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Computational techniques have transformed the journalistic approach. Journalists now 

have the opportunity to integrate user-statistics from the news website with their work. 

Singer (2011) argues that journalists seem particularly afraid of items, which they 

perceive as trivial or otherwise unsavory, will prove popular - potentially creating 

management pressures to produce more of those stories. She describes this practice as 

‘‘traffic whoring’’. This phenomenon could affect journalists democratic function and 

their public responsibility. Through qualitative interviews we seek to answer the 

question: how do journalist perceive traffic whoring and how does it affect their 

journalistic work? Our study reveals that the interviewed journalists don’t consider 

themselves to be influenced by traffic whoring. On the contrary, their given statements 

describes the opposite. Partly due to the visibility of user-preferences, but also due to an 

increasing management demand to generate high numbers and statistics.  
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Tack 
 

Stort tack till vår handledare Kristoffer Holt, som har hjälpt oss i våra mindre klarsynta 

stunder och knuffat ut oss på vägen från kaos till ordning.  

 

Tack till våra respondenter som tagit sig tid att förmedla sin bild av verkligheten. Våra 

samtal har varit väldigt inspirerande och givande.  

 

Björn Hygstedt, kommunikatör på Svenska Dagbladet, vill vi ge en extra eloge för att 

han hjälpte oss att komma i kontakt med relevanta respondenter på SvD.  

 

Till sist, vill vi även säga tack till våra familjer och vänner för det stöd ni gett under 

denna period, samt det tålamod ni har haft med oss under stressiga stunder.   
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“Känner du ett krav på att anpassa dina artiklar efter läsarstatistik?” 

” …(suck) hur ska jag svara på det? Man vill ju skriva dagens mest lästa artikel”. 
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1 Inledning 
 

När internet introducerades för allmänheten i början på 1990-talet fanns en rädsla hos 

journalister och redaktörer att den traditionella tryckta journalistiken skulle kännas 

förlegad och inaktuell vid sidan av moderna, uppkopplade och snabba lösningar (Küng, 

Picard & Towse, 2008). Internet sågs som ett hot mot den journalistiska affärsmodellens 

grundkärna och publicister kände sig tvungna att anpassa sig till den nya digitala 

verkligheten, vilket resulterade i att man skyndade sig online och kopplade digitala 

plattformar till den tryckta tidningen (Küng, 2008). Detta gjorde det möjligt för 

användarna att nu kunna tillgodose sig tidningens nyheter helt gratis. 

 

Ett drygt decennium senare börjar konsekvenserna av beslutet märkas på allvar. Den 

tryckta papperstidningen kämpar mot en gradvis ökande marginalisering (Küng, 2008), 

med minskande reklam- och prenumerationsintäkter till följd. Samtidigt genererar 

digitala annonser betydligt lägre intäkter och de digitala prenumerationsmöjligheterna är 

fortfarande förhållandevis små (Singer, 2011). Dagens informationssamhälle ställer 

dessutom krav på ett ständigt flöde av information, och de digitala tidningarna förväntas 

leverera ett journalistiskt material både snabbare och oftare (Bakker, 2012). Parallellt 

med detta har idén om att nyheter är gratis rotats djupt hos allmänheten (Bruns, 2011). 

Situationen har blivit ohållbar för dagens medieföretag, som skriker efter en ny 

affärsmodell för kapitaltäckning. För att undvika att journalistiken urholkas tvingas man 

leta efter nya sätt att kringgå problemet. 

 

Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort att det idag går att mäta trafiken på 

nyhetsorganisationers webbsidor (Poell & van Dijck, 2014). Då webbsidornas trafik är 

direkt kopplad till tidningarnas intäkter, där varje klick räknas (jfr online advertising 

revenue) (Tang, Sridhar, Thorson, & Mantrala, 2011), ökar organisationernas intresse i 

att driva trafik till sidan. Ju mer klick, desto högre intäkter. Risken blir därmed att det 

redaktionella innehållet påverkas av kommersiella krafter (McManus, 1994), vilket i sin 

tur styr journalisternas arbete. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Allt vi gör i den digitala sfären kan sparas och översättas till mätbara siffror. Internets 

teknik har skapat möjligheter för oss att konkretisera det abstrakta (Flew, Spurgeon, 
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Daniel, & Swift, 2012). Dessa algoritmiska beräkningar och möjligheten att mäta trafik 

har skapat en institutionell utveckling, som gör att det blir vanligare att även teknologier 

utgör en viktig del av det dagliga journalistiska arbetet, vilket på sikt omprövar 

framtidens nyhetsförmedling (Andersson, 2012). 

 

Verktygen gör det möjligt för nyhetsorganisationer att mäta vad läsarna vill ha, liksom 

deras demografiska egenskaper, vanor, vem som läser vad, samt vilka ämnen som 

intresserar dem mest – allt i realtid (Smyrnaios & Bousquet, 2011). I kriget om läsarna, 

klicken och i förlängningen annonsörerna, blir detta ett effektivt hjälpmedel för 

tidningen. Logiken bakom mätningarna har gjort det irrationellt att lyssna på 

magkänslan kring vad som är en nyhet, när man istället kan se svart på vitt vad läsarna 

anser vara intressant. Detta påverkar inte bara det journalistiska innehållet utan också 

journalistens roll. 

 

I september 2013 genomförde tidningen Journalisten en enkätundersökning bland 

Sveriges journalister. Resultatet visade att nästan 80 procent av de svarande 

journalisterna anser att klickräkning på nätet leder journalistiken i en negativ riktning, 

eftersom att generera många klick blir ett mål i sig (Nesser, 2013, 26 september).  

 

Robbie Lauler skrev, den 22 oktober 2013, en krönika i Aftonbladet om hur hans chefer 

föredrar det snabbt producerade materialet, istället för det välarbetade som tar längre tid. 

I hans krönika citeras även Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan:  

 

“Om vi blir alltför desperata i den jakten och framhäver hårdvinklade, 

personliga, klickvänliga krönikor som det viktigaste vi har att erbjuda – 

då kommer vi sakta men säkert att underminera vår egen ställning“   

(Chukri i Lauler, 2013, 22 oktober). 

 

Vissa tidningar har dessutom baserat hela sin affärsmodell på beräkningsverktygen. En 

av de mest kända är Huffington Post (Poell & van Dijck, 2014). De har exempelvis 

anställt så kallade “traffic editors”, vars uppgift är att söka igenom nätet efter populära 

sökord, eller undersöka vilka ämnen som för tillfället “trendar” på sociala medier. 

Resultatet ligger sedan till grund för det tidningsinnehåll som journalisterna producerar 

(Poell & van Dijck, 2014). Genom att ständigt hålla sig uppdaterade kring de mest 

aktuella ämnena, uppdatera hemsidan frekvent och länka till många och populära källor, 
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säkerställer Huffington Post att deras artiklar hamnar högt upp i Googles sökresultat. 

Detta genererar i sin tur en större skara läsare, och en större mängd klick.  

 

I Sverige finns ett motsvarande intresse att lyfta fram vad som är mest delat. Bland 

exemplen finns sidor såsom socialanyheter.se, som samlar och länkar till de artiklar 

som för tillfället delas mest på Twitter och Facebook, samt sharedcount.com, som 

berättar hur många gånger en URL-adress har delats vidare. Vi kan även se att svensk 

dagspress lägger ett allt större fokus på liknande parametrar, i och med funktioner som 

“Mest lästa artikeln idag” (se t.ex. aftonbladet.se). 

 

Forskning visar att journalister känner en viss oro över att styras av webbtrafik (Singer, 

2011), eftersom läsare generellt tycks vara mer intresserade av att läsa och dela vidare 

så kallad sensations- eller skandaljournalistik, såsom sport, brott och sex. I den 

hårdnande konkurrensen skulle denna statistik kunna leda till ökande krav från 

ledningar på att större fokus skall läggas på liknande material, så kallad traffic whoring 

(Singer, 2011).  

 

Konsekvenserna av en sådan “klickjakt” skulle kunna påverka vårt demokratiska 

samhälle på flera plan. Vad händer egentligen med den offentliga debatten om våra 

nyhetsorganisationer anpassar sig efter det som klickas, och förbiser ett innehåll som 

gör oss mer medvetna om vårt samhälle? Eller när innehållets kvalité sjunker så lågt att 

det påverkar förtroendet för vår journalistkår. Diskussionen är i högsta grad relevant och 

aktuell, och något som nutidens journalister måste ta ställning till.  
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 En digital era 
Vår samtid genomsyras av en utveckling inom kommunikation- och informationsteknik. 

Utvecklingen är så sammanflätad med ekonomi och kultur, att vår tid idag kallas för 

informationsåldern (McChesney, 2001). Ett av de främsta framstegen inom 

kommunikationsutvecklingen är internets uppkomst. Castells (2002) menar att internet 

skapades ur en dröm om en kommunikationskraft som skulle frigöra människan från 

myndigheter och organisationer. Mediet präglas av dess frihetsideologi, vars 

fundamentala grundprinciper handlar om den enskildas rätt att skapa, samt tillägna sig 

och sprida vidare tillgänglig kunskap - vilket har bidragit till att dess främsta egenskap 

är öppenhet (Castells, 2002). Bruns (2005) beskriver internet som en elektronisk text 

som är under konstant förändring. Han menar att dess egenskaper, såsom multilinjär och 

kumulativ, bidrar till den öppenhet och instabilitet som möjliggör för nya strukturer att 

växa (Bruns, 2005). Att översätta information till matematisk binär kod, kallas 

digitalisering (Küng et al., 2008), och när information intagit detta format kan den bli 

förstådd, manipulerad och lagrad av datorer, delas vidare i nätverk och användas direkt 

(Küng et al. 2008).  

 

När IT-bubblan sprack år 2001 trädde internet in i en ny era; Webb 2.0 (O´Reilly, 

2012). Webb 2.0 sätter användaren i centrum genom möjligheten att kontrollera sin 

egen data. Runt denna interaktivitet byggs sedan en uppsättning principer och 

tillvägagångsätt som tillsammans binder samman ett veritabelt system. Internet erbjuder 

numera till större del tjänster, istället för paketerade programvaror, och dess arkitektur 

bjuder in till ett allt större användardeltagande (O´Reilly, 2012). När de traditionella 

massmedieföretagen först fick upp ögonen för internet, var det främst en fråga om att 

förlänga den traditionella verksamheten. Regeln var att erbjuda samma innehåll på 

internet som i tryck (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011).  

 

2.2 Två synsätt 

Pickard (2011) för ett resonemang om att den journalistiska produkten bör betraktas 

som en “offentlig tjänst” och menar på att offentliga tjänster inte helt bör lämnas åt 

marknadsdrivna krafter. Han föreslår istället att en socialdemokratisk modell 

implementeras, där staten upprättar garantier för att skydda och upprätthålla en 

nyhetsmedia i allmänintresse. Under efterkrigstiden verkade USA en kort period efter 
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en liknande modell, då landets företag befann sig i en ekonomiskt svår position och inte 

hade råd att köpa tidningsannonser. Staten gick då in och stöttade publicister för att 

säkerställa deras överlevnad (Pickard, 2011). Dock uppstod problem kring hur staten 

kunde garantera de åtaganden som media ansågs vara skyldig medborgarna, vilket i 

slutändan ledde till att man återgick till den modell som är ursprunget till dagens 

marknadsliberala. En modell som enligt Pickard (2011) präglas av tre antaganden; att 

media ska förbli självstyrande, utöva obetydligt socialt ansvar samt skyddas av en 

negativ pressfrihet (vilket innebär pressfrihet som ett privilegium för medieägarnas 

rättigheter, framför publikens). Med andra ord gynnades en liberal frihet från istället för 

en socialdemokratisk frihet för (Pickard, 2011), det vill säga medieägarnas egendom 

skyddades från statlig reglering och publikens frihet att ha ett varierat och informativt 

mediesystem förbisågs. 

 

Habermas (2003) för ett liknande kritiskt resonemang, där han argumenterar för att 

resultatet av 1900-talets senkapitalism har medfört en sammanflätning av stat och 

marknad, vilket har skapat offentlighetsformer där det kritiska förnuftet inte längre har 

någon plats. Han menar vidare att förhållandet mellan parterna istället tvingar fram 

kompromisser, baserat på deras olika styrkeförhållanden eller tillfälliga möjlighet till 

koalition (Habermas, 2003). 

 

Historiska beslut har format ett kommersiellt arrangemang som till stor del stängt dörrar 

för andra modeller och slagit undan eventuell strukturell kritik. Den fria marknaden har 

ansetts vara mest effektiv till att fördela resurser och denna kommersiella logik, menar 

Pickard (2011), har banat väg för nutidens journalistiska kris.  

 

2.3 Makten i det offentliga samtalet 

Det offentliga rummet beskrivs av Habermas (2003) som ett forum för demokratisk 

diskussion, ur vilken det “allmänna intresset” ska utkristallisera sig. Mediernas uppgift 

är, enligt Habermas (2003), att vara förmedlare av argument, information och kunskap i 

syfte att försörja en upplyst medborgare och fungerar på så vis som en plattform för 

offentlig diskussion. Gripsrud (2002) beskriver dagens medier som samhällets förlängda 

arm. Han menar att de bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, och påverkar 

hur vi definierar oss själva. Bilden som medierna porträtterar av världen blir således den 

som vi omfamnar som vår verklighet. Jansson (2004) definierar flera relationer mellan 

medierna och makt, varav två är medierna som instrument för maktutövning, samt 
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medierna som aktörer. Som instrument för maktutövning menas att den som har 

kontrollen över medierna har makt, vilket kopplas till ideologi, institution och utbud i 

samhället. Medierna som aktör å andra sidan, syftar till deras, och framförallt 

journalistikens, roll som tredje statsmakt. Där satta dagordningar och producerade 

nyhetsflöden sätter ramarna för människors omvärldsuppfattning (Jansson, 2004). 

 

Medierna besitter en viss makt då den förmedlade informationen kan påverka andra 

aktörer och deras framtida beslut (Singer, 2011). Baserat på resonemanget som förs 

ovanför bör man enligt McChesney (2001) ställa sig kritiskt till medierna som neutral 

plattform. Han menar att bakom varje mediaorganisation står någon med särskilda 

intressen som vill skapa en fördelaktig mediebild (McChesney, 2001). Singer (2011) å 

andra sidan menar att journalistikens maktposition gör den sårbar för yttre påverkan 

från organisationer, som strävar efter synlighet och presentationer som gynnar deras 

intressen och idéer. Strömbäck och Karlsson (2011) diskuterar vem som har makten 

över innehållet och menar att det påverkas av flera aktörer; (1) journalister och 

redaktörer utgör kärnan i processen att producera nyheter, vilket samtidigt influerar 

innehållet, (2) mediaorganisationens ägare bestämmer budget och redaktionella 

riktlinjer, som påverkar nyhetsproduktionen, (3) politiker och intressenter försöker 

påverka och styra nyheterna genom olika strategier och taktiker, (4) annonsörerna kan 

hota med att dra tillbaka finansieringen om de inte tycker om visst material, eller om 

tidningen inte når upp till de krav rörande räckvidd och specifika publiksegment, (5) 

publiken, som i slutändan är nyckelgruppen. McManus sammanfattar detta (1994, s. 

197);  

‘‘Rational market journalism must serve the market for investors, 

advertisers, and powerful sources before, and often at the expense of, the 

public market for readers and viewers. To think of it as truly reader or 

viewer driven is naive’’. 

 

McChesney (2001) uttrycker det som att medierna fungerar som en antidemokratisk 

kraft. Både han och McManus (1994) för ett resonemang om att ingen företagsdriven 

medial aktivitet kan anses vara fri från yttre påverkan. Båda menar att medieföretagen 

har flyttat fokus från synen på tidningen som en enhetlig röst och en plattform för 

samhällelig debatt, till att i större utsträckning fokusera på att vara ett vinstdrivande 

företag. Medieföretagen är på så vis mer upptagna med att producera publika succéer 
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(som genererar intäkter) än att ta fram ett utbud som skapar identifikation bland 

samhällets grupper (Jansson, 2004).  

 

De negativa effekterna av en ökad kommersialisering är att idén om mediernas 

demokratiska funktion, i att först och främst tjäna allmänheten, marginaliseras 

(McChesney, 2001). Habermas (2003) menar också att i den digitala 

kommersialiseringen riskerar journalistiken att helt och håller mista sin funktion i 

förhållande till en upplyst och diskuterande publik. Således skapas det ett hot mot idén 

om en självständig journalistik, som verkar fritt från marknadskrafter (McChesney, 

2001). Pickard (2011) menar att kontroversen kan härledas till journalistikens dubbla 

natur; om man ser på journalistiken som främst en vara, så styr lönsamheten dess 

existens. Om man å andra sidan ser journalistiken som främst en allmännytta, så inser 

man att den måste bestå oavsett hur marknaden ser ut.  

 

2.4 Den digitala kommersialiseringen 

Den tryckta dagstidningen kämpar idag mot en gradvis ökande marginalisering, dess 

publik minskar stadigt och reklam- och prenumerationsintäkterna sjunker (Küng, 2008; 

Singer, 2013a). Annonsörer står för 60 % av tidningens finansiering, och är således en 

förutsättning för tidningens existens (Küng, 2008). Enligt Bruns (2011) är förändring 

och innovation både brådskande och nödvändig för dagstidningen, som tvingats 

omdefiniera sig och ompositionera sig då deras del av masspubliken minskar (Singer, 

2013a). För att överleva har ett allt större fokus lagts på tidningarnas digitala upplagor, 

eftersom större delen av publiken redan finns online (Singer, 2013a). 

 

Samtidigt har webbpublicering visat sig vara en kostsam historia för tidningarna 

(Bakker, 2012). Det mesta av det journalistiska materialet finns idag att tillgå 

kostnadsfritt, samtidigt som digitala annonskostnader genererar lägre inkomster. 

Tidningens kostnader (och kanske även en mindre vinst) har hittills täckts av 

annonsörer och e-handlare (Bakker, 2012), vilket har förstärkt beroendeställningen 

gentemot annonsörerna (McManus, 1994; McChesney, 2001; Habermas, 2003).  

 

På nätet är konkurrensen om användarna hård, eftersom det finns flera alternativ att 

välja mellan för att tillgodose sig information. Bakker (2012) menar att den ökande 

konkurrensen leder till minskade annonsintäkter då annonsörerna likaså kan välja 

mellan flera alternativ - med mer eller mindre specificerad publik. Detta försvårar 
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tidningarnas situation ytterligare och Bruns (2011) argumenterar för att nya 

affärsmodeller måste implementeras om tidningarna ska kunna fortsätta konkurrera med 

traditionella och alternativa informationskällor. Problematiken ligger dock i att 

användarna förväntar sig kunna få tillgång till information och annat material gratis, 

med minimal störning från reklam, betalväggar och prenumerationsmodeller (Bruns, 

2011) - samtidigt som yngre generationer växer upp utan erfarenhet av 

tidningsprenumerationer och betaltvång. 

 

Med en allmän publik och nyheter som kan erhållas på andra platser, är 

nyhetsorganisationernas alternativ begränsade (Bakker, 2012). De direkta lösningarna 

på problemet har varit att rationalisera produktionen - vilket leder till att tidningarna 

minskar sin konkurrenskraft (Singer, 2013a). Strategier som tillämpas för att minska på 

kostnaderna har hittills berört personal (som reduceras eller tvingas ändra arbetssätt), 

innehåll (som köps in, eller tas emot av grupper med specifika intressen) och teknik 

(som med hjälp av robotar, algoritmer eller sökmotorer ersätter journalisten, samt 

producerar mer innehåll till ett billigare pris) (Bakker, 2012). De ekonomiska 

problemen ökar samtidigt trycket på nyhetsorganisationerna att producera billigare 

innehåll till sina digitala plattformar. Journalisterna förväntas således att göra mer med 

mindre (Bruns, 2011).  

 

Bortser vi från ekonomiska resultat har nättidningarna haft stor framgång hos publiken, 

där tidningens existerande på flera plattformar har ökat kundnyttan och på så sätt motat 

potentiella konkurrenter (Hadenius et al., 2011). Dessutom möjliggör internets 

interaktivitet att tidning och dess läsare kan samspela med varandra. 

 

2.5 Journalistiken och dess roll 
Dagstidningen är, till skillnad från andra medium, associerad med demokratiska, 

deliberativa och samhälleliga värderingar (Lundell, 2011). Carey (1999, i Nord, 2008) 

argumenterar för att relationen mellan journalistiken och ett demokratiskt samhälle är 

symbiotiskt, de olika parterna kan endast kan förstås i ljuset av den andra. Pickard 

(2013) tillägger att journalistiken förser samhället med en viktig offentlig tjänst. Där 

journalistikens centrala uppgift är att tillhandahålla medborgarna med information, för 

att själva kunna fatta kloka och rationella beslut (Kovach & Rosenstiel, 2001). Pickard 

(2013) fortsätter och säger att i dess ideala form fungerar journalistiken som en 
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vakthund över makten, samt täcker viktiga samhällsfrågor och tillhandahåller ett forum 

för olika röster och synpunkter att höras.  

 

Tillsammans presenterar Kovach och Rosenstiel (2001) nio punkter som de menar krävs 

för att journalistiken ska nå sitt syfte; (1) journalistikens första skyldighet är sanningen, 

(2) deras första lojalitet är till medborgarna, (3) kärnan utgörs av disciplin av kontroll, 

(4) självständighet från dem de bevakar, (5) vara en oberoende granskare av makt, (6) 

skapa ett forum för offentlig kritik och kompromiss, (7) sträva efter att göra det viktiga 

innehållet intressant och relevant, (8) innehållet måste vara begripligt och 

proportionerligt, samt (9) använda sina egna personliga samveten. 

 

Pressen besitter en möjlighet att forma den allmänna förståelsen av journalistik 

(Lundell, 2011). En journalistik om journalistiken kommunicerar en mer eller mindre 

medveten föreställning om de journalistiska idealen (Lundell, 2011). Detta gör att 

journalistens egen självbild, som tjänare till allmänheten, legitimeras av dess publik. 

Journalistkåren själv präglas av en stark kåranda, med en stor normkonformitet, 

bristande öppenhet och låg mottaglighet för interna åsiktsskillnader – alla egenskaper 

som kännetecknar en grupp med starka koder och regelsystem (Almström, 2008). Själva 

anser de att deras viktigaste uppgift består i den demokratiska funktionen (Kovach & 

Rosenstiel, 2001). McManus (1994) som tidigare argumenterar kring journalistikens 

bundenhet till marknaden, skiljer mellan normativ journalistik och marknadsdriven. Den 

normativa journalistiken söker aktivt efter viktig information från alla parter, för att 

säkerställa validiteten i källans påstående, medan den marknadsdrivna söker efter det 

minst kostsamma innehållet som genererar den största publiken (McManus, 1994). 

 

2.6 Den digitala journalisten 
Journalisternas första reaktion till internet var att mediet ökade behovet av trovärdig och 

kontextualiserad information (Singer, 2003). Andra förväntade sig däremot positiva 

effekter för journalistiken, till följd av ett digitalt nyhetsmedium (Smyrnaios & 

Bousquet, 2011). I dag förväntas journalister arbeta på olika plattformar, utveckla 

tekniker för att sammanställa information online, förvärva färdigheter för att bli 

multikompetenta och lära sig att hantera bidrag från amatörer (Bakker, 2012). Överlag 

är journalister positiva till internets roll i sitt vardagliga arbete. Det ger dem möjlighet 

att förbättra sitt arbete, snabbare påverka opinionen, interagera bättre med läsarna och 
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gör dem till guider och medlare i ett kaotiskt informationsklimat (Fortunati, Sarrica, 

O’Sullivan, Balcytiene, Harro-Loit, Macgregor & de Luca, 2009). 

 

Internet som verktyg ökar hastigheten på journalistens arbete, vilket sett ur ett negativt 

perspektiv har genererat snäva tidsramar och en ökad tidspress på journalisterna 

(Fortunati et al., 2009). Den klassiska deadline har också försvunnit, vilket gör att 

information kan och förväntas produceras och publiceras i realtid (Smyrnaios & 

Bousquet, 2011). På internet har dessutom användarna möjlighet att själva ta reda på all 

världens information, samtidigt som alla kan vara publicister (Bruns, 2005) - vilket skapar 

tuffare konkurrens. Information rusar således ut på nätet, där tidspressen är konstant och 

konkurrensen hård - vilket upplevs som ett problem av journalisterna (Fortunati et al., 

2009). Hastigheten resulterar i att nyhetscykeln blir fragmenterad och berättelser blir 

spridda bitar av bevis, anklagelser eller spekulationer – som ska sorteras ut i 

offentligheten i takt med att dagen går (Kovach & Rosenstiel, 2001). 

 

Internet har även underlättat för fler, mindre tillförlitliga källor, att komma till tals, 

vilket gör det svårare för journalisten att se vad som är sant, respektive falskt (Fortunati 

et al., 2009). Intåget på digitala plattformar, den ökade konkurrensen samt den ökade 

interaktiviteten gynnar det marknadsmässiga styrfältet, och sätter press på 

nyhetsorganisationerna att producera mer och billigare innehåll. Detta har gjort att 

nyhetsorganisationerna har blivit mer benägna att köpa in, ompublicera eller kopiera 

innehåll från andra källor (Bakker, 2012). Konsekvensen blir dels att innehållets kvalitet 

sätts på spel, då mindre uppmärksamhet läggs mot korrekturläsning och verifiering, dels 

att en trend av imitation och innehållsöverlappning sprids bland nyhetsförmedlare 

(Singer, 2011). Detta skulle kunna få en negativ effekt för hur nyhetsproducentens 

noggrannhet och trovärdighet uppfattas. 

  

2.6.1 Gatekeeping vs. Gatewatching 

Journalistiken har sitt ursprung i enkelriktad kommunikation, från redaktion till publik 

(Nygren, 2008). På grund av det begränsade utrymmet i tryckta tidningar var 

journalister och redaktörer tvungna att sålla bort mängder av information och händelser 

– så kallad gatekeeping (Bruns, 2005). Journalistens roll som gatekeeper menar Bruns 

(2005) säkerställer kvalitén över vad som är eller borde vara en nyhet; ”Gatekeeping is 

´regime of control´ over what is allowed to emerge from the newsroom and enter public 

circulation” (Bruns, 2005, s. 11).  



  
 

11 

 

Journalistens roll som gatekeepers har förändrats i och med tidningars digitalisering. 

Dels är de digitala upplagornas utrymme inte lika begränsat, vilket har lett till att 

journalister och redaktörer istället utövar sin gatekeeper-roll baserat på känsla för vad 

som har ett nyhetsvärde och inte (Bruns, 2005). Nygren (2008) menar dessutom att 

tekniken har påverkat journalistens nyhetsvärdering, eftersom publiken har större 

möjlighet att påverka materialet.  

 

Informationen på internet består i stor utsträckning av material som någon annan redan 

har publicerat – vilket gör att den redan genomgått en gatekeepingprocess. Genom att 

granska andras material deltar många fler av internets användare i en process att sålla 

fram den mest relevanta källan. Bruns (2005) kallar detta för gatewatching, och menar 

att målet är att kanalisera material i strukturerade och uppdaterade rapporteringar, med 

hänvisningar till ursprungskällan. Fenomenet möjliggör för journalister och 

internetanvändare att tillsammans sortera information.  

 

Däremot litar publiken fortfarande på journalisten som den ursprungliga gatekeepern, 

men förväntar sig kunna förfina journalistens val genom att bestämma värdet och 

relevans på varje enskild artikel (Singer, 2013b). I och med användarnas ökande 

inflytande över vad som blir synligt för andra användare, bestrids journalisternas 

tidigare koncept som ensamma gatekeepers (Singer, 2013b). Det innebär ett skifte i 

journalistens yrkesideologi och självrefererande professionskultur, och tvingar dem att 

inse att deras journalistiska auktoritet försvagas tillsammans med kontrollen över 

produkten (Robinsson, 2007; Thurman, 2011 i Singer, 2013b).  

 

2.6.2 Att välja innehåll 

Enligt Nygren (2008) påverkas nyhetsvärderingen av två styrfält; dels ett publicistiskt, 

som utgår från vad journalisterna anser vara viktiga nyheter, och dels ett 

marknadsmässigt, som utgår från föreställningen om vad publiken vill läsa om. Ny 

teknik möjliggör dessutom för nyhetsorganisationer att se vad publiken är intresserad av 

i realtid, och gör det därmed möjligt att anpassa innehållet efter detta (Poell & van 

Dijck, 2014 ). Singer (2011) menar att journalister och användare har två vitt skilda 

idéer om vad som är en nyhet. Journalister tenderar att gynna offentliga angelägenheter, 

till följd av tidigare normativa preferenser, förknippade med traditionella 

yrkesvärderingar och uppdrag. Läsare däremot, dras enligt Singer (2011) mot missöden 
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och missgärningar, vilket skapar ett gap mellan redaktionens val av nyheter och 

konsumenternas. Singer (2011) menar vidare att om för mycket utrymme ges för 

läsarnas intressen, skulle det leda till en agenda med fokus på det egendomliga och 

sensationella.  

 

McManus (1994) delar in nyhetsproduktionen i tre steg, där det först handlar om att 

hitta nyheten. Att oberoende granska samhället är ofta kostsamt och ju större och 

mäktigare aktörer det handlar om, desto mer resurser krävs. Istället för att själva göra 

undersökningen är det därför billigare att lita på andra nyhetsproducenter och köpa in 

eller kopiera material (McManus, 1994; Bakker, 2012; Singer, 2011). Singer (2011) 

menar att detta har ökat betoningen på korta artiklar, istället för större gräv. Steg två 

berör vilka händelser som ska publiceras. Med ett ökat inflytande från marknaden kan 

vissa nyheter nedprioriteras, eftersom de upplevs som tråkiga och därmed inte lockar 

läsare (McManus, 1994; Singer, 2011). Sista steget handlar om att förmedla nyheten. 

För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt krävs de mest utmärkande citaten från de 

mest relevanta källorna. Här är det viktigt att alla källor får komma till tals i frågan, på 

ett objektivt sätt. Det är också viktigt att alla tveksamma uppgifter kontrolleras och att 

tillräckligt utrymme ges för en bred förståelse (McManus, 1994). Denna process är både 

kostsam och tidskrävande, vilket gör att man i den ökande konkurrensen i den digitala 

sfären kan behöva nagga på den journalistiska kvalitén för att kunna hålla sig inom de 

ekonomiska ramarna.  

 

2.7 Beräkningsjournalistik 

Termen computational journalism definieras som “kombinationen av algoritmer, data 

och kunskap som kompletterar journalistikens ansvarsfunktion” (Hamilton & Turner, 

2009 i Flew et al, 2012). Andersson (2012) stödjer denna definition och beskriver det 

som “framtiden för nyheter” och menar att den digitala tekniken har förändrat det 

journalistiska landskapet. Tanken är att computational journalism ska underlätta för 

journalister att utforska allt större mängder av strukturerad och ostrukturerad data, vilket 

skulle minska kostnaderna för efterforskning samt utnyttja samtidens 

informationsklimat (Andersson, 2012). Verktygen ökar även utrymmet för interaktionen 

med tidningen och dess publik och ger en möjlighet att öka produktionen av innehåll 

(Flew et al., 2012).  
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Taylor (2010, i Flew et al., 2012) beskriver tre områden där datoriserade processer kan 

spela en fundamental roll i mänsklig informationsinhämtning; automation, algoritmer 

och abstraktion. Automation underlättar aktiviteter, såsom datainsamling, tolkning, 

siffertolkningar och nätverksanalyser, genom sortering och behandling, som annars 

skulle behöva göras manuellt. Algoritmer tillåter operatörer att följa fördefinierade steg 

för att uppnå vissa mål, identifiera problem, hitta lämpliga lösningar och kontrollera 

information på ett tillförlitligt, konsekvent och effektivt sätt. Abstraktion möjliggör 

slutligen kvalificering av olika nivåer eller perspektiv som en idé kan presenteras 

utifrån, eller för att hitta nya riktningar som kan utforskas. 

 

En implikation av att föra samman beräkningsteknologier med journalistiken är att 

verktyg, som kan förse journalisten med korrekt, originell, trovärdig och användbar 

information, kan skapas (Flew et al., 2012). Systemen gör det möjligt att ge stora 

mängder data koncisa betydelser samt sätta betydelserna i relevanta kontexter, vilket 

hjälper människor med databearbetning och analys (Klein et al., 2006 i Flew et al., 

2012). Processer som historiskt sett utförts av människor, kan nu genomföras med större 

hastighet och precision av beräkningsenheter (Miller & Page, 2007 i Flew et al., 2012). 

Således kan computational journalism assistera redaktioner och hjälpa dem att anpassa 

sig till en föränderlig värld (Andersson, 2012). 

 

2.7.1 Traffic whoring 

Varje steg som en internetanvändare tar på nätet, kan översättas till mätbara tal. Dessa 

fotspår ger en indikation om vem användaren är, vilket kan delas upp i demografiska 

egenskaper såsom kön, bostadsort och relationsstatus. Även post-demografiska faktorer, 

som rör användarens smak, intressen och åsikter kan mätas (Poell & van Dijck, 2014). 

Genom tillgång på sådan information underlättas skapandet av ett personligare innehåll. 

Den digitala tekniken, och dess olika beräkningsmodeller har således förändrat 

landskapet för journalistiken (Andersson, 2012). 

 

Sedan webbtidningarna introducerades har större hänsyn börjat tas till publikens 

preferenser, som synliggörs genom trafikstatistik, vilket har förändrat journalistens 

arbetssätt (Smyrnaios & Bousquet, 2011). Publikens smak har blivit centralt för 

nutidens nyhetsproduktion, som sakta har blivit bättre på att selektera och utveckla 

innehåll som triggar publikens engagemang (Poell & van Dijck, 2014). Detta har lett till 

ett skifte inom produktionsprocessen, från redaktionell till algoritmisk logik. Det vill 
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säga, professionella bedömningar får ge vika, för att i allt högre grad anpassas mot 

publikens preferenser (Strömbäck & Karlsson, 2011). 

 

Singer (2011) menar att den detaljerade informationen om webbsidors trafik och 

läsarpreferenser, som genereras av algoritmer, har skapat en oro hos journalister. Hon 

menar att artiklar som lockar ett större antal “klick” uppmärksammas, vilket ger upphov 

till produktion av liknande innehåll. Det innebär att ett ämnes popularitet bestämmer hur 

mycket det ska täckas - så kallad traffic whoring (Singer & Ashman, 2009). 

Journalisternas oro grundar sig i att ämnen som de anser vara triviala har visat sig vara 

populära hos publiken. Oron består i att detta ska skapa ett överhängande krav från 

ledningen att producera liknande nyheter, för att generera trafik till webbsidan.  

Webbtrafiken och dess algoritmer lyfter fram ett innehåll av kommersiell karaktär - 

baserat på användarnas intressen och preferenser (Poell & van Dijck, 2014). 

 

Nyhetsorganisationer som drivs av mätinstrument kompromissar med journalistens 

självständighet och sätter press på att uppfylla publikens önskan och intressen. Detta 

leder till en journalistik styrd av publiken, och inte i allmänhetens bästa (Singer, 2011). 

 

2.8 Tidigare forskning 

I ovan presenterad teoretisk referensram beskrivs journalistikens nya förutsättningar att 

anpassa sitt innehåll efter webbstatistik. Däremot saknar vi vidare forskning om hur 

journalister upplever traffic whoring och finner därför vår studie relevant för 

forskningsområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Ämnet rör i högsta grad 

medier och deras uppdrag som kommunikativ länk mellan befolkning och makt, vilket 

gör att det platsar inom ramen för det valda forskningsfältet. 

 

2.9 Källkritik 

Vi har blandat både nyare och äldre rön i vår teoretiska referensram. Anledningen till 

detta är att vi dels vill förankra detta nya fenomen i en historisk kontext, dels för att vi 

upplever att forskarnas uttalanden är relevanta än idag. Vi har emellertid ställt oss 

kritiska till att använda över 10 år gamla källor, men efter att ha erfarit att berörda källor 

fortfarande är tonsättande för nyare forskning anser att de är relevanta även för vår. 

Genom att till största delen utgå från nyare forskning upplever vi att vi har lyckats skapa 

en balans.   
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3 Syfte och Frågeställning  
 

Syftet med vår forskning är att säga någonting om hur journalister upplever att 

digitaliseringen har påverkat dem i deras dagliga arbete, samt om traffic whoring har 

blivit en vanligare företeelse till följd av den digitala utvecklingen. Vi söker en ökad 

förståelse i digitaliseringens påverkan på det offentliga samtalet, samt om journalister 

själva upplever att begreppet traffic whoring påverkar dem i deras dagliga arbete och 

därmed i förlängningen även deras demokratiska uppdrag. Som blivande medievetare 

anser vi att detta fenomen har en stor relevans för ämnesområdet medie- och 

kommunikationsvetenskap, men även för samhället i stort. 

 

3.1 Frågeställning 

 Hur upplever journalister att digitaliseringen har påverkat det journalistiska 

arbetet?  

 Hur upplever journalister att traffic whoring påverkar dem i deras 

journalistiska uppdrag? 

 

3.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till journalister som arbetar med nyhetspublicering i 

både tryckt och digital upplaga. Vi har huvudsakligen valt att rikta vårt fokus mot deras 

arbete med att skriva mot webben. Tidningarna får inte vara specificerade mot något 

särskilt ämnesområde, utan ska i huvudsak syssla med nyhetsrapportering. Vi har också 

valt att avgränsa oss till journalister med minst två års yrkeserfarenhet. 
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4 Metod 
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Inom kvalitativ forskning läggs betoningen på det generella, med tyngd på 

informanternas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). Forskaren är bland 

annat intresserad av den intervjuades verklighetsuppfattning, vilket är en av 

anledningarna till att vi har valt kvalitativa intervjuer som metod. Även Esaiasson 

(2007) menar att samtalsintervjuer lämpar sig bra när man söker kunskap om 

människors livsvärldar, det vill säga den mening som de ger olika fenomen i deras 

omgivning. Vi vill få en djupare förståelse för hur journalister faktiskt upplever sin 

omvärld och vilken mening de lägger vid den. Genom att intervjua flera personer inom 

journalistkåren, spridda på mindre och större tidningar runt om i landet anser vi att vi 

har underlag för att kunna svara på vår frågeställning forma oss en bild av deras 

upplevelser.  

 

Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få tillgång till information som annars kan 

vara svårtillgänglig, vilket är ytterligare en anledning till varför metoden passar in i vår 

studie. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan forskaren kartlägga processer samt få 

bekräftelse och kommentarer till data. Samtidigt är det också möjligt att prova egna 

kunskapsmodeller och hypoteser under intervjuns gång samt få tillgång till 

informantens begreppsapparat och samtalssätt (Østbye & Larsson, 2004).  

 

När man använder sig av samtalsintervjuer är det viktigt att vara införstådd med att 

mötet mellan intervjuare och intervjupersonen innebär en social interaktion (Ekström & 

Larsson, 2010). Orden har en mening som används för att förmedla fakta, känslor och 

värderingar, samtidigt som den icke-verbala kommunikationen också säger oss 

någonting. Situationen kan liknas vid en konstruktion och bildar nästan en diskurs, en 

pseudovärld där intervjuaren kan manipulera intervjupersonen att säga sådant som 

denne annars aldrig skulle ha sagt (Ekström & Larsson, 2010). Det är därför viktigt att 

vi som forskare har med denna tanke i bakhuvudet under intervjun, och försöker hålla 

oss så neutrala som möjligt.  

 

För att minimera vår påverkan är det viktigt att ha med sig en viss struktur in i samtalet, 

vanligtvis i form av en intervjuguide eller tematisering (Deacon, 2007). Vi valde därför 

att använda oss av semistrukurerade intervjuer. Det innebär att intervjun baseras på 
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specifika teman som forskaren vill ha svar på (Bryman, 2011). En semistrukturerad 

intervju söker en aktiv och öppen dialog med intervjudeltagaren och är väldigt likt ett 

vardagligt samtal. Det som skiljer den från det sistnämnda är att en semistrukturerad 

intervju inte förlikas med samtalskonventioner utan intervjuaren har fortfarande kontroll 

över samtalet (Deacon, 2007). Vi valde denna metod för att kunna säkerställa att vi höll 

oss inom ramen för vår frågeställning och tematisering. Det är även önskvärt att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar, då det ger en högre förståelse för vad 

intervjupersonen upplever som intressant och viktigt. Genom att kunna avvika från 

fastställd intervjuguide och ställa följdfrågor blir intervjun mer fri och rörlig (Bryman, 

2011). Dessutom anser vi att det är viktigt att intervjupersonerna någorlunda får samma 

frågor, så vi enklare kan se likheter och skillnader i deras svar. Genom möjligheten att 

ställa följdfrågor under intervjun kunde samtalet flyta på naturligt, och gjorde det 

enklare för oss att fånga intervjupersonens tankar om ämnet. Dessutom kunde vi 

anpassa oss till varje individ och dennes bekvämlighetszon.  

 

Då våra respondenter befinner sig på annan ort, och vi inte har resurserna att ta oss till 

dem, valde vi att genomföra intervjuerna via Skype eller telefon, vilket också var 

tidsbesparande. I vår inledande mejlkontakt informerade vi våra respondenteter om vårt 

tillvägagångssätt, samt att vi räknade med att intervjun skulle ta mellan 45-60 minuter. 

Vi påminde dem även dagen innan intervjutillfället och uppmanade dem att försöka 

hitta en avskild plats att sitta på under intervjun - för att undvika att bli störd av externa 

faktorer.  

 

Nackdelen med att göra telefonintervjuer är att det inte går att tolka intervjupersonens 

reaktioner genom kroppsspråk och mimik. Samtalet blir heller inte lika avslappnat som 

vid närvarande möten (Deacon, 2007). Mycket av den problematiken försvinner dock 

med skypeintervjuer, då man kan använda sig av en videofunktion. Däremot anser vi att 

varken vi själva eller de personerna som vi intervjuade via telefon led av detta faktum, 

intervjuerna flöt på bra och våra respondenter verkade väldigt avslappnade.  

 

Alla intervjuer spelades in på bandspelare och skrevs ut efteråt. De flesta intervjuerna 

skedde utan avbrott, men det hände att täckningen mellan oss och respondenten ibland 

dålig. Då ombads respondenten att repetera sitt svar på frågan. Alla intervjuer förutom 

en kunde genomföras utan avbrott. Avbrottet berodde på problem med uppkoppling och 
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teknik. Problemet kunde snabbt lösas genom att ringa upp respondenten från en annan 

dator, utan att fokus försvann.  

 

4.1.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 

I vår studie utgår vi från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken, eller 

tolkningsläran, är till hjälp när man vill förstå människor och deras agerande (Thurén, 

2007). Den centrala idén för synsättet är att forskaren ska kunna sätta sig in i den andres 

perspektiv och förstå den andres mening och verklighet (Bryman, 2011). Thurén (2007) 

menar att människor kan förstå varandra genom introspektion, det vill säga att vi 

upplever den andres perspektiv genom oss själva. Därför blir rollen som forskare 

subjektiv, öppen och engagerad. Förståelse för andra människor och deras situation går 

att få genom tolkning av hur mänskligt liv, handlingar och livsyttringar kommer till 

uttryck i det talade och skrivna språket (Patel & Davidsson, 2003). Därför valde vi det 

här förhållningssättet till vår studie, för att själva kunna tolka våra intervjupersoners 

livsvärldar. Vi ville se hur de själva upplever sin omgivning och på så sätt skapa en 

större förståelse för denna värld. Under intervjuerna utgick vi dels ifrån vår egen 

förförståelse, som vi fått genom tre års medie- och kommunikationsvetenskapliga 

studier, samt förarbetet med att skapa en teoretisk referensram till intervjuerna.  

 

4.2 Urval 

Det första vi gjorde var att ta fram kriterier som varje respondent var tvungen att uppnå. 

Dessa är;  

• Personen ska i huvudsak jobba med nyhetsrapportering 

• Det producerade materialet ska publiceras på webben 

• Personen ska ha varit fast anställd på aktuell eller likvärdig tidning i minst två år 

 

Vi tog fram kriterierna för att kunna hitta relevanta personer att prata med och som 

kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Framförallt var det av stor vikt att 

personen i fråga hade erfarenhet av att arbeta med nyhetsrapportering mot webben. 

 

Efter att kriterierna var fastslagna började vi fundera på vilka tidningar som var 

intressanta för oss att titta på. För det första är det viktigt att tidningarna har en väl 

fungerande nyhetssajt. För det andra ska tidningen publicera allmänna nyheter och inte 

vara nischad mot ett specifikt område, som t.ex. Dagens Industri. Eftersom 

nyhetsjournalistik finns på både nationell och lokal nivå, kände vi att det var irrelevant 
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om tidningen riktar sig mot ett visst geografiskt område eller inte. Detta då internet har 

möjliggjort en större spridning för tidningarnas webbsajter och begränsar inte deras 

räckvidd till ett specifikt område. Detta gör att deras innehåll kan nås av en större publik 

än tidigare.  

 

Däremot ansåg vi att det var mest relevant att ändå undersöka så stora tidningar som 

möjligt. Vi ville prata med en blandning av kvälls- och dagspress, gratistidningar och 

lokalpress - för att täcka hela fältet av tidningar. Vi tog därför kontakt med de största 

tidningarna inom respektive område, och fick tag på två intervjupersoner från 

Aftonbladet, Svenska dagbladet och Metro. Gällande lokaljournalistiken fick vi kontakt 

med Borås Tidning och Skånska dagbladet, med en respondent från vardera tidning. 

Således anser vi oss ha uppnått en bra variation vad gäller att täcka de olika typerna av 

nyhetstidningar som finns representerade i branschen. Vi anser också att förhållandet 

två respondenter från de tre största tidningarna, samt en respondent från vardera 

lokaltidning ger en representativ bild, dels med tanke på redaktionernas storlekar men 

också hur många de når ut till. 

 

Samtliga respondenter har en liknande bakgrund. De har alla gått en journalistutbildning 

vid någon av Sveriges högskolor, eller tillgodogjort sig motsvarande kunskaper vid 

någon av landets folkhögskoleutbildningar. Detta gör att de alla har någorlunda samma 

referensgrund att stå på, som de sedan byggt vidare med erfarenhet från olika uppdrag 

och jobb. Vissa har mer erfarenhet av att publicera på webben än andra, men samtliga 

jobbar med webbpublicering. Likaså är tidningarnas webbplatser mer eller mindre 

utvecklade teknologiskt sett, men alla används aktivt och är fungerande efter sitt syfte.   

 

4.2.1 Respondenter 

Samtliga respondenter har getts pseudonymer för att respektera deras konfidentialitet.  

 

• Ulf, Aftonbladet; 

o har arbetat på 25 år på Aftonbladet. Innan dess jobbade han bland annat 

på Herrtidningen Lektyr, Expressen och lokaltidningen 

Hälsinglandstidningen.  

o Intervjun gjordes via telefon. 
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• Martin, Aftonbladet;  

o Har jobbat som journalist i nästan 14 år, varav 10 år på Aftonbladet. 

Tidigare arbetade han i Malmö och Karlskrona.  

o Intervjun genomfördes via Skype, med videofunktionen påslagen.  

o Intervjun bröts till följd av tekniska problem, men kunde återupptas 

nästan direkt.  

 

• Petter, Metro;  

o Har jobbat som journalist i fem år, bland annat på Sveriges radio och 

Aftonbladet. 

o Intervjun genomfördes via telefon.  

 

• Malin, Metro;  

o Har arbetat som journalist i åtta år, bland annat på Dagens Nyheter och 

Göteborgs Posten.  

o Intervjun genomfördes via telefon.  

 

• Sara, Svenska Dagbladet;  

o Har jobbat som journalist i snart 10 år på allt från mindre lokaltidningar 

till Aftonbladet, TT och Expressen.  

o Intervjun genomfördes via Skype, med videofunktionen påslagen.  

 

• Lina, Svenska Dagbladet;  

o Har jobbat i fyra år som journalist på nämnd tidning, och haft kortare 

tjänster på Kvällsposten.  

o Intervjun genomfördes via Skype, men utan videofunktion. 

 

• Bosse, Skånska dagbladet;  

o Har arbetat som journalist i 13 år, på bland annat Arbetarbladet och 

Hallands Nyheter.  

o Intervjun genomfördes via telefon 
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• Christoffer, Borås Tidning;  

o Har jobbat som journalist i fem år, bland annat på Kvällsposten, 

Göteborgs Tidningen och Expressen 

o Intervjun genomfördes via Skype, med videofunktionen påslagen.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes under ett tidsspann från sista veckan i april 2014, till 

andra veckan i maj, samma år. Samtliga intervjuer var även mellan 50-65 minuter långa. 

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer, men turades om gällande 

vem som hade huvudansvaret under intervjun. Samtliga respondeter gav även sitt 

medgivande till att bli kontaktade via mail, för att reda ut eventuella oklarheter eller 

ställa sent uppkomna följdfrågor. Detta var dock inte något som utnyttjades.   

 

4.3 Tematisering och intervjuguide 
 
4.3.1 Tematisering 

Tematisering är det första steget i forskningsprocessen och handlar om att bestämma 

och beskriva studiens ämne, problematisera ämnet och formulera dess syfte (Ekström & 

Larsson, 2010). Med andra ord, förklara vad som ska studeras och varför. Merriam 

(1998) menar att i en studie används inte enbart självklara teman som vem, vad, när och 

var, utan forskarna tar också fram kategorier som följer arbetet likt en röd tråd. 

Kategorierna indikerar informationen, men utgör inte själva informationen. 

Utvecklingen av kategorier eller teman menar Merriam (1998) handlar om att leta 

regelbundenheter eller återkommande företeelser i informationen man samlar in. 

Således syftar tematiseringen till att placera information i lämpliga kategorier. Utifrån 

vårt syfte har vi formulerat en frågeställning. Detta har även lett fram till teman som 

följer vår studie, samt metodvalet genom vilket vi valt att undersöka vår frågeställning. 

Genom vår tematisering kunde vi utforma vår intervjuguide som användes under våra 

intervjuer. De teman som uppsatsen är byggd kring är; offentligt samtal, 

kommersialisering och digitalisering.  

 

4.3.2 Intervjuguide 

En intervju utgår från teorier och tidigare forskning, de frågor som forskaren ställt sig 

utifrån insamlad information, egna kunskaper och eventuellt egen erfarenhet. 

Intervjuguiden utgår ofta ifrån de valda teman som satts upp (Ekström & Larsson, 

2010). I konstruktionen av sin intervjuguide är det bra att tänka över både form och 
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innehåll. Genom att tänka på innehållet innebär det att man knyter an till 

undersökningens problemställning. Form innebär att se till att skapa en dynamisk 

situation där samtalet är levande (Esaiasson, 2007). En intervjuguides grundregel är att 

alla frågorna ska vara enkla att förstå, korta och hålla ett vardagligt språk. Vi utformade 

vår intervjuguide efter de teman som vi fastställt samt den teoretiska bakgrund som vår 

studie tar avstamp i. Vi inledde samtliga intervjuer med att be respondenterna att berätta 

om sig själva och sin bakgrund. Det gjorde vi för att få dem att känna sig bekväma i 

situationen samt skapa ett förtroende för oss. Eftersom vi vill veta hur journalister 

upplever att traffic whoring har påverkat deras arbete, ställde vi frågor kring hur de 

tycker att digitaliseringen har påverkat journalistiken, samt följde upp med frågor som; 

“vad tror du att detta kan få för konsekvenser?” eller “vad tycker du om det här?”.  

 

4.4 Transkribering och analysmetod 
 
4.4.1 Transkribering 

Efter avslutad intervju transkriberades det inspelade materialet. Intervjuer ska i grunden 

skrivas ut i sin helhet, med alla ord som uttalas, inklusive upprepningar och angiven 

tidslängd för pauser. Dock kan man välja att anpassa detta efter vilket syfte studiens 

görs. Inom medie- och kommunikationsforskningen är det generellt accepterat att 

utesluta vissa stycken som inte är relevanta för undersökningen (Ekström & Larsson, 

2010). På grund av vår begränsade tidsram har vi valt att följa i det spåret, men eftersom 

det inspelade materialet finns bevarat ser vi ingen risk med detta, då vi kan gå tillbaka 

till det vid behov.  

 

Ekström och Larsson (2010) menar också att det är viktigt att transkriptionen görs i nära 

anslutning till intervjun, för att i största möjliga mån komma ihåg de reflektioner som 

uppstod under samtalet. Vi har valt att markera uppenbara skämt samt ironi, för att inte 

riskera att detta feltolkas under själva analysen. Att transkribera är ingen neutral 

handling och skillnader kan med största säkerhet uppstå mellan två olika forskares 

arbeten (Ekström, Larsson, 2010). Detta är något vi kommer ta i beaktning under 

analysstadiet.  

 

4.4.2 Analysmetoden  

Första steget i analysmetoden handlar om att sammanfatta det insamlade materialet 

(Esaiasson, 2007). Både Ekström och Larsson (2010) och Esaiasson (2007) lyfter fram 
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vikten av att strukturera upp sitt insamlade material på ett sådant sätt att det blir lätt att 

jämföra de olika svaren med varandra. Esaiasson (2007) menar att man antingen kan 

använda sig av fallbeskrivningar, där man lyfter fram det som är viktigast från varje 

intervju, eller istället utgå från vissa delar av intervjuerna och jämföra respondenternas 

svar på så sätt. Vi har valt att använda oss av det senare, eftersom vi på ett enkelt sätt 

vill kunna jämföra respondenternas svar med varandra. Vi kommer också göra 

tolkningar på en manifest nivå och använda oss av sammanfattningstekniken 

koncentrering (Esaiasson, 2007). Detta innebär att vi kommer plocka ut kärnan ur långa 

uttalanden och sammanfatta dem i koncisa meningar, utan att låta den väsentliga 

innebörden gå förlorad. Vi kommer också ha i åtanke att inte övertolka det sagda 

(Esaiasson, 2007). Förutom att koppla ihop det insamlade materialet med teori och 

tidigare forskning menar Silverman (2006, citerad i Ekström & Larsson, 2010) att den 

sociala kontexten runt en intervju är viktig för att förstå det insamlade materialet.  

 

4.5 Generalisering, giltighet och tillförlitlighet 
Vetenskaplighet handlar om att kunna ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna 

påstås vara sant. Därför ställs det inom vetenskapen höga krav på att kunna underbygga 

påståenden och slutsatser med argument kring tillförlitlighet och giltighet (reliabilitet 

och validitet) (Ekström & Larsson, 2010). Validitet innebär hur väl vi översätter vårt 

teoretiska språk till det operationella (Esaiasson, 2007). Enkelt sagt handlar det om ifall 

vi mäter det vi påstår att vi mäter. Reliabilitet å andra sidan gäller kvantiteten i 

insamlingen och ifall uppgifterna som anges är riktiga (Esaiasson, 2007).  

 

Då vi använder oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt sätts tolkningen av en social 

verklighet i fokus. Den sociala verkligheten består inte i första hand av observerbara, 

mätbara objekt och beteenden, utan av meningsfulla handlingar (Ekström & Larsson, 

2010). En mening som inte kan observeras utan måste tolkas och förstås, något som en 

forskare inte kan göra utan en viss förförståelse. Således blir tolkandet en aktiv process 

och präglad av en viss subjektivitet. Inom kvalitativa studier finns det därför alternativa 

kriterier för bedömning av reliabilitet och validitet, då de annars är mer svårapplicerade 

(Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1994, i Bryman, 2011) menar att det är nödvändigt 

att specificera termer och metoder för att bedöma kvalitén i kvalitativ forskning och 

presenterar två begrepp som alternativ till validitet och reliabilitet, nämligen 

tillförlitlighet och äkthet.  
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4.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa fyra delkriterier syftar till att garantera att 

forskningen har gjorts i enlighet med forskningsregler, att samma principer är 

överförbara till en annan miljö, att ett granskande synsätt har varit primärt och att 

processen kan redogöras för. Till sist är det viktigt att forskaren utgår från insikten att 

det inte går att nå fullständig objektivitet i samhällelig forskning, men ändå har agerat 

efter god tro (Bryman, 2011). 

 

Trovärdigheten för denna studie ökar då vi använder oss av väsentlig litteratur inom 

ämnet, både nyare och äldre forskning. Våra intervjuer genomfördes i enlighet med 

relevant litteratur och kan således vara reliabla. Vår metodologiska redogörelse 

förklarar tydligt vårt tillvägagångsätt, vilket underlättar för framtida replikation. 

 

4.5.2 Äkthet 

Äkthetsbegreppet består likaså av delkriterier; rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, 

katalytisk- och taktisk autenticitet. Det innebär att studien ger en rättvis bild av de olika 

åsikterna och uppfattningar som intervjupersonerna har. Begreppen autenticitet 

beskriver på olika sätt ifall studien har gett dess deltagare en bättre förståelse för den 

situation som de själva befinner sig i och om de kunnat förändra sin situation (Bryman, 

2011). Våra intervjuer utgick ifrån vår intervjuguide, som i sig är baserad på vår 

tematisering. Det gör att vi håller oss inom ämnet och inte samlar in material som är 

irrelevant för vår studie. Genom att spela in samtliga av våra intervjuer, samt 

transkribera dem ökar vi deras äkthet, då vi kan gå tillbaka och lyssna igenom materialet 

igen för att på så vis skapa en rättvis bild av respondenten och dess givna svar. 

Dessutom säkerställer denna möjlighet att vi har uppfattat våra respondenter svar på ett 

korrekt sätt. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 

All vetenskap har generaliserande anspråk, vilket innebär att studiens resultat ska ge 

kunskap av mer generell karaktär. Vid en kvalitativ intervjustudie kan man diskutera 

huruvida resultatet kan ge en generell bild av en större population än den undersökta. 

Ekström och Larsson (2010) menar att det finns förutsättningar för att uttala sig mer 

allmänt, om de tillfrågade uppvisar gemensamma drag inom ett eller flera områden. Om 

svaren från de tillfrågade visar på gemensamma mönster, kan man med stor rimlighet 



  
 

25 

anta att dessa mönster även gäller i andra sammanhang. Syftet med vår studie är att öka 

förståelsen inom ett relativt outforskat fält. Vi vill fördjupa och bygga på tidigare 

forskning, samt visa på tendenser till vidare forskning. Däremot är det viktigt att ställa 

sig kritisk till kvalitativ forskning och dess generaliserbarhet. Mycket av vår 

undersökning kan vara knutet till den kontext vi verkat inom. Medievärlden förändras i 

ett snabbt tempo och kan på så vis påverka utfallet av en replikation.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till att intervjupersonerna har olika bakgrunder och 

förförståelser. De har alla samma yrkesbakgrund, men är alla olika individer med olika 

personlighet, vilket gör att de kan uppfatta sin omvärld olika. Likaså påverkar detta 

intervjusituationen, då samtliga intervjuer har skiljt sig från varandra och inte haft 

samma flöde. Exempelvis har respondentens svar lett oss in på en senare fråga i 

intervjuguiden, eller genererat följdfrågor som inte dykt upp i de andra intervjuerna. 

Detta gör att samtalstonen blir olika för varje person.  

 

Överlag anser vi att vi kan göra ett generaliserande anspråk; för det första har vi 

förklarat, motiverat och följt vårt tillvägagångssätt noggrant. För det andra anser vi att 

vårt urval är relevant för vår studie och ger oss en bra förutsättning att kunna besvara 

vår forskningsfråga. Till sist upplever vi att vi har uppnått empirisk mättnad och kan se 

mönster i respondenternas svar, vilket gör att vi till viss del kan uttala oss om hur 

journalister i Sverige upplever fenomenet.   

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att man tar hänsyn till och överväger de etiska sidorna av undersökningen. 

När det gäller samtalsintervjuer gäller det enligt Esaiasson (2007) att vara extra vaksam. 

Det beror på att samtalsintervjuerna gränsar till det vardagliga samtalet, därför är det av 

absolut vikt att de deltagande intervjupersonerna är medvetna om sitt deltagande i en 

vetenskaplig studie. (Esaiasson, 2007). Vi utgick ifrån Vetenskapliga rådets principer 

för etisk forskning (okänt datum) när vi genomförde våra intervjuer. Enligt deras 

rekommendationer ska forskaren ta hänsyn till fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och medgivandekravet.  

 

Informationskravet innebär att intervjupersonen ska informeras om forskningens syfte, 

att deltagandet är frivilligt och att det hela tiden finns en möjlighet att avbryta intervjun. 
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Samtyckeskravet adresserar deltagarnas samtycke i sitt deltagande, att deras deltagande 

är frivilligt och att de kan välja att hoppa av studien närsomhelst. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas uppgifter ska behandlas med största 

konfidentialitet. Slutligen innebär medgivandekravet att den insamlade data inte får 

användas i annat sammanhang än vad deltagaren har medgivit (Vetenskapliga rådet, 

okänt datum).  

 

Personerna som deltog i vår studie gjorde det på frivillig basis och ingen var tvingad av 

oss eller någon annan att delta. Vi var i samtliga bemötanden, från inledande kontakt till 

intervju och avslutning, väldigt tillmötesgående och professionella. Intervjupersonerna 

bemöttes med nyfikenhet och stor tacksamhet för deras medverkan. Vi var noga med att 

försöka dämpa vår påverkan på deras svar och ledde inte in dem på banor som skulle 

kunna gynna vår forskning. Personerna fick tala till punkt, med stor frihet att besvara 

våra frågor utifrån deras egen erfarenhet och egna upplevelser. Vi framförde heller inga 

personliga invändningar eller information som kunde få intervjudeltagarna att vinkla 

sina svar till förmån för oss.  

 

I vår inledande kontakt presenterade vi oss som studenter från Linnéuniversitetet, varför 

vi kontaktade dem och syftet med vår studie. Vi frågade om det fanns ett intresse och en 

vilja att delta (en fråga som ställdes igen innan själva intervjun). Vi talade även om hur 

intervjuerna skulle genomföras och ungefärlig tidslängd. 

 

Innan varje intervju informerade vi noggrant om de forskningsetiska kraven. Vi 

berättade om studiens syfte och poängterade tydligt deras frivillighet i sin medverkan. 

De informerades om att de närsomhelst kan avböja frågor och avbryta intervjun. 

Dessutom att de kan dra tillbaka sin medverkan, även efter avslutad intervju.  

 

Till sist berättade vi att studien kommer publiceras och var den kommer att publiceras. 

Vi var därför noga med att poängtera att deras konfidentialitet tas på största allvar och 

att vi kommer att använda pseudonymer. Däremot var vi tydliga med att framföra att vi 

inte kan lova total anonymitet.  
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4.7 Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning används ett tolkande tillvägagångssätt, vilket gör att vår 

tidigare förförståelse och bakgrund riskerar att påverka hur vi ser på materialet samt 

utfallet. Även i interaktionen mellan oss och våra respondenter påverkar vår bakgrund 

och personlighet kontexten, vilket är något som bör finnas i åtanke. Bryman (2011) 

menar att kvalitativ forskning kan anses vara för subjektiv då metoden bygger på 

osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Våra tidigare 

preferenser styr vilken information som vi väljer att lägga mer vikt vid än annan. 

Eftersom vår förförståelse påverkar vårt tolkande blir det också svårare för andra 

forskare att replikera samma studie - eftersom de kan ha en annan bakgrund och andra 

preferenser. Bryman (2011) anser att transparensen inom den kvalitativa forskningen 

kan diskuteras, eftersom den faller utanför standardiserade ramar, vilket gör 

intervjuprocessen svår att följa. Vi anser att vi har gjort vårt bästa för att vara så 

transparenta som möjligt, dels genom att spela in intervjuerna och spara ljudfilerna, dels 

genom att transkribera det inspelade materialet och framförallt tydligt redovisa vårt 

tillvägagångssätt. 

 

Likaså påverkar vi våra informanter, liksom de påverkar oss i den sociala 

intervjusituationen. Våra respondenter har även de en bakgrund som influerar samtalet, 

samt påverkar hur de upplever oss och våra frågor. Trots att vi har utgått från samma 

semistrukturerade intervjuguide vid alla intervjuer, skiljer sig tolkningarna och därmed 

svaren sig åt. Detta har resulterat i att följdfrågorna blivit olika vid de olika tillfällena.  

 

Vi ställer oss kritiska till användandet av telefonintervjuer. Då det i vissa fall var det 

enda möjliga tillvägagångssättet baserat på vår tidsram samt uppsatta budget, anser vi 

dock att det fyllt sitt syfte för oss. Däremot ställde det högre krav på det inspelade 

ljudet. Vi var noga med att själva sitta i och be våra respondenter att sitta i ett avskilt 

rum, med bra täckning för att till viss del kunna garantera inspelningens kvalitet. Tyvärr 

har vissa inspelningar ändå spår av brus och tekniska problem, vilket försvårade 

transkriberingen. Därför var vi noggranna med att markera den biten i transkriberingen, 

så vi under vår urvalsprocess och analys kunde ställa oss kritiska till materialet och vara 

rättvisa mot respondenten. Trots att respondenterna ombads att sitta avskilt, så stördes 

de ibland av externa faktorer som vi som forskare inte kunde styra över.  
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Vi upplever att risken för dialektala missförstånd samt språkskillnader kan ha ökat till 

följd av telefonintervjuerna. Detta är visserligen ett problem som också skulle kunna 

uppstå i en intervju med samtliga närvarande och på plats. Vid direkta möten kan dock 

kroppsspråk och ansiktsuttryck underlätta förståelsen. I transkriberingen har vi markerat 

de tillfällen där osäkerhet uppstått, för att minska risken att detta leder till felaktig 

analys.  

 

Ett annat problem med telefonintervjun är att vi inte på samma sätt kan bekräfta det 

sagda genom diskreta nickar eller annat kroppsspråk utan var tvungna att inflika med 

bekräftande ljud. Detta kan ha avbrutit våra respondenter i deras tankegång, satt punkt 

för deras resonemang eller upplevts som vi var nöjda med svaret. Under våra 

skypeintervjuer försvann mycket av problemen med bortfallande kroppsspråk, dock 

upplevde vi att möjligheten att se sig själv under samtalet utgjorde en störande effekt för 

både respondent och intervjuare.  

 

Till sist vill vi nämna intervjuareffekten, vilket vi märke av på oss själva. Detta då våra 

följdfrågor under de senare intervjuerna kunde baseras på svar som tidigare 

intervjupersoner gett.  
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Journalistens roll i det offentliga samtalet  
Under samtalen med våra respondenter berörde vi frågan om hur de upplever att 

digitaliseringen har påverkat deras demokratiska funktion. Våra respondenter upplever 

överlag att journalistikens roll som tredje statsmakt har stärkts, men lyfter också fram de 

risker som den nya digitala tekniken medför. Bosse menar att det idag är lättare att ”... 

vara sin egen journalist. Det finns en större möjlighet att bli en del av debatten och inte 

bara ta del av den”. Han menar dock att detta också kan vara ett problem, eftersom en 

tidning kan ställas till svars på ett helt annat sätt än en privat blogg; ”... oavsett hur bra 

den är”.  Lina upplever att den offentliga diskussionen är mer synlig nu, i och med 

sociala medier och flera digitala möjligheter. Hon säger; ”Läsaren får mycket mer 

utrymme idag [...] man kan uttrycka sig när man vill och allmänheten är mer 

involverad”. Malin upplever att det är lätt att ta för lättvindigt på diskussioner i sociala 

medier och menar att; ”Det allmänna offentliga samtalet förs på det sättet”. Hon 

upplever också att det har blivit lättare att fullfölja det demokratisk uppdraget i och med 

att man numera kan se svart på vitt vad människor är intresserade av. Hon fortsätter; 

”Förr i tiden satt folk på redaktioner och försökte gissa vad människor tyckte var 

viktigt. De fick ett insändarbrev och då var det en grej”. Vi skulle på så vis kunna tolka 

att interaktiviteten kan ha haft positiva effekter för båda parter, möjliggjort ett samspel 

dem emellan (Hadenius et al., 2011), samt lett till att den offentlig diskussion blivit mer 

lättillgänglig. 

 

Lina upplever att man förr var mycket hårdare med att sålla bort händelser och hade 

lättare för att vara generaliserande. Hon illustrerar detta genom att berätta; “Man kunde 

bara ta med citat från en person och hade ofta inte plats för att belysa olika vinklar”. 

Tidigare forskning menar att journalister förr fungerade som gatekeepers över 

materialet som publicerades i tidningen (Bruns, 2005; Singer, 2013b), vilket även Lina 

ger uttryck för i ovanstående citat. Flera forskare menar även på att gatekeeperrollen 

försatte journalisten i en kontrollposition över agendan, vilket gav dem en viss makt 

(Bruns, 2005; Singer, 2013b).  

 

Flera av våra respondenter upplever att digitaliseringen har förändrat journalistikens 

samhällsperspektiv, eftersom människor idag har tillgång till många fler källor. Malin 

säger att detta leder till; ”... att journalister inte riktigt har monopol längre på att 
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berätta”. Sara uttrycker en liknande uppfattning; ”Så det är möjligt att det har gjort att 

journalisten inte har lika ensam ställning att granska… och då blir man ju inte en lika 

stark makt”. Hon upplever också att journalisterna själva blir mer granskade idag, än 

vad de blev förut, och tillägger; ”Om människor tycker att någon har gjort ett väldigt 

vinklat eller dåligt reportage så kommer ju det ut”. Vi tolkar detta som att det ökande 

antalet källor fragmenterar makten över ordet och minskar våra respondenters upplevda 

inflytande på agendan. Enligt Singer (2013b) gör dagens digitala möjligheter att fler 

röster kan höras, vilket ger användare möjlighet att själva välja material som de anser 

har en personlig relevans. Detta påverkar makten över agendan och skapar en större 

interaktion mellan medborgare, makt och media (jfr t.ex. Bruns (2005) teori om 

gatewatching). Både Sara och Martin ser även positiva effekter av utvecklingen. Sara 

upplever att det har blivit lättare att visa upp sidor av samhället som man annars inte 

kunnat visa upp. Hon säger; ”För det är väl det som makten ligger i, att man har makten 

att visa upp olika bilder av samhället. Och olika aspekter av saker”. Martin berättar; 

”Innan så hände det någonting, sen kunde det gå ett dygn innan det kom till 

allmänhetens kännedom. Nu så har vi fått en kanske viktigare roll, inte minst 

Aftonbladet som är störst, att informera om vad som händer”. 

 

Christoffer upplever att digitaliseringen i grund och botten är positiv, men poängterar; 

”Sen ställer det ju kanske lite högre krav på journalisten att man kan vara lite källkritisk 

och tänker ett varv till innan man skriver en text”. Petter är inne på samma linje och 

menar att en journalistisk utbildning har blivit ännu viktigare vid digital publicering. 

Han fortsätter; ”Alla kan hitta fakta och alla kan skriva och tycka vad de vill, utan att ha 

ett stort medium i ryggen. Därför blir det viktigare att det finns människor som vet vad 

de håller på med. Personer som förhåller sig till källkritik och står för en tillförlitlighet i 

ett enormt informationsflöde”. Malin uttrycker en liknande oro när hon berättar att de 

nya aktörerna; ”... ibland kan sakna ansvarskänsla för om de hänger ut någon [...] eller 

sakna kunskap om vad det är de rapporterar om, eller vilka konsekvenser det kan få”. Vi 

tolkar det som att våra respondenter upplever att det offentliga samtalet överlag gynnas 

av digitaliseringen, eftersom fler röster kan komma till tals och fler argument kan tas 

hänsyn till. Samtliga respondenter uttrycker åsikter som skulle kunna knytas till att de 

upplever att deras journalistiska roll, som förmedlare av argument och information (jfr 

Habermas, 2003; Kovach & Rosenstiel, 2001), har blivit ännu viktigare idag, då allt fler 

har möjlighet att vara publicister (Bruns, 2005). Vi tolkar denna oro som ett tecken på 
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att våra respondenter upplever att användarnas ökade inflytande försvagar deras roll 

som gatekeepers (jfr Bruns, 2005), vilket enligt deras egna utsagor skulle kunna sätta 

innehållets kvalitet på spel.  

 

Internets hastighet gör att information rusar ut på webben (Fortunati et al., 2009). 

Samtliga respondenter upplever att digitaliseringen leder till ett snabbare arbetstempo. 

Martin upplever att snabbheten gör att det idag är lättare att påverka opinionen. Han 

säger; ”Massmedia har ju alltid haft ett stort demokratiskt värde och inflytande och ju 

snabbare och mer lättillgängligt det är, desto större blir det inflytandet. Inte minst så når 

vi nu i större utsträckning kanske yngre människor, de köpte inte papperstidningar, men 

de läser på nätet och det är väl viktigt”. Ulf menar på att de digitala tidningarnas 

räckvidd och hastighet gör dem till maktverktyg, med omedelbara konsekvenser för de 

makthavare som inte sköter sig. Detta går emot stora delar av våra respondenters 

resonemang kring agendan, vilket kan ses som att man fortfarande upplever att man har 

relativt stor möjlighet att påverka den, men att ett ökat publikdeltagande skulle kunna 

hota det. Maktaspekten, som flera av våra respondenter tar upp, kan kopplas till 

Janssons (2004) teori om medierna som instrument för maktutövning, vilket skulle 

kunna leda till en risk. Vi ser en fara i att denna makt hamnar i ”fel” händer, då viss 

information riskerar att ges företräde, vilket kan resultera i att vissa särskilda intressen 

ges större inflytande. En sådan risk skulle kunna uppstå vid en ökad påverkan från 

externa krafter.  

 

5.2 Påverkan från andra krafter 

Ett perspektiv som flera av våra respondenter gav uttryck för är att digitaliseringen gör 

det lättare för yttre krafter, såsom politiska och ekonomiska, att påverka det 

journalistiska innehållet. Lina säger; ”Nu är tröskeln lite lägre och vi är beroende av mer 

material för att kunna uppdatera oftare. Det ska kännas fräscht hela tiden vilket gör att 

man släpper in mer. Ur den aspekten har det kanske blivit lättare för andra att sälja in 

artiklar eller idéer”. Hon upplever också att; ”... artiklarna läggs ut i en hastighet som 

missgynnar reflektion”. Ulf lyfter upp ”snabbhetsmentaliteten” som han menar gör att 

alla hakar på en nyhet, trots att avsändaren kanske inte alltid är helt klar, vilket gör att 

en nyhet kan spridas snabbt på felaktiga grunder. Gripsrud (2002) menar att medierna 

målar upp en bild av världen som vi omfamnar som vår verklighet. Ett snabbare 

arbetstempo, med vad Lina beskriver som mindre tid för reflektion, hotar idén om en 
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självständig journalistik (jfr McChesney, 2001). McManus (1994) för ett resonemang 

om att ingen företagsdriven medial aktivitet kan anses vara fri från yttre påverkan. 

Malin säger; ”De nya maktsfärerna styrs ju av jättemånga olika intressen, och man kan 

absolut lätt bli grundlurad av människor som försöker lura en”. Sara är inne på ett 

likande spår; ”Innan var ju politiker och näringsliv tvungna att förlita sig på att skicka 

pressmeddelanden eller ringa redaktionerna, men nu har ju de också egna kanaler, med 

Twitter och så”. Hon berättar att det har hänt att hon har struntat i att skriva om vissa 

saker som hon har fått information om genom pressmeddelanden. Sen har det visat sig 

att samma sak har blivit en stor ”snackis" på exempel Twitter, och då har det slutat med 

att hon skrivit om det i alla fall. Vi anser att detta skulle kunna tyda på att medierna har 

svårt att verka helt neutrala (jfr McChesney, 2001). Singer (2011) menar att dessa 

svårigheter delvis beror på att journalisternas möjlighet att besluta vad som hamnar på 

agendan ger dem viss makt. Hon menar att den här maktpositionen försätter journalister 

i en sårbar position för yttre påverkan, vilket Saras uttalande skulle kunna vara ett 

tecken på.  

 

Küng (2008) menar att förhållandet till annonsörerna är avgörande för tidningars 

ekonomiska existens. Dock upplever våra respondenter att de aldrig behöver ta hänsyn 

till annonsörerna i sitt dagliga arbete. Detta skulle kunna bero på att journalisternas 

yrkesetik fortfarande är starkt rotad i våra respondenters medvetande samt att deras 

första lojalitet fortfarande är hos medborgarna (Kovach & Rosenstiel, 2001). 

 

5.3 Tidningens nya förutsättningar  

Malin upplever att digitaliseringen har lett till att tidningar idag har en helt ny arena att 

spela på. Hon jämför det med nya små rum som öppnats och som tidningarna nu 

konkurrerar om. Hon säger; ”Det är väl därför man pratar om att det är lite krisartat, för 

att man ska göra så himla mycket mer med betydligt mindre resurser”. Lina upplever att 

den ökade produktionshastigheten har gjort att man jämför sig med andra tidningar fler 

gånger per dag, jämfört med tidigare. Hon berättar att man innan tittade igenom 

gårdagens nummer av konkurrenternas tidning och lade strategier för dagen utifrån det, 

medan man nu måste skanna av kontinuerligt och kanske ändra riktning efter vad alla 

andra gör. Samtidigt menar hon att SvD har börjat titta på fler tidningar än 

huvudkonkurrenten DN. Hon säger; ”Alla tidningar börjar likna varandra litegrann”. 

Martin bekräftar de här tendenserna; ”Vi har ju inga problem med att hänvisa till en 
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nyhet som Expressen har avslöjat, och tvärtom. Tidigare så satt det ju väldigt, väldigt 

långt inne att göra en re-write på någonting som Expressen gjort”. Singer (2011) 

diskuterar tendenser till en ökad trend av imitation och innehållsöverlappning mellan 

olika nyhetsförmedlare, vilket går i linje med vad flera av våra respondenter vittnar om.  

 

Det senaste decenniet har största delen av nättidningarnas innehåll erbjudits gratis 

(Bakker, 2012).  Våra intervjupersoner beskriver det här som ett problem. Bosse säger; 

”Jag tror att det var ett misstag i början att ge bort så mycket gratis. Det är svårt att gå 

över från att ha gett bort något gratis till att börja ta betalt för det”. Martin berättar att; 

”Journalistik kan inte vara gratis, och därför finns det en gemensam målsättning att lösa 

det här problemet. Där pratar vi, förmodar jag, med Expressen och DN och andra om 

vilka modeller finns, och hur har andra gjort i andra länder och liksom gemensamt 

försöka hitta möjliga intäkter för digitala tidningar”. På grund av de många 

informationskällorna, är konkurrensen om användarna hård på nätet (jfr Bruns, 2005).  

 

Till följd av detta minskar tidningarnas masspublik (Singer, 2013), vilket i sin tur 

minskar annonsintäkterna (se t.ex. Bakker, 2012). Bruns (2011), lyfter precis som våra 

respondenter upp problemen med användarnas ovilja att betala för informationen. 

Bristande ekonomi skulle således kunna ses som en orsak till att tidningarna blir allt 

mer lika varandra, vilket både vår respondent Lina och Singer (2013a) ger uttryck för. 

Vi tror att detta i förlängningen kan leda till att konkurrensen försvåras ytterligare. Att 

hitta en hållbar lösning för journalistiken i stort, och inte bara för den egna tidningen, 

tycks vara en central fråga för de tillfrågade journalisterna, vilket vi tolkar som att de 

anser att det är viktigt att journalistiken fortsätter vara en offentlig tjänst (jfr Pickard, 

2013). 

 

5.3.1 Den nya arbetsmiljön 

Samtliga respondenter är överens om att digitaliseringen har lett till nedskärningar i 

redaktionernas personalstyrka. Petter beskriver det som att; ”Hela branschen är i kris 

[...] det märks överallt, framförallt när de skär ner på bemanning och ambitionsnivån på 

själva bevakningen”. Våra respondenter tycks, enligt oss, jobba på redaktioner där man, 

precis som Bakker (2012) beskriver, försöker minska sina kostnader genom att reducera 

personalen eller tvinga dem att förändra sitt arbetssätt. Samtliga respondenter upplever 

att den minskade bemanningen har lett till en ökad arbetsbelastning. Christoffer 

upplever att man måste vara mer multikompetent som journalist idag (jfr Bakker, 2012). 
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Han säger; ”Det ställer också krav på att man kan göra många saker samtidigt. Att man 

har en ganska hög stresströskel och också till viss del en ganska hög teknisk kunskap”. 

Malin säger: ”Sen är det ju klart att digitaliseringen har gjort att de äldre journalisterna 

blir lite utsorterade. Dels så får ju folk sparken nu för tiden i en oroväckande takt och i 

alla de här avgångsvederlagssnurrarna så försvinner ju de som känner att de inte hänger 

med”. Hon styrker också Christoffers tidigare uttalande, genom att säga att man som 

journalist idag ska ha alla färdigheter som förr, när redaktionerna var större, spreds ut på 

fler personer. Utifrån våra respondenters svar tolkar vi det som att samtliga upplever det 

som att de tvingas göra mer med mindre, vilket ökat arbetsbelastningen (jfr Bruns, 

2005). Singer (2013a) menar att liknande förändringar, som de som våra respondenter 

berättar om, kan leda till att tidningarna blir mindre konkurrenskraftiga samt att 

noggrannheten och tidningens trovärdighet blir lidande (Singer, 2011). 

 

5.3.2 Internet och innehållet 

I samtalen med våra respondenter framkommer det att flera upplever att tidningarnas 

innehåll påverkas av den minskade bemanningen. Smyrnaios och Bousquet (2011) 

menar att tidningens material idag förväntas produceras och publiceras i realtid, vilket 

samtliga respondenter upplever påverkar deras arbete. Martin och Ulf, som båda jobbar 

på Aftonbladet, berättar exempelvis om att det idag handlar om att vara först med en 

nyhet, medan det förr snarare handlade om att vara bäst. Både Lina och Petter upplever 

att man idag lägger mindre tid på egna gräv och större fokus på snabba uppföljningar. 

Martin exemplifierar detta genom att berätta att han upplever att man i allt högre grad 

ringer till vakthavande polis i stället för att åka ut till platsen där händelsen ägt rum. 

Han säger; ”Om ingen dör så kan man inte göra någonting mer [...] bara få ut händelsen, 

snabbt, och sen finns det ingen riktigt tid att följa upp och kolla”. Han anser att detta 

kan ha negativ påverkan på journalistikens demokratiska uppdrag. Vi tror att 

konsekvenserna skulle kunna bli att innehållets kvalitet sätts på spel, om mindre 

uppmärksamhet läggs på korrekturläsning och verifiering, vilket i förlängningen skulle 

kunna leda till en nackdel för tidningens trovärdighet (jfr Singer, 2011). 

 

Malin upplever att de minskade redaktionerna gör att man som journalist tvingas förlita 

sig på nyhetsbyråer; ”… som i sin tur förlitar sig på ännu större nyhetsbyråer, vilket 

leder till att en sak som egentligen är falsk ändå kan få jättestor spridning”. Lina tror att 

man i framtiden kommer köpa in mycket mer byråmaterial, vilket vi anser kan resultera 

i att texterna blir samma, oavsett media. Bakker (2012) lyfter fram inköpt material som 
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ett sätt för nyhetsorganisationer att spara pengar.  Han menar också att 

kostnadsbesparingarna leder till att redaktionerna i större utsträckning tar emot material 

från externa grupper med egna intressen. Vi tror att detta skulle kunna vara en orsak till 

varför våra respondenter upplever att det har blivit lättare för externa krafter, såsom 

ekonomiska och politiska, att påverka det journalistiska innehållet.  

 

Flera av våra respondenter upplever att det snabbare arbetsklimatet har negativ inverkan 

på källkritiken. På internet finns många mindre tillförlitliga källor, vilket gör det svårare 

för journalisten att se vad som är sant respektive falskt (Fortunati et al., 2009). Petter 

upplever att viljan att vara först med en nyhet leder till att man tvingas resonera; ”... den 

kanske är sann, vi tror att den är sann, men vi hinner inte kolla för vi måste få ut den”. 

Ulf tror, precis som Petter, att en försämrad kvalité urholkar förtroendet, inte bara för 

den egna produkten utan även för journalistiken i stort. Om osann och slarvigt 

producerad information sprids, tror vi att detta kan medföra att felaktiga uppfattningar 

skapas och reproduceras hos allmänheten - om vi i linje med Gripsruds (2002) teori 

antar att medierna bidrar till hur vi definierar vår verklighet. Malin som precis som 

Petter jobbar på Metro, berättar att de, till följd av dessa problem, har börjat med något 

som de kallar ”viralgranskaren”, ett verktyg som ska hjälpa allmänheten med källkritik. 

Hon berättar; ”Det är ett försök att komma åt när saker har spunnit ur kontroll och folk 

bara trycker dela på någonting och ingen har kontrollerat det”. Åsikterna går dock isär 

då varken Lina eller Sara från SvD anser att källkritiken har blivit lidande till följd av 

digitaliseringen. De upplever att människor går in på SvD för att de anser dem vara 

trovärdiga. Lina säger; ”De förväntar sig att vi ska ha kollat ett extra varv innan vi 

publicerar någonting”.  

 

Den ökade produktionshastigheten upplevs heller inte bara som negativ. Alla våra 

respondenter, förutom de två som jobbar på Metro, upplever att den också kan vara 

stimulerande för arbetet, och gör att man anstränger sig ännu mer. Lina säger; ”Det gör 

ju, som alltid i en tävling, att man blir bättre också”. Ulf tycker att om kan man 

bemästra den digitala tekniken så; ”... finns en otrolig utvecklingspotential. Kvalitén kan 

påverkas av snabbheten, men det kan också gå fort och bli bra på en gång. Då kan man 

gå ut och få en enorm impact omedelbart och det är helt nytt”. 
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5.3.3 Läsarnas ökande inflytande  

Vi frågade våra respondenter i vilken utsträckning publiken kan vara med och påverka 

innehållet i de olika produktionsstegen. Den enda som upplever att läsarna har möjlighet 

till någon form av påverkan under själva produktionsprocessen är Lina på SvD, som 

berättar att; ”Läsarna har idag mer direkt påverkan istället för att vi får reaktionerna i 

efterhand”. Dock ger hon inga konkreta exempel på hur den direkta påverkan ser ut. I 

övrigt är våra respondenter samstämmiga; publikens påverkan kommer till störst del när 

materialet redan är publicerat, i form av kommentarer och personlig feedback via mejl. 

Det kan vi tolka som att läsarna inte har så stor makt under själva skapandet av innehåll 

- här har journalisten fortfarande det största inflytandet. Däremot har publiken större 

makt efter publicering. Petter säger; “Personligen tycker jag att vi bara kan få respons 

genom kommentarerna och att det mäts i statistiken”. Singer (2013b) menar att publiken 

fortfarande litar på journalisten som den ursprungliga gatekeepern, men förväntar sig 

kunna förfina deras arbete. Detta skulle kunna bero på vad Lundell (2011) benämner 

som en journalistik om journalistiken, som får en mer eller mindre förbestämd 

föreställning om journalisten att legitimeras av publiken. Vi tror att detta således skulle 

kunna vara en orsak till att publiken inte gör samma anspråk på att vara en del i 

produktionen.   

 

I kontrast till den, i vissa fall, minskade tiden för källkritik, upplever flera av våra 

respondenter att kontrollmekanismen har ökat. Dels eftersom de själva kan gå in och 

ändra texten i realtid, efter publicering. Men främst eftersom läsarna själva säger till när 

de upptäcker något som är fel. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att hastigheten 

har fragmenterat nyhetscykeln (jfr Kovach & Rosenstiel, 2001). Artiklar skulle därför 

idag kunna ses som en kumulativ text, istället för statiska produkter.  

 

Strömbäck & Karlsson (2011) menar att journalister själva upplever att publiken är en 

av de grupper vars makt och inflytande på det journalistiska materialet har ökat under 

de senaste tio åren. Samtidigt menar de att journalisterna upplever det som att de själva, 

som enda grupp, har fått minskat inflytande under de senaste åren. Flera av våra 

respondenter lyfter fram användarnas möjlighet att uppmärksamma fel i materialet som 

en positiv kontrollmekanism, vilket kan ses som att de indirekt lägger över en del av 

ansvaret för kvalitetssäkringen på användarna. Detta skulle kunna härledas till den 

upplevda maktförskjutning som Strömbäck och Karlsson (2011) diskuterar upplevs av 

journalister.  
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5.4 Beräkningsjournalistik  
Samtliga respondenter använder sig av mätinstrument för att kunna särskilja sig i 

konkurrensen. Petter berättar; ”Genom instrumentet kan vi testa olika vinklar och 

anpassa artiklarna. Vi kan ha samma story, men ändra rubriken och se direkta effekter 

av det”. Lina säger; ”Skulle något inte klickas ändras rubrik eller så puffas den om, för 

att ge artikeln nytt liv”. Om en artikel ändå inte skulle få tillräckligt många klick så 

flyttas den längre ner på sidan. Detta, anser vi, skulle kunna tyda på att det 

journalistiska landskapet har förändrats (jfr Andersson, 2012), och att den digitala 

tekniken underlättar mycket av journalisternas arbete. Klein et al. (2006, i Flew, 2012) 

menar att computational journalism ska hjälpa journalister att ge stora mängder av data 

koncisa betydelser och sätta betydelserna i relevanta kontexter. Sara berättar exempelvis 

att man nyligen har genomfört en omfattande analys kring vilken tid på dygnet som folk 

läser SvD, vilket har lett till schemaändringar, för att kunna maximera sajten när 

människor är inne på den. Forskning säger att användandet av robotar, algoritmer eller 

sökmotorer är ett effektivt sätt för nyhetsredaktioner att spara pengar (jfr Bakker, 2012). 

Den nya tekniken ger, som tidigare nämnt, journalister möjlighet att i realtid se vad 

publiken är intresserad av och anpassa sina artiklar efter det (jfr Poell & van Dijck, 

2014; Smyrnaios & Bousquet, 2011). Flera respondenter uttrycker sig överlag positivt 

till verktygen. Petter upplever exempelvis att det skulle kännas som att “... jobba i 

blindo” utan verktygen. Han tycker att verktygen ger en fingervisning av ”... att man 

jobbar rätt”.  Malin jämför utvecklingen med språkets utveckling. Hon säger; ”Saker 

och ting förändrar sig och om journalistiken aldrig anpassar sig efter samhället så 

riskerar den att bli irrelevant och plötsligt inte vara något som människor behöver”. 

Huruvida våra respondenter använder sig av mätinstrument för att redaktionerna vill 

spara pengar framkom inte under intervjuerna.  

 

Martin berättar att Aftonbladet är på väg mot en utveckling av personifierade startsidor, 

vilket enligt Andersson (2012) underlättas av den statistiska information som 

mätinstrumenten genererar. Martin tror dock inte att det skulle leda till att ett större 

fokus lades på det ”snaskiga”, men menar ändå att; ” Även om det är så att vi gör 

djuplodande reportage om kriget i Syrien, så är det fortfarande katter som slår 

kullerbyttor som är dagens mest klickade”. Han fortsätter; ”Ju högre upp i ägarhierarkin 

så tycker man kanske att du kan strunta i Syrien för det genererar inga inkomster”.  Den 
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meningsskiljaktighet som Martin antyder finns mellan journalister och ledning skulle 

kunna härledas till Pickards (2011) tes om att det uppstår en kontrovers mellan 

paradigmen på grund av journalistikens dubbla natur, där man antingen ser 

journalistiken som en allmännytta eller en vara. Ur Martins citat skulle vi kunna tolka 

att han ser journalistiken som en allmännytta medan ledningen mer ser det som en vara 

att tjäna pengar på. Samtliga journalister bekräftar att trafiksiffrorna i slutändan används 

för att locka annonsörer. 

 

Flera respondenter upplever möjligheten att spara och spåra våra digitala fotspår som 

obehaglig, men ingen anser att tidningarnas statistikverktyg bidrar till den här 

obehagskänslan. Detta motiveras av att informationen som statistikverktygen genererar 

är helt anonymiserad. Ulf håller med, men tillägger; ”Sen tycker jag att när man börjar 

samla information för att sälja den vidare har man gått över gränsen”. Bosse å andra 

sidan upplever inte att det finns några risker med att den statistiska informationen 

kommer från kommersiella företag, utan menar att en liten tidning som Skånska 

Dagbladet inte skulle ha råd att ta del av informationen på något annat sätt. Sara ställer 

sig lite tveksam till ett allt för utbrett användande av verktygen och menar att hon tycker 

att charmen med journalistiken är att man själv lär sig känna vad beräkningsverktygen 

idag kan ge oss svart på vitt. Hon säger; ”Istället för att man ska få ett färdigt program 

att såhär gör du den perfekta tidningen för medelsvensson”. 

 

5.5 Nyhetsvärdering i en digital tidsålder 
På Aftonbladet definierar både Martin och Ulf en nyhet som något som avviker från det 

gängse och att magkänslan säger till när det dyker upp. Ulf beskriver en nyhet kort och 

gott som; ”Det man säger aha till”. Malin från Metro använder sig dels av de kriterier 

som lärs ut på journalisthögskolan, men också vad hon tycker att läsare borde vara 

intresserad av; ”... plus att det då färgas av allt det här man känner till om, vad läsare 

klickar på, vad läsare säger att de vill läsa om, vad som människor hävdar är viktig 

journalistik. Allt det här, plus att man har jobbat ett tag i branschen så man har ju det i 

ryggen”. Sara upplever att det överlag har blivit lättare att nyhetsvärdera, eftersom det 

är så lätt att se vad folk klickar på, både på den egna sajten, men också i allmänhet. Hon 

fortsätter; ”Innan visste man ju inte, man bara skrev i en papperstidning och sen hade 

man ingen aning om någon brydde sig”. Nygren (2008) skiljer på två sätt att värdera; 

det publicistiska och det marknadsmässiga. Vi kan tolka det som att flera av våra 
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respondenter använder sig av en kombination av båda, i och med att de dels tar hänsyn 

till vad människor borde veta, samt vad det tror att människor vill veta. Nygren (2008) 

beskriver det också som att tekniken har påverkat journalistens nyhetsvärdering, 

eftersom redaktionen ständigt kan hållas uppdaterad kring vilka artiklar som läses och 

delas vidare. Detta går i linje med Saras uttalande.   

 

Samtliga respondenter, förutom Christoffer, upplever att det ofta finns en skillnad 

mellan den egna nyhetsvärderingen och vilka artiklar publiken klickar mest på. Ulf 

säger; ”Man kan skriva bra, väsentliga och viktiga artiklar och sen kan man skriva om 

en konstig fisk. Så ser man plötsligt: ´Jaha nu har 500 000 människor varit inne och 

tittat på fisken´”. Detta går i linje med Singers (2011) diskussion som menar att 

journalister och användare har två vitt skilda idéer kring vad som är en nyhet. Sara 

berättar; ”Ibland så är det ju grejer som vi ska skriva om fast människor inte är 

intresserade, därför att det är viktigt”. Hon tar upp Syrien som ett exempel på när de 

fortsätter, trots att intresset börjar ebba ut. Lina upplever att de flesta nyheter som sprids 

vidare brukar vara oviktiga eller kontroversiella, men att människor också är rätt vettiga 

och delar ”bra” saker. Hon säger; ”Ibland kan man bli förvånad - vi kände att artikeln 

var väldigt tung och svår men den uppskattades. Antingen är det de korta roliga sakerna, 

eller de riktigt genomarbetade”. Sara poängterar att det är viktigt att inte bara styra 

nyhetsvärderingen efter vad folk är intresserade av ”... man får ha någon slags balans”. 

Hon upplever att hon oftast redan i förväg kan känna om det är något som människor 

inte kommer klicka så mycket på. Men om hon tycker att det är viktig så skriver hon om 

det ändå. På så sätt tycker hon själv att hon uppnår en balans. Jämfört med Singers 

(2011) undersökning kring i vilken mån redaktörer upplever att deras bästa artiklar 

lockade läsare, tycks våra respondenter vara lite mer klarsynta. De tycks överlag vara 

medvetna om att den personliga åsikten och läsarnas åsikt inte alltid går ihop, men ser 

ändå att det är viktigt att inte bara följa i användarnas spår.  

 

Samtliga respondenter upplever att det finns ämnen som lockar extra många läsare, 

vilka ämnen det rör sig om varierar beroende på vilken tidning respondenten arbetar på. 

Både Metro och Aftonbladet arbetar för att blanda högt med lågt. På Metro brukar de 

mest klickade ämnena handla om sex, riktigt otäcka händelser, olika typer av konflikter 

samt rasism och antirasism. Martin från Aftonbladet nämner kändisar och brott som de 

populäraste ämnena. Han tillägger; ”Nyheter är fortfarande det som engagerar mest, sen 
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kan det dyka upp enskilda toppar med kändisnyheter”. På SvD är det mer seriösa ämnen 

som lockar läsare. Här nämns ämnen som hälsa, politiska händelser - såsom de i 

Ukraina och Ryssland, samt tekniska uppfinningar. På de mindre tidningarna upplevs 

artiklar med lokal anknytning vara mest populära, såsom trafikolyckor. De upplever 

också att nischade ämnen, såsom vindkraftverksutbyggnader, som kan vara intressanta 

även för andra delar av landet än primärmålgruppen, lockar många läsare. Bosse säger; 

”Vindkraftsmotståndarna är helt jävla galna, de läser allt och de skriver indignerade 

kommentarer”. Samtliga respondenter är dock överens om att det finns en typ av ämnen 

som aldrig slår fel. Martin uttrycker det bäst; ”Fortfarande är det ju så att den gulliga 

kattungen som slår kullerbyttor får fler delningar på Facebook, än vad ett spektakulärt 

mord, eller för den delen en politisk skandal får”.  

 

Våra respondenters svar går i mångt och mycket i linje med vad Singer (2011) kommer 

fram till i sin studie. Studien visar även på att redaktioner ofta tror att användarna har en 

mer uttalad smak för kittlande nyheter, vilket gör att de skapar en agenda fylld med 

nyheter om extraordinära händelser, brott och sex. I våra respondenters fall är det dock 

svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget, eftersom majoriteten upplever 

att extraordinära händelser ligger i toppen bland läsarstatistiken. Om detta beror på att 

läsarna har präglat agendan med sin statistik, eller om det är journalisterna som har 

präglat läsarna med en sådan agenda, går att diskutera. Att nyhetsvärderingen 

underlättas genom läsarstatistik skulle dock kunna leda till att fenomenet med traffic 

whoring ökar (Singer & Ashman, 2009; Nygren, 2008; Strömbäck & Karlsson, 2009; 

Smyrnaios & Bousquet, 2011). Samtliga respondenter är dock överens om att det i 

slutändan handlar om att hitta en balans - en nyhetsmix. Petter säger; ”Vi kan inte bara 

ha djur på sidan – men inte heller endast brottsrapportering”. 

 

5.6 Traffic whoring 

Singer och Ashman (2009) myntade begreppet “traffic whoring”, som en beskrivning av 

att journalister anpassar sina artiklar efter läsarnas preferenser.  Enligt Poell och van 

Dijck (2014) har publikens smak, som vi diskuterat tidigare, blivit centralt för nutidens 

nyhetsproduktion. Samtliga respondenter upplever att det finns vissa artiklar som de vet 

kommer locka trafik. Martin berättar exempelvis att Aftonbladets stora fokus på 

kriminalreportage är ett kommersiellt val till följd av detta. Petter menar att den numera 

lättillgängliga läsarstatistiken gör att man rör sig mer och mer mot “... mindre ledsen 
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journalistik och tunga nyheter”. Bosse upplever det som att; ”Webben är mer 

obönhörlig, för där ser man exakt hur många det är. När man skriver artikeln och lägger 

upp den på webben och ser att 50 personer har läst den, då känns det inte riktigt lika 

roligt”. Möjligheten att i realtid kunna se läsarstatistik ökar riskerna för traffic whoring 

(jfr Singer, 2011), vilket även framgår i våra respondenters svar. Syftet med att anpassa 

artiklarna efter statistiken är att göra innehållet mer attraktivt för användarna och 

således öka antalet klick (Smyrnaios & Bousquet, 2011). Flera av våra respondenter 

uttrycker en oro inför detta. Petter upplever att statistiken har gjort att tidningarna ägnar 

sig mer åt klickvänliga ämnen. Han säger; ”Jag har hört ordet alibitopp användas, man 

lägger upp motsvarande krisen i Ukraina i topp med konstigare saker under”. Malin 

jämför tidningarnas webbupplagor med ett skyltfönster, och att man måste se var i 

skyltfönstret folk tittar, kontra vad det är tidningen vill visa upp. Hon fortsätter; ”Sen är 

det ju också så att om du skriver någonting som är så tråkigt att ingen klickar på det, då 

måste man ju också ställa sig frågan: ‘är det här relevant för allmänheten’?”. Strömbäck 

och Karlsson (2011) menar att möjligheten att se vad som klickas på leder till att 

journalisterna förlitar sig, mer eller mindre medvetet, på de tekniska verktygen, vilket 

indirekt ifrågasätter deras egen nyhetsvärdering. Vi tror att om de tekniska lösningarna 

tar en allt större plats i det journalistiska arbetet, finns risken att den journalistiska 

etiken i förlängningen skulle kunna prioriteras ner, till fördel för kommersiella 

lösningar.   

 

Exempelvis upplever både Sara och Christoffer jakten på klick som ett större problem 

till följd av digitaliseringen, än att kvalitén skulle försämras. Sara säger; ”Jag tycker 

oftare att det händer att vi kanske gör nått som är enkelt och går fort att göra, som vi vet 

att folk kommer klicka på jättemycket, men det kanske inte är jättemycket kvalitét i 

själva grejen, bara för att få in klicken”. Ulf är inne på samma spår och berättar att 

underligheterna ofta ligger i topp på deras listor; ”... det är väl lite roligt men man får 

inte fastna i att försöka få så mycket klick på allting. Då blir det bara massa gitarrfiskar 

och trebenta hästar”. Han menar också att; ”Det är en allvarlig fara i och med att vi kan 

se så tydligt vad det är som drar läsare och trafik, vilket också genererar pengar”. Detta 

skulle vi kunna tolka i linje med McChesneys (2001) tankar om att medieföretagen blir 

mer upptagna med att producera publika succéer, vilket genererar intäkter istället för att 

skapa ett utbud som gynnar ett upplyst samhälle. Singer (2011) menar att de nya 

beräkningsverktygen har tagit kontrollen över journalistens tidigare makt över vad som 
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är en nyhet, vilket vi i förlängningen tror skulle kunna påverka journalistikens roll som 

demokratisk funktion (jfr Pickard, 2013). 

 

Genom att koppla algoritmers logik till det journalistiska arbetet baseras 

nyhetsvärderingen på publikens intresse och blir således av kommersiell karaktär (se 

t.ex. Poell & van Dijck, 2014). På så vis finns det ekonomiska intressen som styr vilka 

artiklar som skrivs, och sätter annonsörer och mediaorganisationens ledning i 

maktposition (jfr Strömbäck & Karlsson, 2011). Sara illustrerar detta genom att berätta 

om en ny satsning, “Svepet”, som SvD har infört för att öka antalet klick på sidan. 

Läsaren måste klicka på en pil för att komma till nästa nyhet och varje klick jämställs 

med att klicka på en vanlig artikel. Hon berättar; “Så då så är ju cheferna väldigt 

taggade på att man ska göra en massa svep. Och ibland så är ju svepen jättebra, men, 

eh... det har också funnits exempel där det har varit... lite fåniga grejer bara för att man 

vet att människor kommer att klicka igenom som tusan och så klarar vi våra trafikmål 

den dagen, eller den helgen”. 

 

Däremot poängterar våra respondenter att det är viktigt att inte bara styra 

nyhetsvärderingen efter vad människor är intresserade av. Malin säger; ”Man kan inte 

sålla bort händelser bara för att folk inte vill läsa om det. De har ändå hänt, liksom”. 

Christoffer tar kommunpolitik som ett exempel; ”... vilket inte är superklickigt på nätet 

men vi kan tycka att det är relevant i ett demokratiskt uppdrag ändå”. Han berättar att 

kommunreportage överlag inte får samma utrymme på webben som i den tryckta 

upplagan, medan kriminaltexterna alltid läggs ut på nätet. Han fortsätter; “I grund och 

botten finns det självklart en risk med det. Samtidigt, folk är ju intresserade av det man 

är intresserad av”. Även Sara är inne på samma spår och menar att det lätt målas upp en 

bild av människor som bara vill läsa om “snask”, men att det fortfarande är många som 

är intresserade av politik och utrikesnyheter. Samtliga respondenter upplever att man för 

en kontinuerlig diskussion kring riskerna med att bara anpassa innehållet efter 

användarnas intressen. Sara säger; ”Människor är liksom kanske lite på sin vakt mot att 

inte svepas med i det. Man har haft den här diskussionen så länge, att vi får inte bara gå 

på vad folk klickar på”. 

 

5.6.1 Krav på läsarstatistik  

Majoriteten av våra respondenter upplever ett krav ovanifrån på att deras artiklar ska nå 

upp till en viss läsarstatistik, vilket Singer (2011) menar är en av de stora riskerna med 
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beräkningsverktyg.  Petter säger; ”Det är ofta man har en chef, både fysiskt och ibland 

bakom ryggen, som undrar varför siffrorna inte är lite högre”. Han säger att detta 

upplevs som en stress. De andra är inne på samma spår, men alla håller inte med om att 

det behöver vara något negativt. Malin menar att det är stressen som får henne att ta nya 

tag och tänka om. Hon beskriver det som; ”... vanlig, sund stress”. Vi anser att detta kan 

tyda på att den nya tekniken ökar tendenserna till traffic whoring bland chefer och 

ledning, vilket i förlängningen sätter press på att journalisternas nyhetsvärdering 

korrelerar med användarnas preferenser (jfr Singer, 2011). Ulf säger; ”Man lägger ut 

mer som man tror kommer dra fler läsare. Det ger redaktörer möjlighet att detaljstyra på 

ett helt annat sätt. Det blir konstiga fiskar för det läses och är mycket billigare att göra 

än ambitiösa artikelserier”. Lina säger; ”Jag kan nog tycka att cheferna och de ansvariga 

för siffrorna tycker det är roligare, medan man som reporter redan är inne på nästa grej”.  

 

Ulf hänvisar till att det finns många som vill skapa ett klickmonster till varje pris och 

menar; “... då är man ju styrd av statistik”. Däremot upplever han att det trots allt finns 

vissa framgångar i att få till ett klickmonster; ”... det är som att sätta en straffspark 

liksom. Det är en häftig känsla - ´jäklar vad många som kollar på det här´”. Martin 

säger; ”Blir en av mina artiklar ett klickmonster för att människor tycker att det är en 

intressant och bra artikel, så ja, fine, då är jag väl nöjd med det. Då tycker människor att 

jag har gjort något bra eller rätt eller intressant”. Christoffer håller med; “Det är väl en 

kortvarig glädje när man ser siffrorna”. Alla respondenter är överens om vikten av att 

det finns ett djup i klickmonstret, och att det är viktigt att inte bara jaga klick för 

klickens skull.  
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6 Diskussion och sammanfattning  
 

Syftet med vår studie var att undersöka hur journalister upplever att digitaliseringen har 

påverkat dem i deras journalistiska arbete, samt om de upplever att traffic whoring 

påverkar det journalistiska uppdraget. Vi ville se om dessa två parametrar påverkar det 

offentliga samtalet och ifall jakten på klick påverkar det oberoende journalistiska 

arbetet. För att utföra studien utgick vi från frågeställningarna: ”Hur upplever 

journalister att digitaliseringen har påverkat det journalistiska arbetet?” samt ”Hur 

upplever journalister att traffic whoring påverkar dem i deras journalistiska 

uppdrag?”. 

 Vi fann att journalisterna själva upplever att digitaliseringen har påverkat deras arbete 

både positivt och negativt. Vad gäller traffic whoring anser de själva att de inte 

påverkas, men i deras uttalanden beskrivs ändå en verklighet som till viss del tyder på 

motsatsen. Detta beror dels på möjligheten att i realtid kunna se vilka artiklar som är 

populärast hos publiken, dels i och med krav från chefer och ledning på att generera 

höga trafiksiffror.   

 

I en miljö av hård konkurrens förlorar tidningsorganisationerna snabbt sin ekonomiska 

bas och ett paradigmskifte för den tryckta tidningen spås vara förestående (Bruns, 2011; 

Singer 2013). Som en del i ledet att locka nya annonsörer till de webbaserade 

upplagorna har man börjat använda sig av klickstatistik, där varje klick genererar en 

viss inkomst (Tang et al., 2011). Däremot krävs det stora mängder klick för att kunna 

täcka kostnaderna, vilket gör att behovet av att dra mycket trafik till sidan ökar. Våra 

respondenters berättelser gör att vi kan tolka det som att de ofta hamnar i kläm mellan 

den marknadsmässiga och publicistiska riktningen (Nygren, 2008), i och med att man 

dels vill fullfölja sin journalistiska funktion och stå i samhällets tjänst (Kovach & 

Rosenstiel, 2001), dels är beroende av att organisationen har en ekonomisk stabilitet, 

eftersom det i slutändan är avgörande för att kunna behålla sina jobb. Samtliga 

respondenter var dock noga med att berätta att det förs en kontinuerlig diskussion på 

redaktionerna, kring de problem som uppstår om man bara jagar “klick”, vilket vittnar 

om en medvetenhet.  

 

Överlag upplever våra respondenter att journalistikens demokratiska roll har stärkts i 

och med digitaliseringen, eftersom fler röster har möjlighet att få komma till tals idag i 

och med bättre tekniska förutsättningar. Dock vittnar de om att den på många sätt även 
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har försvagats. Utifrån våra respondenters berättelser tolkar vi det som, i linje med 

Bruns (2005), att möjligheten för gemene man att idag vara publicist även har lett till att 

journalisternas tidigare kontroll över agendan har försvagats. Detta då journalisten inte 

längre är ensam i rollen som gatekeeper (jfr Singer, 2013b). På grund av dagens snabba 

informationsklimat, är journalisterna dessutom i ständigt behov av färsk information. 

Detta kan också, med tanke på vad respondenterna själva uttrycker, göra det lättare för 

externa krafter med specifika intressen att influera innehållet och i förlängningen 

agendan. Denna utveckling går i linje med Habermas (2003) resonemang kring att 

sammanflätningen av stat och marknad skapar offentlighetsformer där det kritiska 

förnuftet inte längre har någon plats, utan tvingar istället fram kompromisser baserat på 

parternas olika styrkeförhållanden. Vi skulle således kunna dra slutsatsen att den ökade 

informationshastigheten kan ha förstärkt de tendenser som Habermas (2003) på sin tid 

skyllde på senkapitalismen.  

 

I vår studie framkommer det att samtliga respondenter besitter en stor yrkesstolthet, 

vilket kan kopplas till Hvitfelts (2008) tes om en normativ och sammanlänkad 

journalistkår som tar allvarligt på sin roll i samhället. Denna yrkesstolthet gör att 

journalisterna sätter sitt samhälleliga uppdrag först, vilket gör att de i grunden vill vara 

noggranna med vad som publiceras, för att främja allmänhetens bästa. Med tanke på att 

samtliga åtta respondenter, från fem vitt skilda tidningar uttrycker samma stolthet, 

skulle vi kunna anta att även andra journalister känner samma sak. Med tanke på de 

kommersiella hot som lurar runt varje hörn tror vi att det är tur att denna yrkesstolthet 

finns. Utifrån vår empiri tolkar vi det som att vi till stor del har denna stolthet att tacka 

för att marknadsmässiga eller politiska krafter inte har tagit över mer. Däremot tycker vi 

det är intressant att både Singer (2011) och vårt empiriska material vittnar om att 

publikens val av vad som har ett nyhetsvärde sällan överensstämmer med 

journalisternas. Publiken väljer, enligt både Singer (2011) och våra respondenter, i stor 

utsträckning hellre det lättsmälta materialet före det tyngre. 

Om journalisterna då ger upp sina roller som gatekeepers och följer den kommersiella 

vägen med en ökad traffic whoring till följd, skulle mycket av det samhällsnyttiga 

innehållet riskera att gå förlorat. I förlängningen skulle det kunna resultera i ett samhälle 

med stora kunskapsluckor. Vi kan därmed dra slutsatsen att journalisternas oro över den 

minskande kontrollen är befogad, och det går att diskutera huruvida denna minskade 

kontroll över agendan endast är positiv för samhällsdebatten. Dock kan vi inte låta bli 
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att ställa oss frågan huruvida tidningar som medium för samhällsdebatten faktiskt 

fortfarande är aktuell? Med tanke på att journalistiken är i kris och journalister, enligt 

vad vi erfar, till viss del tvingas anpassa sig efter läsarnas tycke och smak som, enligt 

vad vi också erfar, i störst utsträckning rör lättsamt material - för vem skrivs då den 

samhällsnyttiga informationen? Och för vem hålls det offentliga samtalet?  

 

Den nya tekniken har lett till att journalistiken i en allt högre grad, frivilligt eller 

ofrivilligt, fokuserar på läsarstatistik. I vårt empiriska material kan vi, som tidigare 

nämnt, utläsa att journalisterna överlag är positivt inställda till de nya mätinstrumenten 

och beräkningsverktygen. Samtidigt som möjligheten att utläsa denna statistik har ökat 

pressen på dem ovanifrån. Detta har skapat en kontrovers i deras vardag. Statistiken 

underlättar deras arbete, och ger dem en fingervisning om ifall de arbetar “rätt”, vilket 

gör att de får feedback i realtid. På så vis kan de använda informationen till förbättring 

av material och skulle även kunna utveckla sig själva och sin yrkesroll. Dock ger 

samma statistik och mätinstrument chefer och ledning möjlighet att sätta en ökad press 

på journalisterna, då deras intressen ligger i att se höga siffror - som enligt våra 

respondenters utsagor omsätts till större intäkter för organisationen. Majoriteten av våra 

tillfrågade upplever detta som stressande, vilket vi kan se beror på flera anledningar; 

För det första, måste varje journalist producera mer innehåll, och ofta med mindre 

resurser (Bruns, 2005). Detta beror på den ekonomiska situationen som 

mediaorganisationerna idag står i, med kostnadsbesparingar på exempelvis personal och 

innehåll som följd (jfr Bakker, 2012) - samtidigt som vårt informationssamhälle ställer 

krav på ständigt uppdaterad information. Den andra anledningen berör innehållet i sig. 

Våra respondenter vittnar om en “snabbhetsmentalitet” som försvårar säkerställandet av 

innehållets kvalité. Petter illustrerar detta i sitt uttalande; “... den kanske är sann, vi tror 

att den är sann, men vi hinner inte kolla för vi måste få ut den”. Ett citat som vittnar om 

ett allt mer stressat arbetsklimat och en journalist som oroas över materialets kvalitét. 

Den tredje anledningen rör publikens preferenser. Samtliga respondenter vittnar om att 

deras nyhetsvärdering ofta skiljer sig mot vad publiken klickar på, vilket skulle kunna 

leda till en ökad traffic whoring. Sara säger: ”Jag tycker ofta att det händer att vi kanske 

gör nått som är enkelt och går fort att göra, som vi vet folk kommer klicka på 

jättemycket, men det kanske inte är jättemycket kvalitét i själva grejen, bara för att få in 

klicken”. I en snabbare produktionshastighet och med krav från ledningen att generera 

trafik är det lätt att förstå varför mätinstrument uppskattas, då de svart på vitt visar vad 
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som är gångbart hos publiken. Samtidigt som mätinstrumenten kan diskuteras vara en 

bidragande faktor till att gå mer mot en marknadsanpassad tidning.  

 

Enligt de flesta respondenters egna utsagor påverkas de inte av jakten på klick. Däremot 

uppger de att kravet på publicering av material i realtid påverkar deras arbete. De vittnar 

om ett större fokus på det snabba och ytliga. Det framgår också att det ökade 

arbetstempot minskar tiden för reflektion. Vår respondent Martin beskriver situationen 

tydligt när han berättar att det förr i tiden handlade om att vara bäst på en nyhet, när det 

idag istället handlar om att vara först. Flera respondenter vittnar också om att ett 

snabbare arbetsklimat minskar tiden för korrekturläsning och faktagranskning. Den 

urholkade trovärdigheten som detta kan leda till (jfr Singer, 2011) skulle kunna påverka 

journalistiken i dess roll som demokratisk funktion. Vi har också svårt att se att 

journalisterna inte ens till viss del anpassar sig efter webbstatistiken, eftersom samtliga 

medger att de är övervägande positiva till att använda det i sitt dagliga arbete. Vi har 

tidigare tagit upp den dialog som våra respondenter berättar kontinuerligt hålls på 

redaktionerna, för att förhindra att man anpassar sig för mycket efter statistiken, men 

vill knyta an till den igen. Utifrån vårt empiriska material uppfattar vi det som att våra 

respondenter besitter en vilja att verka i ett demokratiskt syfte genom att gynna det 

offentliga samtalet. Dock upplever vi det som att chefer och ledning, till följd av den 

ekonomiska krisen, sätter vissa käppar i hjulet för detta. I dagsläget är tidningar i 

slutändan affärsverksamheter, och om ingen läser tidningen så går affärsverksamheten 

inte runt. Detta tycks ha blivit extra tydligt i och med digitaliseringen. Vi kan se 

tendenser till vad Singer (2011) beskriver som traffic whoring hos samtliga 

respondenter. Däremot tror vi inte att denna traffic whoring är helt och hållet frivillig 

eller alla gånger medveten, utan snarare beror på att det i dagsläget inte finns så många 

andra lösningar på problemet. Pickard (2011) förslår att tidningsorganisationer ska få 

statligt stöd, i linje med vår public service modell, för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Vi är benägna att hålla med. Utifrån vårt material kan vi se stora risker med att 

journalistiken fortsätts bedrivas på det sätt som den görs idag. För även om 

journalisternas yrkesstolthet och samhällsansvar tycks vara starkt inbäddat, så kan den 

omöjligt stå upp mot uppsägning och konkurs.  

 

Ovanstående analys berör traffic whoring utifrån journalistens demokratiska roll. Dock 

kan vi inte låta bli att återkomma till de frågor vi ställt tidigare under denna analys. Om 
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journalister tvingas lägga större fokus på lättsamma nyheter, på grund av att det är det 

som publiken efterfrågar, upplever publiken att den är i behov av samhällsnyttig 

information i tidningsform? Utifrån vårt empiriska material skulle vi vilja säga att 

traffic whoring bara är toppen på isberget av ett långt mycket större problem, som dels 

rör ekonomiska frågor, och dels rör medborgarnas eget samhällsansvar. Hur man 

kommer till bukt med dessa frågor lämnar vi dock över till framtida forskning att lösa.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Då ingen tidigare forskning gjorts kring hur journalister upplever fenomenet hoppas vi 

att mer undersökningar kan göras på bred front. Problemet är i högsta grad relevant för 

dagens medier och vi hoppas att ytterligare forskning görs inom snar framtid och med 

olika slags vinklar. Vi föreslår att den direkta vidareutvecklingen på vår forskning är att 

se traffic whoring ur ett redaktörs- eller ledningsperspektiv - och undersöka hur de 

ställer sig till läsarstatistik och publikanpassat innehåll i relation till journalistikens 

demokratiska uppdrag. En annan vinkel skulle också kunna vara att göra en etnografisk 

undersökning på en redaktion och studera hur utbrett traffic whoring faktiskt är. Vi har 

även under vår studie reflekterat över publikens påverkan, en ingång skulle därför 

kunna vara att undersöka relationen mellan sociala medier och tidningarnas 

webbstatistik och ifall traffic whoring går att applicera även på den aspekten. Vi har 

även ställt oss frågande till användarnas syfte med att besöka nyhetswebbsidor, om det 

överhuvudtaget finns ett intresse av att ta del av nyheter i digital form. Detta är en 

undersökning som vi gärna välkomnar. Avslutningsvis hoppas vi att fler dels ser ämnets 

utvecklingspotential och de intressanta infallsvinklar det erbjuder, samt de risker för 

demokratin som traffic whoring skulle kunna medföra. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A; Intervjuguide 

Bakgrund 

• Namn 

• Utbildning 

• Antal år i branschen 

 
Offentligt samtal och digitalisering 

• Hur upplever du att journalistens roll i samhället har påverkats av digitaliseringen? 

 

• Till vilken grad tycker du att andra krafter i samhället påverkar journalistiken? Ex 

politiska eller ekonomiska. 

 

• Vad värderar du högst när du producerar text?  

 
Kommersialisering 

• Beskriv hur konkurrensen mellan tidningar har förändrats sedan digitaliseringen? 

 
• Upplever du att artiklarnas kvalitét påverkas av en ökad digital konkurrens? 

 

• Hur förhåller du dig till annonsörer och andra tidningsfinansiärer?*  

 
Journalisten 

• Hur värderar du vad som är en nyhet?  

 
• Skiljer sig dina åsikter kring vad som är en bra nyhet från vad som mest frekvent 

sprids vidare av användare?  

 
• Hur upplever du att ditt arbete har förändrats sedan användare också har möjlighet 

att lyfta fram och sprida vidare vissa artiklar? 

 
Publikdeltagande 

• Hur mycket kan läsarna påverka ditt material under produktionsprocessen?  

 
• Anpassar ni innehållet efter vad ni tror att användarna kommer tycka är så intressant 

att de är villiga att dela det vidare? 

 
Sociala medier 

• Är du aktiv på sociala medier?  

 

• Hämtar du inspiration från aktuella diskussioner i sociala medier, som du sen kan 

använda i ditt arbete? 

• Anpassar du innehållet efter vilka ämnen som ”trendar” på sociala medier?  

 
 

 



  
 

II 

Trafik 

• Beräkningsinstrument/algoritmer kan hjälpa oss att se mönster på internet, och se 

intressanta tendenser. De kan också upplevas som obehagliga eftersom integriteten 

kan kännas hotad. Vad är din inställning till algoritmer och andra digitala 

verktyg?** 

 

• Använder ni er av plattformarnas mätinstrument? 

 
• Finns det vissa typer av artiklar som ni märker lockar extra många läsare? Vilka?  

 
• Känner du ett krav på att anpassa dina artiklar efter läsarstatistik?  

 
• Kan du känna dig stressad utav denna statistik? -Berätta varför. 

 

• Vad är dina tankar kring “klickmonster”? - Anser du att det ligger framgång i en 

sådan? 

 
• Har du någonsin stått bakom ett “klickmonster”? 

o Om ja; hur kändes det? 

o Om nej; är det ett mål? 

 
 

*Ställdes då respondenten själv berörde ämnet. 

**Här ville vi ge en introduktion kring vad det var vi menade med temat. 


