denna.  

 

Bland de journalister som förekommer i denna studie råder det inte någon egentlig upprördhet 

över denna utveckling, istället ser de den som en naturlig utveckling till följd av att 

journalistiken har blivit mer professionaliserad. Även det faktum att tack vare medieteknikens 

utveckling och förändringar i hur medierna förmedlar sina budskap har politiken anpassat sig 

efter ett snabbare medieklimat där information ska förmedlas så fort och effektivt som 

möjligt. Detta kan man se i tidigare forskning som utförts, som pekar på att politiken gör klokt 

i att rätta sig efter rådande medielogik för att så effektivt som möjligt nå ut med sina budskap; 

att sprida sin politics till allmänheten.  

 

I studien har det också presenterats hur journalister arbetar med politisk bevakning, där 

respondenterna lyfte fram vikten av trovärdiga och högt uppsatta källor, något som även detta 

bekräftas i tidigare utförd forskning. Vidare ser vi tydliga tecken på att journalisterna, trots 

bland annat den kommersiella press som finns, är måna om att arbeta med en än mer kritisk 

hållning till källor och fakta och att ifrågasätta den egna tesen. I ett tillspetsat sammanhang 

där medieträningen kan tänkas bli ännu ett hinder i vägen för det journalistiska arbetet, 

medför det att de journalistiska arbetsmetoderna måste förstärkas och förbättras som en 

motreaktion till professionalisering inom politiska kommunikationsapparater. En slutsats 

rörande den utveckling som medieträningen kan föra med sig är också den om att 

journalistkåren utsätts för allt större press att prestera.  

 

Detta kan i sin tur sättas i en direkt relation till våra respondenters resonemang kring varför 

vissa före detta journalister valt att gå över till “den andra sidan” för att den journalistiska 

yrkesrollen kan ha blivit alldeles för komplex och att kåren känner sig utarbetad. 
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Journalisternas övergång till att arbeta som medietränare beror inte, enligt respondenterna, 

enbart på pådrivande faktorer inom journalistiken utan också attraherande faktorer inom 

medieträningen. Inom den professionella journalistiska yrkesrollen kan man ofta inte arbeta 

med nyhetsrapportering utifrån en politisk övertygelse, något man kan göra om man arbetar 

med medieträning. Dessutom finns en lockelse om en högre lön, något man ofta kan få när 

man arbetar inom PR, jämfört med journalistiken. 

 

Hur skiljer man då på vad som är bra respektive dålig medieträning när det gäller politisk 

bevakning? Att man inom politiken lägger resurser på att kunna kommunicera sina budskap 

på ett bra och effektivt sätt kan ses som bra medieträning, ur ett journalistiskt perspektiv. Men 

om det politiska etablissemanget använder resurser till att utbilda sina politiker så att de blir 

bättre på att undvika journalisters granskande frågor så medför det negativa konsekvenser för 

det journalistiska arbetet och är därmed dåligt för journalistiken. 

 

Medieträningen av politiker, om än en naturlig utveckling enligt journalisterna, kan vara ett 

hot mot samhället. Inte bara det journalistiska arbetet drabbas, där medietränade politiker 

slingrar sig inför frågor som ställs av journalister som då måste försöka “bryta igenom” 

medieträningen. Detta kan vara ett tidskrävande arbete, tid som journalister ofta inte har. 

Detta beror på det snabba medieklimatet men också kommersialiseringens effekter på 

journalistiken med utökade arbetsuppgifter och redaktionella nedskärningar. Många av 

journalisterna som figurerar i denna studie arbetade inom public service, där 

kommersialiseringen inte direkt påverkar deras arbete. Men även de ser den ökade 

kommersialiseringen som ett indirekt hot mot deras arbete, eftersom de är beroende av ett 

stort medielandskap med många aktörer. Hotet som medieträningen av politiker består av, är 

relevant inte bara för journalisternas arbetssätt men även för samhället i stort. Om 

maktbalansen skiftar för mycket till fördel åt det politiska systemet, där de får all makt över 

det som sägs i medier riskerar journalisterna att förvandlas till inget mer än megafoner som 

ofiltrerat för vidare de politiska budskapen. 

 

Våra studier måste tåla att kritiseras och det är ett antal punkter där man kan resonera kring 

förbättringar. Som bör nämnas, är all forskning begränsad utifrån ett tidsperspektiv. Till att 

börja med skulle vi, om vi haft mer tid, kunnat försäkra om oss att ha ett djup i urvalet av 
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intervjupersoner. För trots att vi var ute i god tid och mejlade och ringde telefonsamtal för att 

etablera kontakt och bestämma potentiella kontakter, visade det sig att våra respondenter kom 

från snarlika miljöer. Majoriteten var från public service medan ett fåtal var från privatägda 

medier. Dessutom begränsades vi ytterligare på grund av den geografiska aspekten då 

samtliga respondenter var verksamma i Stockholmsområdet. Detta ser vi som en brist då en 

viss bredd sätt till arbetsmiljö såväl som geografisk positionering kunde ha gett mer 

varierande svar. Med mer tid på händerna hade vi kunnat utöka antalet personliga intervjuer 

till 15–20 stycken. Att rentav fördubbla antalet intervjuer hade potentiellt skapat bättre 

förutsättningar för varierande svar. Att vi dessvärre fick intervjua två personer per telefon 

respektive per mejl kan ha inneburit att vi inte aktivt och fysiskt fick se reaktioner på frågor. I 

studierna som utfördes på distans hade vi inte samma möjlighet att analysera kroppsspråk på 

samma sätt som de intervjuer som skett i personliga möten. Att två intervjuer utfördes i annan 

form än de resterande åtta tror vi inte nämnvärt påverkat det sammantagna resultatet av alla 

intervjuer.  
 

Som förslag på vidare forskning anser vi att man ska ta hänsyn till ovanstående kritik som vi 

har presenterat rörande våra egna studier. Förslaget skulle gå ut på att ny forskning ska ta 

hänsyn till fler mediehus, större geografisk bredd och variation. Det vore också önskvärt att 

inkludera åsikter från politiker och medietränare som komplement till sådan forskning. Även 

en kvantitativ studie av medieträningens effekter skulle bidra till forskningen inom ämnet, 

bland annat eftersom det skulle ge ett större forskningsunderlag. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor: 
 

DEL 1: Journalistens åsikter och syn på medielandskapet 

1. Finns det en skillnad mellan att berätta sanningen och ge en nyanserad bild av 

verkligheten? 

2. Vilka externa faktorer, om någon, som till exempel bloggar och mikrobloggar (sociala 

medier) påverkar ditt arbete med nyhetsrapportering? (kritisk hållning till diverse 

mikrobloggar med mera) 

3. Hur påverkar kommersialiseringen det journalistiska arbetet? 

4. Mycket av opinionsbildningen sker idag genom medier. Vilka förändringar har du 

märkt av i detta avseende under ditt yrkesliv? 

5. Hur har journalisternas ansvarsutkrävande gentemot politiker förändrats i 

mediebevakningen? 

6. Det pågår det ett “kapprustningskrig” mellan journalister och press/-

informationsavdelningar. Hur visar det sig? 

7. Vad kan göras bättre inom journalistkåren när det gäller politisk bevakning? 

  

DEL 2: Journalistens arbetsmetoder 

1. Hur försäkrar du dig om att du återger korrekta nyheter enligt de publicitetsregler som 

finns? 

2. Vilka olika källor använder du vid politisk rapportering? Var uppmärksam på 

följdfrågor 

3. Finns det en risk att man “bestämmer sig i förväg” när det gäller vinkling? 

4. Om ja: Hur undviker du det? 

5. Vilka risker, om några, finns det när man jagar ett scoop? 
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6. Hur mycket diskuteras sanningshalten/den nyanserade bilden av verkligheten på 

redaktionen?  

 

DEL 3: Journalistens relation till politiker och pressavdelningar 

1. Hur intressant är det att bevaka riksdagen? 

2. Hur bevakar du riksdagen? 

3. Hur intressant är det att bevaka regeringen? 

4. Hur bevakar du regeringen? 

5. Hur intressant är det att bevaka landstingen? 

6. Hur bevakar du landstingen? 

7. Hur intressant är det att bevaka kommuner?  

8. Hur bevakar du kommuner? 

9. Hur intressant är det att bevaka andra myndigheter/departement? 

10. Vilka andra myndigheter/departement bevakar du och hur? 

11. Upplever du förändring i den mängd tid som politiker är tillgängliga för intervju? 

12. Upplever du förändringar i hur ofta politiker ställer upp på intervju? 

13. Upplever du förändringar i politikers vilja att besvara frågor? 

14. Vad anser du att (politiska) journalister har för relation till politiker? Har den 

förändrats över tid? 

15. Upplever du förändringar i bemötandet från pressavdelningar under din karriär? 

  

DEL 4: Journalistens syn på medieträning 

1. Vad tycker du om medieträning? 

2. Hur vanligt är det med medieträning för politiker? 

3. Finns det fördelar med medieträning för politiker?? 
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4. Finns det nackdelar med medieträning för politiker?? 

5. Hur märker du av medieträning för politiker?? 

6. Vilka effekter har medieträning på ditt journalistiska arbete? Uppge gärna för- och 

nackdelar. 

7. Hur framgår det att intervjupersonen är medietränad? 

8. Har det blivit svårare för journalister att prata med politiker på grund av att de 

medietränas? 

9. Hur ser relationen ut mellan journalister och “medietränare”? 

10. Känner du någon journalist eller någon annan som arbetar med medieträning? 

11. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med medieträning? Varför, varför inte? 

12. Vad tror du driver (ofta före detta journalister) att arbeta med medieträning? 

13. Anser du att medieträning kan utgöra ett hot mot demokratin? I så fall, hur? 
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