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Title 
Information generalists and knowledge specialists – a socio-cultural study of 

journalistic information literacy 

 

Abstract 
Journalists’ ability to seek and use information can be seen as constructing our view 

of reality, since the informational choices that are made by journalists’ form the 

picture of society produced by media. Therefore, journalists’ information literacy and 

work with information seeking have an important societal role that should not be 

taken for granted. The purpose of this thesis is to create an understanding of what 

constitutes being and becoming an information literate journalist and how 

information literacy manifests itself within journalistic work.  

 

Data has been gathered using semi-structured interviews and ethnographical 

observations of journalists’ at one of Sweden’s larger local newspapers. This data has 

been analysed mainly within a theoretical framework of contemporary socio-cultural 

research about information literacy and information seeking within working-life 

contexts. The main conclusion of the study is that information literacy must be seen 

as a core ability not only for journalists’ information seeking, but for journalistic 

work in general. A second conclusion is that journalists’ information literacy is 

tightly connected with their fields of coverage and their understanding of the tacit, 

contextual and discursive nature of knowledge within these.  

 

This study might be useful in proposing that information seeking, as a core activity in 

journalistic work, needs further investigation. With the conclusion that journalists’ 

information literacy and information seeking is strongly related to an understanding 

of social contexts outside of their own working environment, the study also shows 

that research in these areas benefit from a sociocultural perspective. 
 

Keywords 

Information studies, Information literacy, Socio-cultural perspective, Journalism, 
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1. Inledning 

There is more and more information, and less and less meaning 

  Baudrillard 1983, s.95 

Efterhand har människans utveckling kommit att delas in i olika tidsåldrar eller 

epoker. Dessa har ofta uppkallats efter de stora världsomspännande upptäckter, 

uppfinningar eller omvälvningar som förändrat världen politiskt, ekonomiskt, socialt 

och kulturellt. Kolonialtiden och industrialismen är exempel på sådana 

världsomspännande epoker. När vår egen tidsålder ska definieras görs detta vanligen 

utifrån hur vi idag lever i ett överflöd av information och har nästan obegränsade 

möjligheter till kommunikation. Därför är det vanligt att vårt senmoderna samhälle 

definieras som Informationssamhället.  

 

Information har funnits i alla tider och för de (läskunniga) personer som levde i tiden 

efter att Gutenberg uppfunnit boktryckarkonsten kanske detta var en minst lika 

revolutionerande upptäckt som internet. Information har i alla tider påverkat 

människans utveckling, men det journalistiska arbetet har kanske mer än något annat 

yrke påverkats av de senaste tre decenniernas informations- och 

kommunikationsmässiga utveckling.  

 

En journalists arbetsdag handlar i stor utsträckning om att söka, ta ställning till och 

göra urval på information. För dagens journalister är det inte längre tillräckligt att 

vara ute på fältet, läsa vad andra journalister skriver, ha en stor kontaktlista eller 

allmänt ”bra koll” på samhällsutvecklingen för att göra detta arbete. Journalister 

behöver i allt större utsträckning också kunna nyttja alla nya möjligheter till och 

resurser för informationsåtervinning som dagens samhälle erbjuder, något som kan 

innebära allt från att veta hur man söker i ett digitaliserat kommunalt diariesystem till 

att använda påhittade profiler för att ta sig in i hemliga Facebook-grupper. Samtidigt 

behöver journalister fortfarande traditionella färdigheter som att vara en duktig 

skribent, ha god gestaltningsförmåga, eller en ”näsa för nyheter”. De flesta 

journalisters arbetsområde är dessutom fortfarande de bevakningsområden och 

personer som finns i deras direkta närhet. Den moderna tekniken bidrar på många sätt 

till att utveckla möjligheterna för journalistiskt arbete, men den kan inte ersätta 

journalisters egen kunskap om det samhälle de bevakar. Journalister behöver idag, 

utöver kunskap om och färdigheter i att hantera de resurser som den digitala 

utvecklingen gett upphov till, fortfarande kunskap om det samhälle och de 

samhälleliga fenomen de rapporterar om. En ekonomireporter behöver hålla sig à jour 

med börsutvecklingen och behöver därför ekonomisk kunskap. På samma sätt 

behöver en sportjournalist förstå hur ett regelverk fungerar i fotboll, men även inneha 

en kontextuell förståelse för exempelvis fotbollsklubbars historia och enskilda 

spelares spelstilar. Dessutom behöver journalister i växande omfattning kunskap om 



 

 6 

den nya digitala tekniken i sig och en förståelse för de svårigheter och begränsningar 

den kan innebära.  

 

Utvecklingen inom IT och kommunikation ger journalister nya möjligheter och bättre 

vägar till information och kommunikation, men ställer samtidigt allt högre krav på 

journalisters färdigheter i att söka, kritiskt granska, värdera och använda information 

från många olika informationsresurser. Den utmanar även det informations- eller 

kunskapsmonopol som traditionellt tillhört tidningar och andra nyhetsmedier. 

Människor är helt enkelt inte längre beroende av att köpa morgontidningen för att 

tillgodogöra sig den senaste samhällsinformationen och de senaste nyhetshändelserna, 

något som leder till problem för nyhetsmediers lönsamhet och skapar ekonomiska 

bekymmer och nedskärningar inom den journalistiska branschen. Vi ser därför idag 

en utveckling där allt färre journalister får allt fler arbetsuppgifter. Trots att 

utvecklingen inom IT och kommunikation allt som oftast kännetecknas av att den 

förenklar och förbättrar tillgången till information, har den för journalister även 

inneburit att de har fått mycket mer att göra.  

 

En väl fungerande journalistik ses idag i allmänhet som en viktig demokratisk 

samhällsfunktion. När journalister utifrån denna roll ska sörja för fri tillgång till 

information och välinformerade medborgare, kommer deras informationsmässiga val 

att få stor samhällsbetydelse. I detta avseende är det viktigt att inte enbart se 

journalister som förmedlare, utan även användare av information. Nyheter skapas 

genom information och en väl fungerande journalistik bygger därför på att 

journalister har de färdigheter i att söka, granska och kritiskt värdera information som 

medborgarna i vissa fall saknar.  

 

I denna uppsats vill jag med utgångspunkt i journalisters informationssökning och 

informationskunnighet undersöka vad det innebär att vara journalist i dagens 

senmoderna informationssamhälle. Jag vill skapa förståelse för hur journalister 

skaffar sig den information de behöver, hur de lär sig allt de behöver kunna för att 

söka denna information och hur detta arbete förhåller sig till det senmoderna 

informationssamhällets utmaningar och möjligheter. Genom att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv, där journalister inte i första hand studeras som individer, 

utan som deltagare i och medlemmar av olika grupper och gemenskaper, vill jag 

studera deras informationssökning inte endast i relation med den egna praktiken, utan 

med alla de sociala kontexter som utgör deras källor och bevakningsområden. 

1.1. Det demokratiska ansvaret 
 

Det demokratiska samtalet har delvis flyttat till nya arenor, som ägs av digitala giganter utan 

publicistiska anspråk, och som dessutom verkar utanför den jurisdiktion som svenska staten råder 

över. Aldrig har väl de ansvarstagande medierna haft en mer central roll att spela än just i denna 

tid. Som motvikt mot faktaresistens och populism. Som motgift mot desinformation och 

propaganda. Som folkbildare, i denna era av kunskapsöverföring, då alla behöver behärska det 

som förr var mediernas branschkompetens. 

                   SOU 2016:30 

Detta citat är taget från utredarens förord i den forskningsantologi som publicerats i 

samband med den senaste svenska medieutredningen. Medieutredningen har kommit 
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till slutledningen att ”om människor inte tar del av nyheter och annan 

samhällsrelevant information ökar klyftorna i samhället: vissa medborgare riskerar att 

hamna utanför såväl det sociala livet som de demokratiska processerna. Det finns ett 

starkt statistiskt samband mellan informerade medborgare och demokratiskt och 

politiskt deltagande, även om det inte är fastställt vad som är orsak och vad som är 

verkan (Medieutredningen 2015). Denna syn på medier som demokratiskt 

ansvarstagande och folkbildande institutioner i en era av information har varit 

grundläggande för mitt intresse av att studera journalisters informationskunnighet ur 

ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Olika press- och 

medieutredningar (SFS 1993:118; Presstödskommittén 2013) har de senaste tjugo 

åren klargjort att det även är mediernas uppgift att främja den politiska demokratin 

och en fri och självständig åsiktsbildning genom att informera allmänheten och 

granska de styrande i samhället. Pressen ska verka som en självständigt granskande 

aktör, vara ett forum där olika åsikter och kulturer får komma till tals och förse 

medborgare med sådan information att de kan hålla sig informerade om och delta i 

frågor av betydelse för samhällslivet (Presstödskommittén 2013; Utbildnings- och 

kulturdepartementet 2005). Med andra ord kan journalistikens samhälleliga uppdrag 

sägas vara att förmedla den information medborgare behöver för att orientera sig och 

delta i det offentliga livet (Ghersetti 2012, ss.48-49), verka för en fri åsiktsbildning 

och därigenom främja det demokratiska samhället.  

1.2. Journalisten som kunskapsarbetare 
När journalister åläggs denna viktiga demokratiska samhällsroll innebär det att en 

tung lott faller på våra svenska journalister som informationsförmedlare, vilket ställer 

krav på deras färdigheter i informationssökning och användande. Journalistiskt arbete 

liknar utifrån detta samhälleliga uppdrag och journalistens yrkesmässiga roll, det 

arbete som enligt Bruce utförs av ”knowledge workers” (1999, s.35). Dessa 

kunskapsarbetare är de personer, vanligen bibliotekarier, men även andra personer 

verksamma inom IT eller högre utbildning, som arbetar utifrån ett kunskaps- och 

informationsperspektiv, där det ställs höga professionella krav på kritiskt tänkande, 

förmåga att identifiera informationsbehov, samt värdera, bedöma, organisera och 

använda information för att effektivt lösa problem i olika kontexter (Bruce 1999, s.35; 

Lloyd 2010, s.74; Limberg, Sundin & Talja 2012, s.96). Journalisters viktigaste 

funktion, strukturellt sett, är i flera avseenden de samma som kunskapsarbetares, 

d.v.s. att inhämta, sortera, kontrollera och strukturera information (Strömbäck 2004, 

s.29). Denna information ska sedan vara till nytta för det demokratiska samhället och 

medborgarna i form av nyheter. Ur samhällssynpunkt ställer höga professionella krav 

på journalisters förmåga att söka, organisera, kritiskt granska, värdera och publicera 

information, samt förmågan att reflektera över betydelsen av dessa aktiviteter i andra 

praktiker, eller vad Sundin kallar ”vår samtids literacitet” (2012, s.2). 

 

Case uttrycker att ”whatever is the appropriate way to view the job of news reporting, 

it is a fascinating profession to study in the context of information seeking. In a very 

concrete way, journalism is largely information seeking” (2007, s.276). Har han 

kanske rätt? Journalisters arbete går till stor del ut på att googla, söka, ringa, 

intervjua, diskutera eller sitta djupt försjunkna över sin Macbook och läsa mail eller 

kanske någon offentlig handling. Om informationssökning är en så stor del av 

journalistiskt arbete påverkar det inte bara deras egen yrkesroll, utan sett utifrån vad 
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som skrivits i de senaste svenska press och medieutredningarna, även det 

demokratiska samhällets förutsättningar. I sådana fall får vi inte ta de kunskaper och 

färdigheter som krävs för detta arbete, journalisternas informationskunnighet, för 

givet. Om journalister liksom bibliotekarier ska anses vara samhällets kunskaps- och 

informationsarbetare, bör även frågor som rör deras informationskunnighet ha en 

framträdande roll inom både forskning och samhälle. 

1.3. Nyhetsredaktionen – en anorektisk organisation 
Tillgången till medier och det faktum att journalister utifrån professionella 

värderingar avgör vem eller vilka som ska få tillträde till mediernas offentlighet har 

länge utgjort journalisternas kunskapsmonopol (Nygren 2008b, s.17). Idag går vägen 

till kunskap ofta mediaorganisationerna förbi då människor kan finna information fritt 

tillgängligt på internet. Detta har resulterat i att dagstidningarna tappat sin 

dominerande roll och lett till omfattande personalnedskärningar inom dagspressen. 

Under åren 1990-2005 minskade antalet anställda på dagstidningar från 18000 till 

10000 personer (ibid., s.38). Samtidigt ställer teknisk utveckling, fler och nya 

medieformer, ökad konkurrens och tydligare krav på avkastning, nya och högre krav 

på journalisters kunskaper och färdigheter (Nygren 2008a, s.267-290). De 

handlingsprogram som utfärdats av Journalistförbundet förklarar hur nedbantade 

”anorektiska” organisationer i ständig teknisk och organisatorisk förändring, samt 

utvecklingen mot multijournalistik1 har resulterat i en försämrad och stressig 

arbetsmiljö (Journalistförbundet 2011, s.31; Löfgren Nilsson 2007, s.70). I en 

journalistisk forskningsantologi undersöker Löfgren Nilsson (2007) föreställningen 

om att journalistiken blivit ett stressigare yrke och lyfter fram hur det finns ett visst 

statistiskt samband mellan ökad stress och antalet anställda. Journalister har dock 

länge sett sitt yrke som stressigt. Redan i den första stora journalistundersökningen 

1989 ansåg 80 procent av journalisterna att den egna redaktionen präglades av 

stressiga arbetsförhållanden (ibid., s.91). Löfgren Nilsson gör utifrån detta den 

intressanta iakttagelsen att föreställningen om en allt stressigare miljö kan ligga i hur 

den tekniska utvecklingen istället för att leda till ett förenklat arbete och en ökad 

mobilitet, har lett till allt färre får allt fler arbetsuppgifter inne på redaktionerna, i 

form av informationsinsamling via nätet, research i databaser etc. (ibid., s.68). Att 

journalister som tidigare upplevde sitt jobb som stressigt på grund av att de saknade 

resurserna för att snabbt tillgodogöra sig, använda och förmedla information idag 

istället upplever sig lika stressade på grund av dessa, finner jag intressant för denna 

studie.  

 

Det viktiga för denna studie är dock inte hur journalister upplever sin arbetsmiljö, 

men deras arbetsbelastning har inverkan på vilken tid som journalister kan lägga på 

informationssökning. En undersökning av östgötska journalister (Nygren 2008b, s.92) 

visar hur tekniska och produktionsinriktade arbetsmoment har fått märkbart större 

utrymme i deras arbete, samtidigt som de research och faktakontroll fortfarande 

värderas som en oförändrat viktig del av arbetet. Faktum är att siffrorna pekar på att 

                                                 
1 Med multijournalistik avses hur en ökad konvergens mellan olika medier ställer nya krav på mer kunskap och 

fler färdigheter hos journalister. Forskning om hur journalister idag i allt större utsträckning behöver färdigheter 

inom exempelvis publicering i olika plattformar redogörs för i kapitel 3.2. 
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de flesta arbetsmoment ökar i omfattning eller är i det närmsta oförändrade. Därför är 

det viktigt att läsa denna uppsatts utifrån vetskapen om att förutsättningarna för 

informationssökning, trots alla de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen 

skapar, begränsas av hur allt färre journalister har fått allt mer att göra. 

1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vad det innebär att vara en 

informationskunnig journalist och att med utgångspunkt i journalisters 

informationssökning undersöka vilken betydelse informationskunnighet har för 

journalistiskt arbete.  

1.5. Frågeställningar 
Den övergripande frågan för denna uppsats är: Hur gestaltar sig 

informationskunnighet inom det journalistiska arbetet med att söka, kritiskt granska, 

värdera och använda information? 

 

Genom att anta ett sociokulturellt perspektiv vill jag undersöka 

informationskunnighet som inte endast relaterat till en uppsättning individuella 

färdigheter inom den journalistiska praktiken och yrkesgemenskapen. Utifrån detta 

perspektiv kommer informationskunnighet undersökas som relaterat till och 

konstituerad av kunskaper och färdigheter inom alla de sociala kontexter som tillhör 

journalisters källor och bevakningsområden.  

 

Utöver den övergripande frågan vill jag även undersöka och skapa förståelse för: 

 

- Hur journalister hanterar informationssökning utifrån dagens växande mängd 

av osäkra källor och ett överflöd av information? 

 

- Vilka resurser och färdigheter som kommer till användning i journalisters 

arbete med att söka, kritiskt granska, värdera och använda information? 

 

- På vilket sätt journalister skaffar sig kunskap om sina källor och 

bevakningsområden samt lär sig använda och förstå de informationsresurser 

som tillhör dessa sociala kontexter? 
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2. Ett sociokulturellt perspektiv 

Denna uppsats utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen betonar förhållandet mellan människor och fokuserar på 

deras upplevelser med information och den subjektiva och intersubjektiva mening 

som skapas genom denna upplevelse (Lloyd 2010b, s.11).  Jag kommer introducera 

och tillämpa teorier och begrepp som representerar den mer kontextuellt och 

sociologiskt inriktade forskning som tar ett konstruktionistiskt perspektiv i anspråk. 

Detta perspektiv undersöker enligt Lloyd (ibid., s.9) den kollektiva verklighet där 

mening produceras genom delade förståelser, praktiker och språk, vilket framhåller 

den kollektiva, diskursiva och intersubjektiva naturen av interaktion och därigenom 

hur sociala och kulturella dimensioner påverkar alla praktiker (ibid., s.23). Just detta 

samspel mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och 

individers lärande å den andra kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000, 

s.66). Med utgångspunkt i detta perspektiv och tillämpandet av praktikteori utgår 

denna uppsats från förståelsen av kunskap och information som relativ och 

konstruerad genom de diskurser och förståelser som delas av medlemmar i olika 

situerade praktiker (Lloyd 2010b, s.154).  

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung inom teorier om lärande och då 

kanske främst i Vygotskijs teorier om hur människans tänkande och kunskap endast 

kan förstås och undersökas genom att analysera språk och handlingar i relation till de 

sociala och kulturella resurser människor använder (Jakobsson 2012, s.153). Den 

sociokulturella ansats som är utgångspunkten för denna uppsats ligger nära det 

perspektiv som syns i Säljös forskning inom pedagogik och lärande, framförallt inom 

hans teorier om situerat lärande och medierande artefakter. Utifrån hans 

sociokulturella perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga redskap, eller artefakter, medierar verkligheten för människor 

i konkreta verksamheter, vilket han förklarar som: 

 
Om vi skall förstå lärande som en del av sociala praktiker, där människor exempelvis använder 

mikroskop, kassaapparater eller elektriska spänningsprovare, kan vi inte analysera dessa apparater 

i sig och därefter studera det ”rena” mänskliga tänkandet. Vi måste förstå hur tänkande utövas av 

människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar bort redskapen, den 

sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet i ”sig”, har vi tappat bort vårt fenomen och 

ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser. 

[…] Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och 

därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. 

Säljö 2000, s.81 

Enligt Säljö är mänskliga handlingar situerade i sociala praktiker och därmed är den 

grundläggande analysenheten inom sociokulturell tradition att handlingar och 

praktiker konstituerar varandra (2000, s.128). Precis som i ovanstående citat är min 
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avsikt att undvika att studera de olika redskap och informationsresurser journalister 

använder i sitt informationssökande fristående från journalisternas handlingar och 

kunskaper. Dessa handlingar måste, om man vill utnyttja ett sociokulturellt 

perspektiv, dessutom relateras till sammanhang och praktiker. Man definierar vad 

man skall göra utifrån vilken situation man befinner sig i. Att se tänkande, 

kommunikation och fysiska handlingar som situerade i kontexter och att förstå 

kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är något av kärnpunkten 

i ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1. Praktikteori 
Cotter definierar den journalistiska yrkesgemenskapen utifrån hur journalister i sitt 

arbete interagerar med många olika och överlappande gemenskaper (2010, ss.34-36). 

Dessa gemenskaper kan vara geografiskt betingade eller vara relaterade till deras 

bevakningsområden och källor. De kan vara avgränsade genom språklig eller 

lingvistisk kompetens eller genom attityder, praktiker, språk, text och sociala 

relationer, vilka tillskrivs både individuella och kollektiva identiteter. Dessa 

gemenskaper undersöks i denna uppsats som olika sociala kontexter, vilka utgörs av 

en eller flera praktiker.  

 

Att fokusera på mänskliga praktiker har haft stort inflytande på många vetenskapliga 

discipliner och idag refererar man till praktiker inom många olika vetenskapliga fält; 

från filosofi och sociologi till kulturvetenskap, historia och forskning inom teknik och 

antropologi. Självklart betyder en så spridd teoribildning att det inte finns någon 

samlad förståelse för begreppet, men det finns vissa övertygelser som förenar de olika 

disciplinernas förståelse av praktiker. En sådan gemensam överenskommelse om hur 

kunskap, mening, mänsklig aktivitet, vetenskap, makt, språk, sociala institutioner och 

historiska förändringar inträffar inom och är aspekter eller komponenter av praktiker 

är vad Schatzki (2005, s.11) kallar ”fields of practice”. En annan är att praktikteorier 

ser praktiker som förkroppsligade, materiellt förmedlade samlingar av mänsklig 

aktivitet, centrerade och organiserade kring delade praktiska förståelser och förmågor 

(ibid., ss.11-12). Den journalistiska praktiken ska här förstås just utifrån den delade 

praktiska förståelsen för de aktiviteter, kunskaper och förmågor som kännetecknar det 

journalistiska arbetet. Begreppet informationspraktik i sin tur ska förstås som alla de 

aktiviteter som är knutna till journalisters sökande, återvinning, filtrering eller val, 

samt sammanställning av information (Talja & Hansen 2006, s.113 i not). En viktig 

distinktion från begreppet praktikgemenskap (se kap. 2.3.2.) är att 

informationspraktiker i denna uppsats även kan ses som individuella och relaterade 

till enskilda journalisters informationsarbete. Denna distinktion görs för att som 

Sundin (2002, 2003a) och Johannisson och Sundin (2007) visar, göra det möjligt att 

studera individuella skillnader i journalisters aktiviteter knutna till 

informationssökning.  

 

Studier av informationssökning och användning som aktiviteter kopplade till en 

informationspraktik innebär antagandet av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för 

att betona hur sociala praktiker, konkreta och situerade aktiviteter mellan människor 

reproduceras i sociala kontexter (Mckenzie 2003). Då journalister i denna studie 

förväntas använda kunskap om och resurser från många olika sociala kontexter för sitt 

arbete med informationssökning kommer informationskunnighet att studeras i 
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relation med alla de sociala kontexter (t.ex. bevakningsområden, experter, andra 

medier eller den egna praktikgemenskapen) som journalister söker information ur. 

Tillämpandet av praktikteori innebär därför att informationskunnighet: 

 
[…] needs to be situated within a context for us to understand its nature and shape, how it is made 

manifest, how it is experienced, and how it is ’played out’ between people interacting within an 

environment. Because it occurs within a setting, this phenomenon is subject to the social values 

and processes that structure a setting and influences the organization and execution of practice. 

Lloyd 2010b, s.29 

Tillämpandet av praktikteori innebär även att informationssökare betraktas utifrån 

deras sociala kontext och att analysen då skiftar från det individuella och kognitiva 

till det sociala (Savolainen 2007, s.122). Det övergripande sociokulturella 

perspektivet belyser samtidigt hur informationssökning måste studeras utifrån de 

sociala sammanhang och kontexter som journalister hämtar sin information från, 

vilket innebär att olika sociala kontexter och praktiker prioriteras framför individen. 

Journalister jobbar däremot i stor utsträckning individuellt och huruvida 

informationskunnighet varierar och gestaltar sig olika mellan olika medarbetare är 

därför av intresse för undersökningen. Praktikteoretiska forskare erkänner dock 

vanligtvis överenskommelser, förmedling och andra interaktioner såväl som den 

underbyggda betydelsen av förmågor och tolkningar, men behandlar dessa som 

inbäddade i praktiker (Schatzki 2005, s.14). Detta betyder att man genom att tillämpa 

praktikteori har möjlighet att bortse från den traditionella klyftan mellan ett 

individuellt och icke-individuellt synsätt på informationssökning och användning, 

vilket är en nödvändighet vid studerandet av informationsartefakter (se kap. 2.3.3.).  

2.2. En diskursorienterad inriktning 
Tuominen, Talja och Savolainen påpekar att informationspraktiker, utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv, utgår ifrån antagandet att informationssökning och 

användning är socialt och dialogiskt konstituerade och att alla mänskliga aktiviteter är 

sociala, och härrör från interaktioner mellan medlemmarna i en gemenskap (2005b, 

s.328). Den stora utmaningen för praktikstudier av journalisters informationssökande 

och användning är att deras informationsarbete till stor del inte härrör från 

interaktioner med medlemmar ur den egna praktiken, utan från interaktioner med 

människor och informationsresurser i det omgivande samhället, vilka utgör deras 

källor och bevakningsområden. Matthias Revers (2014, s.37) etnografiska studie av 

journalister visar hur reportrars professionalism bygger på journalistikens ”kulturella 

självklarheter” och att denna kulturella självklarhet i stor utsträckning handlar om att 

förstå och kunna arbeta utifrån de kulturella överenskommelser som råder inom det 

bevakningsområde en journalist arbetar. Schudson (1989, s.275) förklarar kulturella 

självklarheter som de symboliska system och den kultur som utgör journalisters 

arbete, men journalister måste även förstå de diskursiva aktiviteter (Tuominen & 

Savolainen 1996) som tillhör praktiker i andra sociala fält. Alla praktiker är sociala 

och diskursiva (Lloyd 2010b, s.15), vilket betyder att mening inom ett visst fält 

produceras genom det fältets delade förståelser, praktiker och språk. Detta kan för 

journalister innebära ett behov av att förstå informationssystem eller resurser som är 

utvecklade inom den verksamhet som journalister bevakar, exempelvis ett kommunalt 

diariesystem. Det kan också betyda att en journalist behöver behärska en viss 

terminologi eller jargong som exempelvis den som används inom juridik eller politik. 
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För en studie inriktad på praktiker med ett konstruktionistiskt försteg, i motsats till en 

strukturalistisk, semiotisk eller poststrukturalistisk ansats, måste man ta hänsyn till 

språk som en betydande diskursiv aktivitet och inte endast som en struktur, ett system 

eller en abstrakt diskurs (Schatzki 2005, s.10). Informationssökning är i stor 

utsträckning att betrakta som en diskursiv aktivitet och behovet av en diskursiv och 

kontextuell förståelse av språk och texter (fysiska som muntliga) är av stort intresse i 

denna undersökning. Uppsatsen har därför vad man kan kalla för en diskursorienterad 

inriktning (Johannisson & Sundin 2007, s.201; Lloyd 2010b s.89). Detta har sin 

grund i antagandet att kommunikation är grunden för all informationssökning och 

genomförs utifrån någon form av språk och diskurser vilka därigenom utgör verktyg 

som människor använder när de aktivt engagerar sig i informationspraktiker i olika 

sociala kontexter.  

2.3. Teoretiska begrepp 
Inom det teoretiska perspektiv som denna uppsats utgår ifrån finns det vissa teoretiska 

begrepp som är av särskilt intresse och har viktig teoretisk innebörd. Vissa av dessa 

begrepp har många olika vetenskapliga tolkningar och innebörder och därför vill jag 

innan vi går vidare kort förklara dessa begrepp och definiera vilken innebörd de har i 

denna uppsats. 

2.3.1.  Informationskunnighet 
Det nät av förmågor och färdigheter som bygger på människans behov av att förstå, 

tolka och kritiskt bedöma all den information som når henne genom olika (ofta 

digitala) källor och medier (Limberg, Sundin & Talja 2012, ss.97-98) kopplas 

vanligen inom biblioteks- och informationsvetenskapen till begreppet ”information 

literacy”. Literacy är ett begrepp som inte är helt enkelt att översätta till svenska, i 

denna uppsats översätts därför information literacy till informationskunnighet. 

 

Förståelsen av denna kunnighet kan grovt indelas i ett kognitivt-tekniskt perspektiv, 

där fokus ligger på individen och olika färdigheter ses som generiska och överförbara 

mellan olika kontexter, samt ett socialt-kulturellt perspektiv med större förtryck på 

begreppets ”epistemologiska signifikans”. Vilket förklaras som att kontext och 

relationer påverkar hur kunskap används och förstås (Lloyd 2010b, ss.12-13). 

Informationskunnighet blir ur detta perspektiv en samling färdigheter som förstås och 

används olika inom olika grupper och olika situationer. Begreppet relateras i ett 

sociokulturellt perspektiv inte direkt till individuella förmågor eller attribut utan: 

 
[…] is constituted by the whole person being in, and experiencing, the setting in relation to the 

formal and informal rules and shared practical understandings that are intersubjectively 

constituted, that in turn produce co-constructed commonalities. Consequently, an analysis of 

information literacy practice cannot be reduced to information skills.  

Lloyd 2012, s.776 

Informationskunnighet och färdigheter kopplade till de redskap eller 

informationsresurser som medierar omvärlden (se kap. 2.3.3.) förstås i denna uppsats 

som relaterad till situerade och socio-tekniska praktiker (Tuominen, Savolainen & 

Talja 2005a).  Forskning om informationskunnighet betyder därmed även hänsyn till 
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hur individuella färdigheter, kunskaper och attityder relateras till de olika redskap 

eller artefakter som journalister använder i sitt informationssökande. 

 

Informationskunnighet ska i denna uppsats inte ses som relaterad till generiska, icke-

kontextuella attribut. I stället representerar begreppet ett kritiskt epistemologiskt 

förhållningssätt som grundas i antagandet att informationskunniga personer är de som 

har lärt sig att lära sig. De som vet hur man lär sig för att de vet hur kunskap är 

organiserad, hur man finner information och hur man använder information på ett sätt 

så att andra kan lära ifrån dem (ALA 1989).  

 

Begreppet informationskunnighet ska i denna uppsats förstås som något av ett 

paraplybegrepp, vilket innefattar en mängd olika, exempelvis språkliga eller tekniska, 

färdigheter. Det gör informationskunnighet till mer än en samling färdigheter knutna 

till en viss teknik, medium, eller praktik och ser informationskunnighet som en 

överskridande kompetens för olika tekniker, medier eller praktiker, vilken mer liknar 

en modell för kritiskt tänkande (Breivik 2005, s.23). Detta gäller även för den syn på 

informationskunnighet som jag utgår från i denna uppsats. Sättet att se på 

informationskunnighet blir därför till stor del diskursivt betingat och ska förstås som: 

 
Knowledge of information sources within an environment and an understanding of how these 

sources and the activities used to access them is constructed through discourse. Information 

literacy is constituted through the connections that exist between people, artifacts, texts and 

bodily experiences that enable individuals to develop both subjective and intersubjective 

positions. Information literacy is a way of knowing the many environments that constitute an 

individual in the world. It is a catalyst that informs practice and is in turn informed by it. 

 Lloyd 2010b, s.26  

Denna definition motsvarar däremot inte helt de kunskaper och färdigheter som 

journalister behöver för att utföra sitt arbete med att söka, kritiskt granska, värdera 

och använda information. För att förstå journalisters informationskunnighet måste 

den relateras till hur de för att söka information behöver kunskap om en rad olika 

informationsresursers funktion och betydelse vilket jag förklarar närmare i kap. 2.3.3.  

 

2.3.2.  Praktikgemenskaper 
Inom den journalistiska forskningen argumenterar Cotter (2010) för att Lave och 

Wengers (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998) praktikgemenskaper och deras syn på 

praktiker som konstituerade av olika aktiviteter, handlingar, rutiner, konventioner och 

interaktioner: 

 
[…] provides fundamental insights into journalistic ways of being, making evident the routines 

that underlie news practice through a focus on news process and production, the influence of news 

editorial decisions on the shape of news stories, and the relations of news values to community 

values.  

Cotter 2010, s.20 

Cotter ser praktikgemenskapen som ett en bra utgångspunkt för journalistisk 

forskning inriktad på förståelsen av journalistikens ”sätt att vara”. Hennes 

applicerande av begreppet på journalistisk forskning har varit både viktigt och primärt 

för mitt eget tillämpande av begreppet som en praktikteoretisk definition av en 

nyhetsredaktion. Praktikgemenskaper är även ett begrepp som på ett bra sätt hanterar 
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ett forskningsrelaterat bekymmer relaterat till studier av journalisters 

informationskunnighet och informationssökande. Hur analyserar man 

informationskunnighet inom en praktikgemenskap som till utmärkande får sin 

information ifrån andra sociala kontexter än de som utmärker den egna praktiken?   

 

Undersökningens sociokulturella perspektiv utgår från att informationskunnighet 

reflekterar ”the ontological and epistemological conditions of the setting, which 

influence how information and knowledge are understood” (Lloyd 2012, s.773) och 

hur detta sedan reflekteras i de aktiviteter som utgör en praktikgemenskap. 

Nyhetsredaktionens praktikgemenskap grundas däremot i stor utsträckning på 

kunskaper om de kunskapsmässiga förutsättningar som ligger utanför den egna 

praktiken i det omgivande samhället och journalisternas olika bevakningsområden. 

För journalister betyder detta att deras informationskunnighet reflekteras av 

aktiviteter inom praktikgemenskaper som de inte själva är deltagare i, utan endast har 

som uppgift att bevaka.  

 

Praktikgemenskaper definieras utifrån hur: 

 

- Medlemmarna binds samman av en kollektivt utvecklad förståelse för en 

gemensam uppgift [joint enterprise]. (Att vara informationskunnig betyder 

därmed att förstå denna gemensamma uppgift tillräckligt för att kunna bidra 

till den.) 

- Medlemmarna bildar gemenskapen genom gemensamma överenskommelser 

[relationships of mutuality] och skapar genom interaktion normer och 

ömsesidiga relationer. (Att vara informationskunnig innebär därmed att kunna 

och få förtroende att engagera sig i dessa interaktioner.) 

- Att praktikgemenskaper har en gemensam repertoar [shared repetoire] av 

resurser som rutiner, ord, verktyg, regler, sätt att göra saker på, historier, 

gester, symboler, genrer, handlingar och begrepp m.m. (Att vara 

informationskunnig betyder tillgång till denna repertoar och kunskap att 

använda den.) (Wenger 1998, s.73-85; 2000, s.229).  

 

Medlemmar i praktikgemenskaper lär sig därmed vara informationskunniga in situ. 

Detta innebär att deras informationskunnighet även grundas i en förståelse för den 

implicita, nyanserade och kodade information som är utmärkande för en viss 

praktikgemenskap. I en praktikgemenskap är utvecklandet av en gemensam förståelse 

för vad som konstituerar information därför lika viktig som informationen själv 

(Lloyd 2010b, ss.20-21). När man betraktar de olika sociala kontexter som utgör 

journalisters bevakningsområden som konstituerade av olika praktikgemenskaper 

(Det kan givetvis finnas flera olika praktikgemenskaper inom en social kontext, samt 

även olika kunskapssyner inom samma praktikgemenskap, vilket jag återkommer till i 

kap. 5.3.) tydliggör man en grundläggande utmaning för journalisters 

informationssökande. För en journalist är det inte alltid tillräckligt att bara förstå en 

praktikgemenskap på ytan, det är ofta först när det finns en djupare förståelse för en 

praktikgemenskaps gemensamma repertoar, normer och gemensamma kunskapssyn 

som en journalist verkligen kan förstå informationen rätt. Det betyder att hen inte 

riskerar bli påverkad av desinformation eller källors egna agendor, samt lättare kan 

förstå, granska och bedöma information och nyhetsvärde. Utmaningen ligger i att 

journalister oftast behöver lära sig detta utan ett direkt medlemskap i dessa 
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gemenskaper, vilket utifrån Lave och Wengers definition är grundläggande för att bli 

informationskunnig. 

 

Genom ett tillämpande av begreppet praktikgemenskapen kan man studera hur väl 

journalisters informationskunnighet räcker för att söka information ur de 

praktikgemenskaper som utgörs av deras bevakningsområden och samtidigt relatera 

detta till den egna praktikgemenskapen. Ur ett lärande perspektiv är det ett bra sätt att 

studera hur väl deras ontologiska och epistemologiska kompetens räcker till för att 

veta vad som är relevant information inom en viss praktikgemenskap, hur man når 

den, samt hur de lär sig den informationskunnighet som till stor del är situerad inom 

andra praktiker än den egna. Enligt Cotter (2010, s.19) så har studier av nyhetsmedia 

misslyckats med att förklara hur ”communication patterns derive from the needs or 

values of a particular community.” För att skapa sig förståelse för journalisters 

informationskunnighet, behöver man utifrån detta antagande utgå från ett perspektiv 

som hela tiden relaterar informationssökningen inte bara till den egna 

praktikgemenskapen, utan även de informations- och kunskapsrelaterade förhållanden 

som är knutna till de olika sociala kontexter som utgör journalisters 

bevakningsområden.  

2.3.3. Informationsartefakter 
Tidigt i arbetet med denna uppsats stod det klart för mig att journalisters 

informationskunnighet omöjligen kan studeras utan att se den i relation till de många 

olika verktyg, redskap och resurser för information som dagligen används. Vid 

studier av journalisters informationssökande bör man därför undvika en dikotomi 

mellan ett makroperspektiv på de sociokulturella interaktioner och fenomen som 

påverkar informationskunnighet och ett mikroperspektiv med fokus på användaren 

och hur dennes förmågor, känslor och tankar påverkar användandet av olika 

medierande redskap, eller informationsartefakter (Schatzki 2005, s.14; Sundin 2008, 

s. 6-7). Vygotskij anser att människans användning av verktyg eller redskap för 

kommunikation och lärande har varit avgörande för hur vi använder vårt intellekt, vår 

kropp och samspelar med andra, något som inom ett sociokulturellt perspektiv 

uttrycks som att redskap ”medierar” omvärlden för oss i olika aktiviteter (Vygotskij i 

Säljö 2005, s.24). I en artikel av Johannisson och Sundin förklaras detta antagande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv som:  

 
A basic assumption in a sociocultural perspective is that the tools we use to help us act, mediate 

perspectives and viewpoints. By this we do not mean that the tools represent the world; rather that 

they put it into perspective. The reality we experience is, in other words, such as it is mediated to 

us with the tools we act through. 

Johannisson & Sundin 2005, s.34  

Dessa verktyg brukar inom forskningen kallas artefakter och delas traditionellt 

indelas in i fysiska och språkliga (eller intellektuella, kommunikativa, mentala och 

diskursiva) artefakter (Säljö 2005, s.28). Definitionerna av artefakter är många och 

därför kommer jag i denna uppsats att föredra en bred och inkluderande definition av 

artefakter. Utifrån Johannisson och Sundins (2007, s.200) enkla definition kan 

artefakter vara dokument, artiklar, böcker och webbsidor. En annan definition görs av 

Bowker, Star och Neumann (2003, s.244), vilka ser artefakter som ”any of a wide 

array of tools, systems, interfaces, and devices for storing, tracking, displaying, and 

retrieving information, whether paper, electronic, or other material”. De fysiska 
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aspekterna av artefakter är inte avgörande för hur begreppet används i denna uppsats. 

Därför ska informationsartefakter förstås som alla de fysiska, språkliga och i viss mån 

sociala redskap som används i syfte att mediera, eller förmedla information.  

 

Viktigt för ett sociokulturellt användande av begreppet informationsartefakt är att 

”linguistic and physical tools are developed within discourses that give them 

meaning, and these same tools can have different meanings within different 

discourses”(Johannisson & Sundin 2005, s.35). Även om denna studie i viss mån tar 

hänsyn till journalisters subjektiva och kognitiva relation till olika 

informationsartefakter är syftet med detta inte att studera deras subjektiva 

informationsbeteenden. Ett individuellt fokus är nödvändigt för att dels studera 

enskilda journalisters användning av informationsartefakter utvecklade inom en 

mängd olika diskurser än de som tillhör den journalistiska praktiken, och dels för att 

studera hur samma artefakter används olika av olika journalister i olika syften. 

Hänsyn får också tas till skillnader mellan individuella, mer tekniska färdigheter i 

handhavande av artefakter. 

2.3.4. Kunskap och information 
Uppsatsens sociokulturella perspektiv gör en bred och inkluderande definition av 

kunskap och information är tillämplig. Det finns en viss problematik med 

användandet av begreppet informationskunnighet eftersom det är en sammansättning 

av två redan omstridda begrepp. Definitioner av kunskap har debatterats ända sedan 

Platons dagar och i en antologi över informationsforskning lyfter Machlup och 

Mansfield (1983) fram att det endast i boken förekommer fyrtio olika och ofta 

motstridiga informationsvetenskapliga inriktningar, något som det är deras 

”intellektuella skyldighet” att lyfta fram (ibid., s.14). På samma sätt känner jag att det 

är min intellektuella skyldighet att klargöra vilken syn på information och kunskap 

som representerar informationskunnighet i denna uppsats. 

 

Information kan betyda olika saker för olika personer i olika sociala kontexter och att 

bli informationskunnig blir då en aktiv process som påverkas av situerade 

upplevelser. Lloyds definition av kunskap som ”the stuff that is produced when 

information is contextualized” (Lloyd 2010b, s.12) är kanske inte den mest 

vetenskapligt utförliga definitionen, men visar på ett enkelt och lättförståeligt sätt hur 

detta ”stuff” alltid måste ses som kontextualiserat. Talja förklarar detta utförligare 

som: 

 
Knowledge and knowledge structures are neither objective nor subjective, but intersubjective, 

produced within a shared system of meanings. Knowledge consists of a mix of scientific or expert 

knowledge and unconscious, selective and culture specific background assumptions. In certain 

social contexts and within certain social interests these assumptions appear as factual or valid, 

whereas in other social contexts they are seen as questionable. 

Talja 1997, s.73 

Definitionen av kunskap som kontextualiserad information betyder att 

informationskunnighet inte är godtycklig, utan vävd inom den sociala miljön genom 

praktiker (inklusive praktikgemenskaper) och avslöjar därmed relationen mellan det 

kulturella och materiella och hur kunskap alltid kommer från någonstans ifrån (Lloyd 

2010a, s.247). Den information som en journalist finner och den kunskap som hen 

kan tänkas uppnå genom att kontextualisera och därmed förstå informationen kan 
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skilja sig betydligt från hur samma information och kunskap förstås inom den sociala 

kontext som informationen hämtats ur. Hur politiska partier idag allt oftare anser att 

vissa nyhetsmedier har en aktiv agenda för att motarbeta dem, kan ses som ett 

exempel på hur olika skillnader i kunskapssyn är en del av den journalistiska 

verkligheten.  

 

Journalistikens syn på kunskap kan indelas i tre epistemologiska grundsyner, naiv 

empirism, relativism och kritisk realism. Enligt naiv empirism ska journalistiken 

spegla världen på ett helt objektivt sätt, inom relativismen ses detta i stället som ett 

omöjligt mål (Ekström & Nohrstedt 1996, s.213-217). Motsättningen mellan dessa 

två ”oacceptabla alternativ” gör att journalistiken idag i stor utsträckning utgår från 

den kritiska realismens syn att objektivitet, trots att det inte finns några objektiva 

utgångspunkter för sanning, ändå ska vara ett journalistiskt ideal (ibid., s.221-222). 

Kunskap, alltså kontextualiserad information kommer i första hand att tolkas och 

analyseras utifrån dessa journalistiska epistemologiska grundsyner. Journalister 

behöver anpassa sig till de kunskapssyner som finns inom sina bevakningsområden 

för att tolka och förstå information, men det är i slutändan den journalistiska 

kunskapssynen som bestämmer nyhetsvärdet. Vad som räknas som information går 

heller inte att koppla till en kollektiv gemensam uppfattning bland journalister. 

Informationens innebörd måste som sagt kunna förstås även utifrån den kunskapssyn 

som finns inom det ämne eller den gemenskap som nyheten berör. Samtidigt nås 

olika journalister dagligen av samma information, men samma information får olika 

betydelse även bland journalisterna och det är bara för vissa som den informationen 

är så pass relevant att den gör skillnad, och därmed får ett nyhetsvärde. En typologisk 

förklaring av begreppet information är Brent Rubens teori om tre ordningar. Enligt 

Ruben (1992, s.22-24) kan information delas in utifrån: 

 

- En miljös artefakter och representationer (även stimuli, meddelanden eller 

signaler som ännu inte ombesörjts). 

- Interna representationer (t.ex. semantiska nätverk, personliga konstruktioner, 

bilder, regler eller sinne). 

- Informationens sociala kontext. (m.a.o. vad som är social konstruerat, 

förhandlat, validerat, sanktionerat och/eller priviligierade approprieringar, 

representationer och artefakter). 

 

Jag finner Rubens tre ordningar mycket användbara för att förklara information ur ett 

journalistiskt perspektiv. De visar hur artefakter kan vara situerade till en viss miljö 

och hur vi konstruerar vår verklighet genom representationer som inte endast är 

subjektiva utan även beroende av det som är kontextuellt och socialt konstruerat. Hur 

journalister uppfattar information beror på vilken miljö och vilka artefakter de 

använder för informationssökning, vilka mentala representationer de tolkar 

informationen ur, samt den kunskap de har om de sociala kontexter som 

informationen kommer från. För att förstå hur den situerade och kontextuella 

förståelsen av information som blir utgångspunkten med ett sociokulturellt perspektiv 

är Batesons (1972, s.459) definition av information som ”the difference that makes a 

difference” passande. Enligt Case (2007, s.40) betyder detta att information är vad 

som helst som är signifikant för en person, oavsett om informationen har sitt ursprung 

i en extern miljö eller i en (psykologisk) ”inre värld”. Information är i denna uppsats 

därför att betrakta som ”any difference you percieve, in your environment or within 
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yourself. It is any aspect that you notice in the pattern of reality” (Case 2007, s.5). Det 

är just denna skillnad som gör att samma händelse på Idol kan generera en upprörd 

krönika, en artikel om mode, en om musik och en om hur en tidigare vinnare nyss 

gjort ett avgörande mål i Fotbollsallsvenskan. Kunskap ska därför förstås som 

kontextualiserad information och information som situerad, dialogisk och 

konstituerad genom upplevelse (Lloyd 2010b, s.12). 
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3. Tidigare forskning 

Inom informationsforskningen framträder två större och övergripande diskurser eller 

paraplybegrepp för hur människor hanterar information, informationsbeteende och 

informationspraktik. Informationsbeteende är det dominerande av dessa begrepp och 

samlar den forskning som utgår från ett kognitivt perspektiv och som ofta i grund och 

botten sätter individen i fokus (Savolainen 2007, s.118). Forskning relaterad till 

informationspraktiker står som ett kritiskt alternativ vilket, inspirerat av social 

konstruktionism, håller en mer sociologisk och kontextuell forskningslinje 

(Savolainen 2007, s.109; Talja 2005, s.123). Forskning rörande journalisters 

informationskunnighet och informationssökande har inom biblioteks och 

informationsvetenskaplig forskning huvudsakligen bedrivits inom ramen för 

informationsbeteenden. Attfield och Dowells (2003)  studie av journalisters 

informationssökning och användande som en aktivitet ” in the context of a series of 

behaviour shaping constraints and cognitive and external resources”, samt Nicholas 

och Martins (1997) studie av journalisters informationsbehov är exempel på hur några 

av de mest framträdande bidragen inom forskningen sätter journalisters individuella 

och kognitiva färdigheter i fokus. I denna uppsats vill jag till skillnad från denna 

forskning undersöka journalisters informationskunnighet utifrån hur Lloyd anser att 

”the socio-cultural view of information literacy, which is emerging from empirical 

research in the workplace sector indicates that information literacy is more complex 

than the sum of its skills” (Lloyd 2010b, s.104). Därför har jag intresserat mig för den 

forskning som faller under det informationspraktiska paraplyet.  

3.1. Journalistisk informationsforskning 
I sin fem år långa studie av journaliststudenters informationskunnighet sträcker sig 

MacMillan (2014) utanför det ”general agreement that journalists need a range of 

skills in order to use information to find stories, sources and background 

information”, vilket lett till att informationssökning inom journalistisk forskning 

främst relaterats till mer generella ”journalistic research skills” (ibid., s.5). I stället 

undersöker hon journaliststudenters informationskunnighet utifrån hur de interagerar 

med olika ”ekosystem av information” (ibid., s.4), vilka har inverkan på 

förutsättningarna och tillvägagångssätten för journaliststudenters informationssökning 

och informationskunnighet. Dessa ekosystem ska förstås som de informationsresurser 

och relationer mellan informationsresurser som tillhör studenternas privata, 

akademiska och professionella liv. Studien visar hur studenterna utvecklar en 

förståelse för sina roller, både som producenter och konsumenter, inom flera multipla 

ekosystem av information och hur de i sitt professionella arbete ”transferred skills and 

knowledge gained in their personal or academic lives, developed strategies that 

exploited a range of sources, and deepened their understanding of the retrieval, 
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evaluation, creation and dissemination of information” (ibid., ss.15-18). Vissa 

färdigheter är överförbara, men inte gemensamma för de olika ekosystem för 

information som studenterna möter i sitt akademiska, professionella och privata liv. 

Denna uppsats delar intresset i att undersöka i vilken grad det finns en ”repertoar” för 

journalistisk informationskunnighet, samt det sociokulturellt besläktade intresset för 

journalisters interagerande med vad MacMillan kallar ekosystem av information.  

 

Ett geografiskt mer närliggande forskningsexempel är Fabritius (1998, 1999) studier 

av finska journalister där hon ur ett domänperspektiv till viss del lyfter frågor rörande 

sociala, kontextuella och kulturella fenomen kopplade till journalisters 

informationssökande. Även en annan finsk studie har gjorts av Byström (1996), vars 

undersökning av journalisters användande av interna och externa informationsresurser 

visar hur journalister till största del är beroende av externa mänskliga 

informationskällor. Resultaten av hennes undersökning visar hur den externa miljön 

karaktäriseras av orala källor medan den interna karaktäriseras av textuella, samtidigt 

som behovet av vilka källor som används förändras beroende på hur komplext arbetet 

är. Resultaten visar att informationssökning måste relateras till sociala relationer och 

kontexter, men även om Byströms slutsatser är intressanta är studien så pass daterad 

att den till stor del inte fångar upp den teknologiska och kulturella utveckling som de 

senaste decennierna omformat journalistiken.  

  

Slutligen har Cotters (2010) studie av nyhetsspråk varit till hjälp för att förstå de 

diskursiva och kontextuella förhållanden som är specifika för journalistiskt arbete. 

Hennes studie bör i första hand ses som sociolingvistisk och fokuserar på 

produktionen av nyheter, d.v.s. hur språkliga val och konstruktioner formar nyheter 

och därigenom även vårt språk och vår världsbild. Hennes resultat visar hur diskurser 

inom den egna praktikgemenskapen och inom interaktioner med det journalistiska 

bevakningsområdet påverkar nyheters innehåll och struktur. De visar också hur 

reportrar lär sig förstå de journalistiska roller, normer, relationer och värden som 

”look different from the outside than the inside” (Cotter 2010, s.230). 

3.2. Mediekonvergens och teknologisk utveckling 
För en etnografisk studie är det viktigt att ta hänsyn just till journalisternas 

perspektiv. Därför har även forskning som inte i första hand är riktad mot 

informationskunnighet och informationssökning, men som berör dessa större globala 

förändringar som i hög grad påverkar förutsättningarna för det journalistiska arbetet, 

varit en viktig inspirationskälla. Bland dessa förändringar är det speciellt två som 

visat sig vara nödvändiga att studera närmre, de som är kopplade till den nya digitala 

tekniken och nätverkssamhället, samt de som berör hur en växande konvergens inom 

journalistiskt arbete omdefinierar journalistiska praktiker.  

 

Spyridou, Matsiola, Veglis, Kalliris och Dimuolas (2013) har studerat journalisters 

relationer med den nya digitala tekniken, sociala medier och en allt mer 

användarcentrerad journalistik. Deras studie visar, med utgångspunkt i en syn på 

journalistiska praktiker som öppna och innovativa sociala praktiker, hur journalister 

istället ”acts as a network that weakens the potential impact of technology towards 

innovation and audience-oriented models of journalism” (Spyridou et al., s.76-77). 

Deras resultat pekar mot att den teknologiska utvecklingen gör det möjligt för 
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journalister att utföra sitt arbete, men att journalistiken måste omdefiniera sin roll 

utifrån den nya tekniken, förlusten av kunskapsmonopolet, samt acceptera hur 

exempelvis bloggar är nya auktoritativa informationskällor för att behålla sitt 

inflytande och sin relevans. 

 

Melinda (2015) visar hur den teknologiska utvecklingen och en framväxande 

konvergens inom media leder till nya krav på kunskaper och kompetenser bland 

journalister. Enligt henne omdefinieras den journalistiska praktiken då journalister 

måste anpassa sig till nya teknologiska system och arbetsrutiner. Konvergensen inom 

media betyder att journalister utöver att samla in information och producera nyheter 

även ska ta ansvar för exempelvis redigering, foto och publicering i olika plattformar. 

För Melinda betyder detta att journalister idag blir ett ”one man band” vilket innebär 

nya krav på journalisten som en ”multiskilled journalist” (Melinda 2015, s.29). I 

motsats till de studier som gjorts av Spyridou et al. (2013) visar Melindas studie att 

journalister är positiva i förhållande till den tekniska utvecklingen och de 

diversifierade arbetsuppgifter och nya kompetenskrav som mediekonvergensen ger 

upphov till. Ur ett etnografiskt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn även till 

aktiviteter som inte direkt syftar till att söka eller använda information, eftersom de 

påverkar vilka möjligheter och vilken tid journalister har för informationssökning.  

 

Teorier kring multijournalistik och mediekonvergens har även tillämpats inom svensk 

journalistisk forskning och där har Nygrens (2008a, 2008b) böcker om journalisters 

yrkesroll i en förändrad medievärld varit av stor vikt för denna studie. Nygren finner i 

likhet med Melinda att ökade krav på multikompetenser har stor inverkan på 

journalisternas arbete, vilket innebär att journalister har fler olika arbetsuppgifter i det 

vardagliga arbetet. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen förenklat det 

journalistiska arbetet, men istället för att använda de tidsvinster som den nya tekniken 

ger till grundligare research, har dessa tidsvinster använts för att öka produktionen av 

nyheter. Den ökade mobiliteten som den tekniska utvecklingen skulle ge finner 

Nygren dessutom tvärtom ha resulterat i ett utökat skrivbordsarbete, eftersom 

pressade tidsramar gör att journalister föredrar att använda snabba digitala 

informationsresurser.   

3.3. Informationspraktiska perspektiv 
Inom biblioteks och informationsvetenskaplig forskning har tre studier som alla faller 

under det informationspraktiska paraplyet haft speciellt inflytande på min uppsats. 

Morings studie av nyanställda försäljare på det danska transportbolaget DSB (2009, 

2011), Lloyds studier av ambulanspersonal (2009) och brandmän (2007), samt 

Sundins studie av sjuksköterskor (2002, 2003a, 2003b). Gemensamt för dessa studier 

är att de inte utgår från det individuella och kognitiva perspektiv som är förknippat 

med informationsbeteenden och i stället studerar informationssökning som en 

aktivitet inom en informationspraktik. De utgår alla ifrån ett sociokulturellt och 

praktikteoretiskt perspektiv där människan inte ses som en individ utan som en 

deltagare eller medlem i grupper och sociala sammanhang och tar hänsyn även till de 

kontextuella, underliggande och diskursiva fenomen som styr informationssökande.  

 

Moring och Lloyds studier har sin utgångspunkt i det informationssökande och 

användande som är kopplat till nyanställda, vilka dels behöver lära sig den kunskap 
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som är förknippat med det praktiska yrket, men även den ofta osynliga och diskursiva 

kunskap som är kopplat till yrkets sociala kontext och identitet. Moring finner att 

nyutbildade försäljare möter flera informationsmässiga utmaningar som relateras till 

att de förflyttar sig mellan olika praktikgemenskaper. Trots att de efter utbildning lärt 

sig allt de behöver för att sätta sina kunskaper i praxis, så tolkas exempelvis samma 

försäljningskoncept och regelverk olika mellan olika försäljningskontor. Deras 

förkunskaper räcker inte för att få full tillgång till den praktikgemenskap som 

representerar det kontor de slutligen ska arbeta på, då ”adgang og legitimitet reguleres 

socialt og dermed ikke nødvendigvis fører til samme muligheder for deltagelse og i 

sidste instans for læring (Moring 2009, s.229). För den fullständiga och situerade 

kunskapen måste de bli medlemmar av och lära sig de ofta osynliga, kontextuella och 

diskursiva överenskommelser som gäller för en viss praktikgemenskap. Lloyd 

kopplar i båda sina studier lärande till tre modaliteter av information vilka formar ett 

yrkes informationspraktik (2009, ss.412-416): en epistemisk eller textuell modalitet, 

där information nås genom exempelvis träningsmanualer, regelverk och 

administrativa dokument; en social modalitet som innebär ett lärande av implicit och 

kodad kunskap genom upplevelse och interaktion; samt en kroppslig modalitet, där 

man genom observation, repetition och praktisk övning lär sig att utveckla vad Lloyd 

i sin studie av brandmän kallar för att utveckla ”fire sense” (2007, s.188). För att 

verkligen vara informationskunnig i relation till ett yrke behöver man enligt Lloyds 

resultat även ha ”access to, and experience of social and physical information” (2009, 

s.406) som kännetecknar en viss informationspraktik. Båda dessa studier har varit 

viktiga för att förstå vilka kunskapsmässiga krav som ställs på journalister. Då en 

övervägande del av deras arbete betyder att söka, finna och framförallt förstå 

information från en mängd andra informationspraktiker än den egna. Det betyder att 

de precis som en nyutbildad ambulansman, som trots goda epistemiska och formella 

kunskaper om sitt framtida yrke, inte kommer att förstå all den kontextuella, implicita 

och kodade informationen innan de blivit medlemmar av den praktikgemenskapen.  

 

Sundins studie visar hur informationsstrategier och identiteter i en yrkesgemenskap 

styrs av olika diskursiva förhållningssätt till kunskap och information. Upplevelser 

och attityder relaterade till informationssökning och användning skiljer sig mellan 

olika sjuksköterskors kunskapssyn och det kommunikativa deltagandet mellan olika 

gemenskaper inom yrket (2002, ss.194-196). I sin undersökning finner Sundin att en 

vanlig sjuksköterska föredrar helt andra källor för information än en mer specialiserad 

sjuksköterska eller läkare. När den vanliga sjuksköterskan utifrån en mer praktiskt 

och vårdorienterad kunskapssyn föredrar muntlig kommunikation eller olika 

manualer, väljer den mer utbildade sjuksköterskan i större utsträckning att söka 

information i tidskrifter, databaser och professionell litteratur. Sundin vidareutvecklar 

sina resultat i efterkommande artiklar tillsammans med Johannisson (2005, 2007). 

Dessa artiklar anlägger ett tydligare diskursivt och pragmatistiskt förhållningsätt till 

den tidigare studien där resultaten förklaras utifrån samspelet mellan två rivaliserande 

identiteter eller diskurser. Inom vården har den vårdorienterade yrkesidentiteten 

dominerats av den mer formella medicinska yrkesidentiteten. Här finner Johannisson 

och Sundin att sjuksköterskor använder kunskapssyner och informationspraktiker 

vilka hör till den vårdorienterade diskursen som professionella strategier för att öka 

sitt yrkes självständighet från den dominerande medicinska diskursen. Det betyder att 

diskurser kan utforskas som verktyg, som människor använder för att delta i 

informationspraktiker i olika sociala kontexter (2007, s.206). 
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Sundins sätt att undersöka och förstå kunskap och information liknar den relation som 

finns mellan journalister och deras källor, vilka ofta är kopplade till en viss 

yrkesgemenskap. Vare sig information kommer från direkta mänskliga och muntliga 

källor eller från textuella dokument och artefakter är journalisters 

informationssökning beroende av ett visst kommunikativt deltagande och förståelse 

för hur diskursiva förhållningssätt påverkar källors strategier för och syn på 

information och kommunikation. För en studie av journalisters informationssökning 

blir deras perspektiv användbart då journalister, även om deras deltagande i berörda 

informationspraktiker inte ska ses som en delaktighet i dessa, ofta använder en 

fördjupad kontextuell och diskursiv kunskap som ett verktyg för att söka information 

och hantera olika informationsresurser inom de informationspraktiker som utgör 

deras bevakningsområden.  

 

Det sociokulturella perspektiv som är gemensamt för dessa tre studier sträcker sig 

bortom synen på informationskunnighet som ett resultat av enkla, individuella och 

kognitiva förmågor. I stället visar de på hur informationskunnighet även kan ses som 

en färdighet konstituerad av komplexa sociala relationer mellan medlemmar i olika 

gemenskaper, en färdighet som med fördel kan studeras genom att undersöka 

informationssökning som en del av en informationspraktik, där människor inte ses 

som individer utan som medlemmar av eller deltagare i olika sociala gemenskaper.  
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4. Metod och Material 

Undersökningen hade sin utgångspunkt i en empirinära och kvalitativ etnografisk 

metod som tillät en mindre systematisk procedur och möjlighet till en friare ansats 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s.177). Avgörande för arbetet var att komma nära 

informanterna i deras arbete och studera deras arbete inte endast i fråga om 

informationssökning och användning som ett explicit fenomen, utan även utifrån 

implicita, kontextuella, kulturella och diskursiva faktorer. Utifrån uppsatsens 

sociokulturella perspektiv studerades informationssökning i relation till de verktyg 

som användes inom nyhetsredaktionens sociala praktik och främjade 

”ethnographically oriented research, in which rich qualitative descriptions of peoples 

activities in their ‘natural’ settings form the basis of analysis” (Limberg, Sundin & 

Talja 2012, s.107). Den breda uppsättningen metoder inom etnografin gjorde det 

möjligt att fånga informationssökning som både en process och ett sociokulturellt 

fenomen och därför användes både observationer och intervjuer för att samla in 

empiriskt material. Dessa tekniker användes och kombinerades för att leta efter 

mönster och iakttagelser som visade på kausalitet mellan informationssökande som 

aktivitet och fenomen, dess bakomliggande implicita och explicita orsaker och 

påverkan på nyhetsredaktionens praktikgemenskap och det omliggande samhället. 

Detta gjordes i första hand för att kunna uppvisa en intern validitet i undersökningen, 

men också för att i viss mån även kunna uppnå en grad av generaliserbarhet och 

därmed även en extern validitet (Skovsgaard & Svith 2014, ss.78-81).  

 

För att skapa trovärdighet har möjligheterna att använda olika metoder och teoretiska 

perspektiv varit viktiga metodologiska hjälpmedel, och för studier av journalister 

krävs det möjligen ett extra mått av transparens.  Metodavsnittet inleds därför med att 

visa hur vikten av förståelse för det journalistiska fältets speciella relation till 

etnografiska studier har påverkat mina metodologiska val. 

4.1. Att studera journalister 
Studier av journalister, och då i synnerhet kvalitativa studier, ställer vissa specifika 

krav på forskning som grundas i de likheter som finns mellan yrke och forskning. 

Därför gjordes mina metodmässiga val med stor hänsyn till journalistisk kontext både 

i fråga om yrke och vetenskaplig disciplin, något som bottnade i en respekt inför vad 

som beskrivs i följande citat:  

 
Som journalist beskriver og forklarer man hele tiden verden omkring sig. Det gør man blandt 

andet ved hjælp af undersøgelser og rapporter, man graver frem eller får stucket i hånden i sit 

arbejde. Som journalist skal man altså forholde sig til, om ens egne såvel som andres beskrivelser 
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av verden er valide, så jo mere bevidst man som journalist er om mulige valideringsproblemer, jo 

bedre udfører man sit job som journalist.  

                  Skovsgaard & Svith 2014, s.62 

I boken Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation (Hopmann & 

Skovsgaard 2014) framhävs de metodmässiga likheter som finns mellan forskning 

och journalistik. Boken förklarar hur både forskare och journalister intervjuar 

informanter eller källor för att få upplysningar om exempelvis fakta, åsikter eller 

upplevelser och hur journalistiska reportage därmed kan liknas vid observationer 

inom forskning (Rimestad & Gravengaard 2014 s.91; Gravengaard & Rimestad 2014, 

s.142). Om en studie på mastersnivå ska kunna argumentera väl och uppnå den 

teoretiska och metodmässiga validitet som krävs för en god kvalitet, behövs en metod 

som är tillämpbar på informanter som, utifrån en kvalitetsaspekt och en yrkesmässig 

kompetens och erfarenhet inom samma område, kan förmodas ha en egen stark 

uppfattning om vad som är en valid och brukbar metod. Utifrån det ovanstående 

citatet är det tydligt att en journalist kan förväntas vara väl medveten om eventuella 

valideringsproblem. Det potentiella maktförhållande som kan uppstå mellan en 

erfaren och kompetent journalist och en mastersstudent kan därför leda till problem. 

Då jag med genomförandet syftade till att komma journalisterna nära, dels i fråga om 

deras arbete, men också utifrån deras attityder, känslor och värderingar, lades stor 

vikt i att finna en metod som var fruktbar i studier av journalister, men som också var 

applicerbar på mitt teoretiska perspektiv.  

4.1.2. Etnografiska observationer 
Observationerna utfördes under en tre veckors period där jag hade möjlighet att följa 

journalister med olika bevakningsområden och delvis olika arbetsuppgifter. Jag hade 

möjlighet att följa tre journalister närmre i deras arbete, men kunde röra mig fritt på 

redaktionen och i viss mån även följa övriga journalisters arbete. Observationerna kan 

definieras som partiellt deltagande och min roll som observatör kan förklaras som ett 

perifert medlemskap (Fabritius 1999, s.412). Alla medarbetare, även de som inte var 

informanter, visste om att jag utförde en studie och jag interagerade och 

kommunicerade fritt med både informanter och deras kollegor, formellt som 

informellt. Jag hade möjlighet att följa informanterna i alla arbetsmoment och var 

även närvarande under ett flertal interna möten. Jag deltog aldrig aktivt i deras arbete 

utan följde dem passivt genom att sitta bredvid eller bevaka deras arbete på fält 

genom en metod som liknar ”skuggning” (Czarniawska 2013, s.106) av journalisterna 

i deras dagliga arbete. Genom att följa dem vid deras kontorsplatser, på möten eller i 

fält har jag huvudsakligen genomfört vad som kan kallas empiriskt genererade 

semistrukturerade observationer. Med hjälp av noggranna observationsanteckningar 

strukturerades arbetet utifrån funna mönster, teman och teoretiska tillämpningar. 

Observationerna hade därmed en ökande grad av strukturering, vilket relateras till 

dels den korta tiden men även mina egna begränsade förkunskaper. Det freudianska 

uttrycket ”gliechschwebende aufmerksamkeit”, en fritt flytande uppmärksamhet, 

förespråkas av de journalistiska forskarna Gravengaard & Rimestad (2014, s. 146). I 

stil med detta uttryck registrerades inledningsvis alla intryck och fenomen relaterade 

till journalisters informationsarbete, för att senare struktureras och till viss mån 

kategoriserats utifrån de mönster som framträder genom observation, intervjuer och 

teoretisk tillämpning. Att gradvis minska observationsfokus och öka 

abstraktionsgraden för att testa och knyta an teoretiska resonemang och begrepp 



 

 27 

utifrån det empiriska materialet var ett genomgående metodologiskt val och betydde 

att metoden för denna studie hade drag av grundad teori (Glaser 1992).   

4.1.3. Intervjuer 
Även om resultat från observationer till viss del lagt grunden för utformningen av 

intervjuerna och att empiriskt material även framkommit under de informella 

intervjusituationer som uppstått under observationerna, har de formella intervjuerna 

varit studiens bas. Användandet av intervjuer i en studie av journalister innebar i viss 

mån ett omvänt perspektiv, där maktförhållandet mellan informant och intervjuare 

kan skapa problem om intervjuerna inte är väl genomförda. Forskaren måste ta 

hänsyn till att hen här använder sig av en metod som informanten behärskar väl och 

risken finns att intervjuaren kommer ”synas i sömmarna” av journalisten och därmed 

förlora viss auktoritet. Intervjuerna utformades därför för att så långt som möjligt 

påminna om ett samtal eller diskussion, utan att förlora struktur och fokus. 

 

Intervjuerna utformades utifrån en modell utvecklad inom journalistikforskningen 

(Rimestad & Gravengaard 2015), vilken förespråkar att man i studier som innefattar 

både intervjuer och observation använder öppna intervjuer under observationer och 

därutöver använder semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes 

under arbetstid och i de rum som journalisterna själva ofta använder för arbetsro, 

avskildhet och ibland för egna intervjuer.  Att använda dessa rum kändes som en 

naturlig plats för journalistisk tanke och reflektion och innebar att de i lugn och ro 

kunde ta tid för intervjuer och ändå finnas på plats. Att planera en journalists 

arbetsdag på förhand visade sig svårt och att fortlöpande kunna intervjua 

journalisterna var den bästa lösningen. Intervjuerna gjordes löpande de sista två 

veckorna av observationen. Utöver de informanter som studerats under observationer 

har fyra ytterligare journalister varit informanter vid intervjuerna.  

4.1.4. Intervjuernas utformning och genomförande 
De semistrukturerade intervjuerna utformades efter McCrackens naturalistiska 

intervju, en metod där olika huvudfrågor planeras utifrån kategorier baserade på 

formella drag i det aktuella forskningstemat och planerade ”sufflörs-” eller stickord 

används för att skapa en ”självdrivande procedur” (Ryen 2004, s.50-51). En metod 

som ger intervjupersonen möjlighet att berätta sin egen historia på sitt eget sätt, utan 

att forskaren förlorar struktur och teoretiskt fokus. Intervjuguiden strukturerades 

utifrån kategorier grundande i undersökningens syfte, frågeställningar och formella 

drag och varje kategori utgjordes av olika kategorifrågor och sufflörsord. Samtliga 

kategorier besvarades av informanterna, men i vissa fall fanns skillnader mellan vilka 

frågor som ställts. Alla frågor besvarades inte av samtliga informanter.  

 

De semistrukturerade intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkribering 

och i viss mån analysering skedde löpande. Intervjuerna kunde därigenom även styra 

fokus i observationerna, skapa möjlighet för att ställa andra viktiga frågor under de 

öppna intervjuer som gjorts i samtal under observationer, samt i viss mån styra vilka 

teorier som använts. På så sätt hade jag möjlighet att låta empiriska resultat löpande 

styra vad som varit studiens teoretiska tillämpningsområde (Alvesson & Sköldberg 

2008, s.41). Detta var till stor hjälp, om än inte en nödvändighet, för att lära känna ett 
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forskningsfält under en begränsad till, samt kunna koppla denna till befintlig teori och 

utveckla ny. 

4.2. Analys av det empiriska materialet 
Observationsanteckningar och transkriptioner av intervjuer kodades utifrån ett enkelt 

kodschema beskrivet av Aspers (2007, ss.164-168). Därefter kodades utskrifter av 

observationsanteckningar och transkriptioner utifrån marginalmetoden, där olika 

koder markerats med olika tecken och färger i sidmarginalerna. Avslutningsvis 

strukturerades och organiserades materialet digitalt med hjälp av ett 

ordbehandlingsprogram. 

  

För att analysera det empiriska materialet utgick jag från en abduktiv 

förklaringsmodell som syftade till att ”med utnyttjande av existerande kunskap och 

referensramar, finna teoretiska mönster, eller djupstrukturer, kunskap och 

referensramar, skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer 

vilka påträffats eller framgått genom tolkning” (Alvesson & Sköldberg 2008, s.57). 

Metoden utgick från ett kunskapsrealistiskt perspektiv och intresserade sig därför i 

första hand för de mönster och tendenser som är underliggande för vad Alvesson och 

Sköldberg i föregående citat kallar ytstrukturer. De kodningar och kategoriseringar 

som gjordes syftade därmed även till att fånga in kontextuella och underliggande 

fenomen. Abduktion har drag av både induktion och deduktion genom att ta hänsyn 

till både empiri och teori. Skillnaden är att abduktion tillika tar fasta i en förståelse av 

det empiriska materialet och dess pragmatiska betydelse (ibid., s.55). Jag ansåg att 

detta var en lämplig förklaringsmodell då studien i första hand ville skapa förståelse 

för journalisters informationssökande och utifrån bakomliggande faktorer och 

fenomen. 

4.3. Avgränsningar och begränsningar 
Det var en metodmässig utmaning att anpassa intervjuer och observation utifrån 

informanternas arbetsrytm. Förutom att behöva anpassa intervjutillfällen till det 

mycket oförutsägbara journalistiska arbetet var det påtagligt svårt att följa 

informanternas arbetsrytm. Journalisterna förflyttade sig ofta i tjänsten, vid kritiska 

händelser skedde saker i ett högt tempo och många journalister arbetade med flera 

uppgifter parallellt. Därför ”hängde” jag inte alltid med i redaktionens snabba 

svängar. Detta påverkade mina observationer i den mån att jag inte hunnit anteckna 

alla de händelser jag observerat och därigenom saknat nödvändig empirisk validitet 

att använda vissa händelser och fenomen i min analys. 

 

En stor del av informanternas informationsarbete skedde med datoriserad hjälp. Knorr 

Cetina och Bruegger skiljer på vad de kallar ”embodied” och ”response-presence-

based” kommunikation (2002, s.909), där det sistnämnda betyder den kommunikation 

där deltagarna kommunicerar digitalt, exempelvis via e-post, vilket gör 

kommunikationen osynlig för observatören. Den traditionella observationen räcker 

enligt Czarniawska (2011, s.105-106) inte till för att studera datorarbete och 

informanter som snabbt flyttar sig från en plats till en annan och hon rekommenderar 

skuggning som en lämplig metod för att möta dessa utmaningar. Journalisternas 
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omfattande användning av denna form av kommunikation gjorde observation av deras 

datoriserade informationsarbete til en stor utmaning. Trots att jag på Czarniawskas 

inrådan valt skuggning som metod, visade sig min egen okunskap om de många 

specifika verktyg och resurser som användes begränsa min förståelse och uppfattning 

för informanternas arbete. Detta var särskilt påtagligt under perioder med högt 

arbetstempo och informationsöverflöd. 

 

Fabritius (1999,2000) upptäckte hur olika ”kulturer” formade de normer, rutiner och 

aktiviteter som utgör journalistiska praktiker. Nyhetsredaktionen bör ses som en 

sådan kultur och utifrån hennes antaganden borde informationssökning på en 

nyhetsredaktion skilja sig från exempelvis en kulturredaktion. Att avgränsa 

nyhetsredaktionen från övriga redaktionella verksamheter på en tidning kan betyda 

begränsningar i fråga om generaliserbarhet även inom den egna verksamheten. 

4.4. Etiska överväganden 
Observationer och intervjuer genomfördes som öppna, med informanternas goda vilja 

och enligt de lagar och regler som finns kring källskydd och anonymitet, vilka 

reglerats genom ett sekretessavtal. Givetvis medförde sekretessavtalet vissa 

begränsningar, men för denna studie visade sig sekretessen även vara fördelaktig. 

Sekretessavtalet bidrog till att jag fick fri tillgång till fältet och möjlighet att skugga 

journalisterna i deras arbete i annars känsliga miljöer som exempelvis domstolar och 

möten. Jag hade därför möjligheten att komma journalisternas arbete nära, men 

observationerna har trots det varit av en passiv karaktär då jag inte deltagit aktivt i 

deras arbete.  

 

Sekretessen hade även vissa praktikteoretiska anknytningar. ”The prioritization of 

practices over individuals (or individual subjects)” är enligt Schatzki (2005, s.20) 

vanlig posthumanistisk tradition inom praktikstudier. Eftersom denna studies 

sociokulturella ansats utgick från samma prioritering var det möjligt att studera 

journalisterna helt utifrån deras yrkesroller, de aktiviteter och färdigheter som är 

kopplade till dessa. Anonymiteten hade därför även en praktikteoretisk funktion och 

en språkmässig effekt av sekretessen var som exempel mitt beslut att använda det 

könsneutrala pronomenet hen i relation till informanterna i denna uppsats.  

 

Informanternas uttalanden är inte föremål för någon diskursiv, lingvistisk eller på 

annat sätt språklig analys i sig. Därför gjordes bedömningen att det viktigaste för 

läsaren är att förstå meningen av informanternas uttalanden, varför viss städning har 

utförts för att skapa bättre läsbarhet och förståelse.  
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5. Analys 

Synen på att alla mänskliga praktiker, under vad som kan kallas det 

informationspraktiska paraplyet, är sociala och härstammar från interaktioner mellan 

medlemmarna av en viss gemenskap (Savolainen 2007, s.120) kan i viss utsträckning 

vara begränsande för studier av journalister. Om man vid en analys av journalisters 

informationssökande huvudsakligen riktar fokus mot det journalistiska kollektivet 

och den egna praktikgemenskapen riskerar studien att missa flertalet viktiga faktorer 

relaterade till journalisters informationssökande. Även om nyhetsredaktionen eller 

den journalistiska praktikgemenskapen är utgångpunkten för en analys, behöver den 

studeras i relation med de, ofta individuella, förutsättningar journalister har för att 

interagera med andra praktiker. Journalister använder i stor utsträckning information 

från andra, externa, praktikgemenskaper inom sina bevakningsområden och deras 

informationskunnighet är i stor utsträckning knuten till dessa praktikgemenskapers 

sociala kontexter. Enkelt förklarat måste en studie av journalisters 

informationssökande utgå från att kriminalreportrar hämtar sin information till stor 

del från det juridiska eller polisiära fältet, ekonomireportrar från näringsliv och 

grävande reportrar från vilka fält som nu är nödvändiga för att producera ett visst 

”gräv”. Trots att denna studie utgår ifrån den mycket breda definitionen av 

information som ”any difference that makes a difference” (Bateson 1972, s.459), 

måste denna skillnad förstås kontextuellt och utifrån den gemensamma förståelsen för 

vad som är giltig information inom en viss praktikgemenskap (Lloyd 2010a, s.247). 

Det räcker inte alltid för en journalist att ha en epistemologisk förståelse för hur man 

finner information inom olika bevakningsområden, en journalist behöver också en 

ontologisk förståelse för vad som legitimeras som kunskap inom det, samt en social 

förståelse för den kultur som kännetecknar den sociala kontext som utgör ett visst 

bevakningsområde. Hur denna utmaning påverkar journalister kan förklaras genom 

Tuominen, Talja och Savolainens syn på kunskapens dialogiska och kontextuella 

natur:  

 
Constructionism stresses the dialogical and contextual nature of knowledge production and the 

dialogical and contextual nature of users, information needs, and relevance criteria. The 

information users make the same pieces of knowledge or document mean different things 

depending on what kind of social action he or she is performing with the help of language in a 

specific interactional and conversational context. 

Tuominen, Talja och Savolainens 2002, s. 277 

Det samspel mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och 

individers lärande å den andra, som enligt Säljö (2000, s.66) kännetecknar ett 

sociokulturellt perspektiv är ett intressant fenomen att studera genom journalisters 

informationssökning.  
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I detta kapitel kommer empiriskt material från intervjuer och observation att 

analyseras utifrån tre teman som visat sig speciellt framträdande i kodningen av mitt 

empiriska material. Varje kapitel är disponerat på så sätt att utgångspunkten för min 

analys består av ett inledande referat baserat på mina etnografiska observationer, 

vilket ger en praktisk, och förhoppningsvis klargörande, beskrivning om hur det 

övergripande temat gestaltar sig i journalisternas dagliga arbete. Därefter analyseras 

olika fenomen relaterade till det övergripande temat utifrån intervjuer och teori. 

5.1. Informationssökning i det senmoderna 

informationssamhället 
För att skapa sig en bild av hur den teknologiska utvecklingen, ett allt mer digitalt 

arbetssätt och krav på snabb ständig publicering tar sig uttryck i journalisters arbete 

med informationssökning och användning är deskreporterns arbete förmodligen det 

tydligaste exemplet. Detta kapitel inleds med mina observationer under två dagars 

observation av deskreporterns intensiva arbete, vilket till stor del utgörs av 

informationssökning med hjälp av digitala och elektroniska hjälpmedel. 

Avslutningsvis kommer jag analysera vissa specifikt framträdande fenomen 

relaterade till journalisters informationssökning. 

 
Det är tidig morgon på nyhetsredaktionen och deskreportern är som vanligt först på plats. När jag 

kommer till redaktionen är hen redan i full gång med att söka efter dagens första händelsenyheter. 

Inkorgarna är fulla av diverse information som hen med vant öga snabbt skummar igenom i jakt på 

nyhetsvärde. Det trillar in ett meddelande om att det är ett större strömavbrott i närheten, en nyhet 

som eventuellt kan beröra läsare i lokalsamhället. Snabbt söker deskreportern upp nödvändig 

information via elbolagets hemsida, använder ett webbaserat kartprogram för att göra en bild över 

elavbrottets omfattning och skriver direkt en notis i publiceringsverktyget för webben med både text 

och bild. Arbetet går i rask takt och med webben som huvudsakligt verktyg håller hen sig ständigt 

uppdaterad med information från både Trafikverket, Polisen och lokaltrafiken via deras hemsidor. 

Hela tiden har hen kontakt med webbredaktionen via Skype och använder det webbaserade 

programmet Trello för att organisera och strukturera sitt arbete, föra noteringar och samla 

information. Plötsligt kommer ett mail från en läkare. Det är ett tips om att ett större journalsystem 

har problem med driften. Något som skulle kunna påverka patientsäkerheten, vilket är ett problem 

som inträffat tidigare och som nyhetsredaktionen då rapporterat om. Hen går snabbt in på 

regionens hemsida för driftinformation men kan inte se att det är några problem rapporterade och 

därför söker hen med Googles hjälp snabbt upp kontaktinformation till ansvarig på myndigheten. 

Under tiden som hen ringer söker hen på den egna tidningens hemsida efter de artiklar som redan 

skrivits om problemet. Eftersom hen inte får något svar mailar hen vederbörande och återvänder 

till myndighetens sida för driftinformation. När hen uppdaterar sidan ser hen att det nu är 

registrerat någon form av problem med deras system och skriver snabbt en notis om detta utifrån 

den information hen funnit via webben och tidigare artiklar. Just när hen publicerat nyheten på 

webben ringer myndigheten upp. Dom har visserligen problem, men inte av samma allvarliga 

karaktär som innan. Deskreportern tar denna nya info och uppdaterar den redan publicerade 

nyheten online utifrån denna. Under tiden dyker det upp två intressanta pressmeddelanden via 

mail. Dels har det lokala Vänsterpartiet fått en ny ledare, för information om detta söker hen upp 

information via partiets hemsida och deras verksamhetsberättelse, googlar efter ytterligare 

information och skriver sedan nyheten med pressmeddelandet som bas. Därefter avhandlar hen 

snabbt en nyhet om en bussbrand genom att ringa räddningstjänsten och med den informationen 

kunna skriva en snabb notis.  

 

Klockan har börjat närma sig tio på förmiddagen och jag har observerat deskreportern 

i strax över två timmar. Utöver det arbete som jag beskriver här har hen dessutom 

publicerat ett par mindre notiser och gjort flertalet informationssökningar av generell 
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karaktär för att hålla sig à jour med nyhetsläget. Det är svårt om inte omöjligt att 

redogöra för allt arbete hen gör. Dels på grund av det tempo som hen arbetar i, men 

framförallt på grund av mina egna bristande kunskaper om de olika program och 

resurser som används. Som en passivt ”skuggande” observatör vill jag inte påverka 

hens arbete genom att ställa för många frågor och därför har jag svårt att fullständigt 

greppa hens arbete. Varje gång jag lämnar deskreporterns bord för att gå igenom mina 

anteckningar, renskriva eller rentav bara för att ta en kopp kaffe, jobbar hen med en 

helt ny uppgift och ny information när jag återvänder. Det är dock fascinerande att se 

med vilken rutin och enkelhet deskreportern gör det stora urval som sker genom dessa 

system. Deskreporterns informationskunnighet relaterat till hens bevakningsområde 

är så stor att hen sällan behöver veta mer än vilken avsändare det är och vad som står 

i ämnesfältet för att bedöma ifall hen ens ska öppna meddelandet. Även om denna 

observation i sig visar på ett tempofyllt och krävande allsidigt arbete, där stor 

informationskunnighet i sitt allra vidaste begrepp (vilket här ska tolkas som beroende 

av likväl individuella som socialt och kulturellt betingade färdigheter) är en 

nödvändig färdighet, vill jag tydliggöra att jag inte ger en helt fullständig bild av 

arbetet. Efter en kortare paus för att samla intryck och anteckningar återvänder jag till 

deskreporterns bord. 

 
Idag råder det informationsbrist och informationsöverflöd på samma gång, ett tekniskt problem 

har gjort att mailkorgar inte rensats och det gör att deskreportern har extra mycket information att 

sålla. Trots att det finns massvis med information är det däremot väldigt lite som verkligen är av 

betydelse. Tips och PM gallras så snabbt att jag har lite svårt att följa med i arbetet, men 

deskreportern verkar lugn. Hela tiden har hen koll på de nyheter som publicerats och uppdaterar 

dessa successivt allteftersom ny information dyker upp. Precis efter att hen ”avslutat” 

strömavbrottet och lagt denna nyhet åt sidan märker hen att nyheten om bussbranden uppdaterats 

av en annan lokalredaktion och använder Skype för att kolla med dem om hen kan släppa även 

denna nyhet. Hela tiden används alla de digitala verktyg hen har tillhanda parallellt, samtidigt som 

hen hela tiden sitter med ena hörluren kopplad till sin iPhone redo att ringa eller svara på samtal. 

När det lugnar ner sig framåt förmiddagen tar hen fram en nyhet hen haft liggande ett tag, en story 

som inte är en händelsenyhet utan berör en politisk fråga. Representanter för partiet i fråga har 

bokat tid för intervju och deskreportern tar penna samt block och smiter iväg för att träffa dem för 

en intervju.  

 

Här kliver deskreportern in i en annan roll. Med block och penna hälsar hen partiets 

representanter välkomna och smiter in i ett av mötesrummen för att genomföra en 

intervju. Det blir tydligt att deskreportern i sitt arbete i viss mån arbetar utifrån olika 

identiteter. I sitt dagliga arbete är hen i det närmaste en helt digitaliserad reporter och 

hens skrivbord är till skillnad från hens kollegor nästan helt fri från högar av 

anteckningar och papper. Nu börjar hen däremot gräva i väska och skåp efter penna 

och papper likt vad jag skulle kalla en mer traditionell journalist. Under observation 

uttrycker deskreportern att ”det blir så himla mycket krångligare med papper”2 och att 

hen verkligen försöker bli av med användandet av papper. Samtidigt får jag känslan 

av att det faller sig helt naturligt för deskreportern att ta med sig block och penna till 

intervju, trots att den inte sker på fält och att hen därför med enkelhet hade kunnat ta 

med sig sin laptop eller iPad. 

 
Efter en kvart återkommer hen och tar plats framför datorn igen och återgår till den snabba 

händelsebevakningen. En nyhet om vargar behandlas och publiceras tillsammans med Youtube-

                                                 
2 Deskreportern, i samtal under observation 1/3 2016 
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klipp på vargen. Vänsterpartiet kontaktas per telefon för utförligare information om deras nya 

ledare. När ett larm-mail från SOS-alarm om en brand i ett lokalsamhälle dyker upp använder 

deskreportern en privat hemsida där man med hjälp av koordinater snabbt kan få upp en exakt 

kartvy över händelsen. Efter ett samtal till räddningstjänsten får även den nyheten snabbt en artikel 

komplett med karta över det inträffade. Arbetet kännetecknas både av en allmän och specifik 

kunskap kopplat främst till det rutinmässiga arbetet mot lokalsamhället och de ”blåljus” -nyheter 

som en deskreporter i första hand arbetar med, men även till digitala tjänster och resurser. 

Deskreportern har dels i sitt organiseringsverktyg Trello, men även i länkar och filer samlat på sig 

en katalog av olika informationsresurser. När telefonen ringer strax före dagens slut dyker det 

däremot upp information av en karaktär som inte gör denna katalog till större hjälp. En person 

ringer upp äldre människor och försöker, genom att utge sig för att vara en känd svensk 

antikexpert, att få tillgång till deras hem. Den tidning hen utger sig för att representera finns inte 

längre, men med några googlingar, sökningar på olika auktionsbyråers hemsidor efter 

kontaktpersoner och ett par telefonsamtal har deskreportern inte bara lyckats skrapa ihop material 

för att kunna skriva denna udda historia, utan dessutom lyckats få till en telefonintervju med den 

kända antikexperten.  

 

Under dagen har flera av mina etnografiska ambitioner fallit som korthus. Känslan av 

att observera deskreportern är lite som att försöka följa en orienterare av elitklass, 

utan vare sig kondition eller kartläsningsförmåga. Utifrån den kunskap jag hade på 

förhand om en deskreporters arbete visste jag att det skulle vara av stort intresse att 

observera hur många olika, främst digitala, informationsresurser som hen använde 

under en dag. Efter tre timmar har jag antecknat tjugosex olika, men också insett att 

jag sedan länge tappat räkningen. Därför vill jag understryka för läsaren att det mellan 

raderna döljer sig en användning av många fler informationsresurser.   

 
När jag följande dag hälsar deskreportern god morgon och slår mig ner för dagens pass sitter hen 

och arbetar med någon sorts statistik. En förening har skickat en stor mängd statistik över 

viltolyckor i lokalområdet och deskreportern sitter och funderar över om inte detta går att ”göra” 

en nyhet av. Inte för att informationen har ett direkt nyhetsvärde i sig, men att det utifrån den 

omfattande datan skulle vara möjligt att göra en intressant och givande interaktiv artikel, med 

någon sorts karta där läsare kan se var olyckor sker och vilka djur som berörs. Uppgifter om att 

både lamadjur och örnar finns bland de drabbade djuren är ett potentiellt nyhetsvärde, men 

framförallt finns det ett lokalt intresse bland läsare att få en bild över olycksläget i deras närhet. 

Deskreportern börjar snabbt söka efter ytterligare data om olyckor utifrån äldre statistik som hen 

själv söker upp genom olika hemsidor och förklarar att hen verkligen gillar sådana nyheter, 

eftersom de ligger nära hens eget intresse för datajournalistik. 

 

Något som kännetecknar deskreporterns arbete är hur många nyheter till stor del bara 

består av information vilken, om än väl presenterad, ofta är ganska obehandlad. 

Parisie och Dagiral (2016, s.854) förklarar att det finns en utveckling inom 

journalistiken att se datan som den egentliga nyheten, vilket utmanar journalistikens 

epistemologiska syn på vad som är en nyhet. Denna utveckling kopplas till hur 

offentliggörande av både offentliga och konfidentiella uppgifter och strukturerandet 

av dessa i syfte att göra datan förståelig för läsare blir ett allt vanligare fenomen inom 

journalistiken. Wikileaks, Fifa-skandalerna och nu senast den massiva mängden data 

om kopplas till Panama-läckan är några exempel på denna datadrivna journalistik. 

Journalister som arbetar utifrån denna informationssyn anser att det inte är möjligt att 

läsare kan få kunskap genom information som inte redan är förtolkad, eller som de 

inte är bekanta med och att kunskap istället är ett ”result of affording access – thanks 

to computer tools – to complete and granular data from which citizens are usually 

kept away” (Parisie & Dagiral 2016, s.863). Om än i en betydligt mindre skala kan 

jag se likheter med denna utveckling i deskreporterns arbete. Att söka upp intressant 

data och göra den presentabel är något som verkar vara viktigt för deskreportern. I en 
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stor del av hens mindre notiser görs ett informationsarbete där hen söker efter lämplig 

data vilken hen sedan kan presentera i form av en karta eller tabell för att ge nyheten 

extra värde. Parallellt med sitt arbete jobbar deskreportern dessutom med en större 

nyhet om ett områdes byggnadshistoria. Där går hela arbetet ut på att samla in 

information om hur ett bostadsområde utvecklats och sedan presentera det genom 

informativa och interaktiva kartor. Utan att göra en djupare analys av detta här vill jag 

ändå förklara att deskreporterns arbete till stor del består av att söka och förmedla 

information till läsare på bästa sätt. Inte att värdera, behandla och förklara 

informationens innebörd. Därigenom kanske deskreportern är den som arbetar utifrån 

det tydligaste objektiva perspektivet. Nu återgår vi till nästa dags observation av 

deskreporterns arbete. 

 
Det är mycket lugnare på desken idag, därför sätter deskreportern verkligen tänderna i att söka 

efter mer information angående statistik om viltolyckor, samt testar lite olika kartverktyg för att se 

vad man skulle kunna göra för slags presentation. Efter ett tag känner hen dock att det är dags att 

övergå till lite annat och börjar titta i Trello ifall hen har något arbete som ligger. Hen upptäcker 

ett gammalt tips hen glömt, men det berör en annan lokalredaktion så hen mailar över tipset dit. 

Plötsligt trillar det in en händelsenyhet om en vattenläcka. Deskreportern använder kommunens 

hemsida för att kolla driftinformation och se om den är åtgärdad än, men finner ingen uppgift alls 

om den och låter den därför vara tills vidare. Det kan vara fallet så att det, som i fråga om 

problemen med journalsystemet dagen innan, är deskreportern som helt enkelt är snabbare än de 

tekniska systemen. Snart börjar det däremot rulla in mer information, men det mesta avfärdas som 

irrelevant. Exempelvis kommer automatlarm för brand, vilket deskreportern genast avfärdar 

eftersom hen vet att adressen inte är till någon offentlig lokal. Polisens händelseflöde kollas och 

mailkorgarna får sig en extra genomgång nu när det plötsligt är en rätt lugn dag, men plötsligt 

dimper det ner ett mail från regionen om att hen fått avslag på några handlingar. Deskreportern 

läser snabbt igenom ett tjugotal sidor information och det framgår tydligt att hen inte har några 

som helst problem att snabbt tillgodogöra sig den juridiska och medicinska informationen. 

Information som under observation visar sig mer vanlig för de reportrar som tydligare jobbar mot 

ett regionalt, kommunalt eller juridiskt bevakningsområde. Deskreportern kontaktar IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) efter att funnit telefonnummer på deras hemsida. Eftersom 

deskreportern dels inte har så mycket fakta att gå på, samt inte har detaljkunskap i ämnet, sker 

denna kontakt i första hand för att med IVO:s hjälp skaffa sig mer information i fallet.  

 

För en deskreporter som sitter direkt i inflödet av information krävs en bred 

epistemologisk kunskap om hur, var och varför man behöver information. Utöver de 

händelsenyheter om trafik, olyckor och andra tillbud som är vanligast för detta jobb 

måste hen alltid vara beredd på att ta andra nyheter, särskilt om det är sådana som 

snabbt ska ut på webben.  

 
Deskreportern återvänder snabbt till den eventuella vattenläckan, men fortfarande inget nytt så hen 

mailar det lokala vattenverket via mail. Deskreportern har erfarenheter av vattenläckor av större 

karaktär och säger att vid det här laget borde detta tyda på att någon glömt att uppdatera 

driftinformationen eller att det blivit något fel, snarare än att det verkligen har hänt något. Istället 

fokuserar hen på att det ska vara avloppsrening i staden. Här kommer nyhetsvärdet helt utifrån 

deskreporterns kontextuella förståelse för sitt bevakningsområde. Avloppsrening betyder stora 

fordon i staden, vilket betyder trafikkaos. Så nyheten blir istället för att handla om själva 

avloppsrensningen en nyhet om att det kan bli trafikproblem kommande dagarna i staden.  Givetvis 

får artikeln även en utförlig karta med vilka gator som kommer beröras under dagarna. Snabbt 

sticker deskreportern därefter emellan för att kolla en sida speciellt riktad mot statistik om 

viltolyckor hen funnit, där upptäcker hen att det går att beställa ännu mer statistik via mail vilket 

självfallet görs. Utöver detta ringer hen till ansvariga för hemsidan för att få kunskap om hur 

statistiken bäst ska förstås.  
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Detta blir min sista observation av deskreportern. Vad som slår mig som speciellt 

intressant är hur självständigt hens arbete är. Trots att hen är den som i lokalen sitter i 

närmast anslutning till nyhetschefer och redaktörer är hen den som under en dag tar 

flest egna beslut. Ett exempel är idag arbetet med viltolyckorna, där hen ännu inte ens 

vet om det är möjligt att göra en nyhet av informationen. Här läggs avsevärd tid ner 

på att utforska denna nyhet, trots att deskreporterns arbete i första hand går ut på att 

bevaka det omkringliggande samhället kontinuerligt för att snabbt kunna skapa 

nyheter utifrån de händelser som är aktuella för stunden. Allmänreportern berättar i 

intervju att: 

 
[…] om vi springer på en större sak så finns fortfarande tiden till att göra det […] då kan jag lägga 

en vecka på ett jobb med då ska det bli också, tidigare kunde vi lägga flera dagar på något utan att 

det egentligen blev någonting, vi måste vara lite säkrare, minuset med det är att vi måste välja bort 

saker som kanske hade krävt lite större tålamod.3   

         

Här uttrycker allmänreportern en åsikt som överensstämmer med den statistik som 

visar på att informationssökning på inget sätt har förlorat i vikt enbart för att 

journalister fått mer att göra (Nygren 2008b, s.116). Statistik som visar hur 

framförallt arbete med självständig publicering och redigering av artiklar tar upp allt 

mer av journalisters arbetstid, men att detta inte går ut över den tid som läggs på 

informationssökning. Detta sammanfaller med de resonemang och den forskning som 

berör en ökande mediekonvergens och det behov av multimodala journalister som 

redogjordes för i kapitel 3.2. Samtidigt finner jag, vilket jag vill påvisa i kommande 

stycke, att inget i mitt empiriska material pekar på att dessa nya behov har en direkt 

negativ påverkan på journalisters informationssökning. I deskreporterns fall vore det 

inte fel att hävda att det kan finnas skäl för att dra slutsatser som tyder på det 

motsatta, att hen istället ser ökade möjligheter till informationssökning. Vid 

observation av ekonomireportern visar det sig att hen själv publicerar en stor del av 

sitt material på en plattform som är kopplad till en webbsida för ekonominyheter. 

Ekonomireportern visar inte alls upp samma digitala färdigheter som deskreportern, 

ändå så finner jag att även hen upplever detta arbete som enkelt och på inget sätt 

belastande eller försvårande för hens arbete med informationssökning. 

5.1.1. Vikten av god research 
Man kan säga att deskreporterns jobb till stor del består av informationssökning, vare 

sig det handlar om en initial sökning efter information med nyhetsvärde utifrån den 

input som genereras genom de interna informationssystemen, eller om det är sökning 

efter kompletterande information om de nyheter som ska produceras. Detta är inget 

som ska ses som förknippat just med deskreporterns yrkesroll. Samtliga journalister i 

undersökningen ger uttryck för att informationssökning är en grundläggande aktivitet 

för deras arbete och att god informationssökning i slutändan underlättar allt 

producerande av nyheter. Vilket allmänreportern förklarar som att: 

 
Det finns ju inget sämre än att sitta och skriva en artikel där man inget begriper om man gör en 

dålig research. Research kan ta en timme men det tar tre timmar att skriva artikeln. Men gör man 

en bra research som, alltså det kan vara så att man gör research från nio till fyra och sen tar det 

                                                 
3 Intervju allmänreporter 10/3 2016 
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tjugo minuter att skriva artikeln för man har koll på ämnet, skrivtiden är ju liten i förhållande till 

research.4 

 

Andra journalister förklarar hur viktigt informationssökande är för deras arbete som: 

 
Ja säg att jag lägger två tredjedelar på informationsinhämtning, eller tre fjärdedelar ja vissa dagar 

hundra procent.5  

 
Beror helt på vilket jobba jag utför. Men det är generellt minst halva tiden av skapandet av en 

artikel som ska ägnas åt att leta rätt på fakta och personer samt genomföra intervjuer.6 

 
Jag söker ständigt information mer eller mindre. Det är väl i princip bara när jag skriver som jag 

inte gör det. Inför varje jobb söker jag så mycket information som tiden tillåter oavsett vad det 

gäller. Man kan aldrig googla en gång för mycket eller ringa ett samtal för mycket.7   

 

I Czarniawskas studie av nyhetsbyråer (2009, s.25) används det metaforiska uttrycket 

revolversnabbhet för att förklara hur det idag för journalister är viktigare att dra och 

skjuta snabbt än att träffa rätt. Även Nicholas och Martins (1997) undersökningar 

visar hur journalister i första hand efterfrågar snabbåtkomlig information. Att vilja 

komma åt information snabbt och enkelt är en önskan som inte är unik för 

journalister. Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning kallas 

fenomenet ”the principal of least effort” (Case 2012, s.178) och innebär att människor 

vid till exempel informationssökning försöker att minimera arbetsbelastningen så gott 

det går och fortfarande nå det resultat man vill, även om det innebär en lägre kvalitet 

på den information man hittar. Journalisterna i denna studie ger tvärtom uttryck för en 

förståelse för hur man inte kan spara in på informationssökning och att 

informationssökning i slutändan gör deras arbete med att producera nyheter enklare. 

Under intervjuer ger informanterna dock uttryck för att det finns vissa skillnader i 

uppfattning om detta: 

 
Snabbt och enkelt hittills har det varit så. Kanske för att jag som ny inte åker på de stora jobben, 

du åker på någonting, detta är gjort, detta måste vara med, det kanske fattas något eller vi måste 

bevaka detta. Då har det varit enkelt för mig att snabbt och enkelt kanske hitta två personer som 

kan svara för sig som har koll på ämnet, få ihop sina tecken och sen vidare till nästa.8 

 

Detta uttalande ska kanske tas med en nypa salt. Även om praktikanten i denna studie 

jobbar med ett förvånansvärt stort eget ansvar och på ett relativt eget initiativ så 

jobbar hen till stor del med enklare nyheter och nyheter som inte övriga journalister 

har tid att göra. Med andra ord så består hens arbete i att ”städa upp” och få in nyheter 

som inte är gjorda på ett snabbt och effektivt sätt. Intressantare är därför 

deskreporterns syn på behovet av en snabb tillgänglighet, då det på många sätt 

symboliserar hens arbete: 

 

                                                 
4 Intervju allmänreportern 10/3 2016 
5 Intervju kriminalreportern 16/3 2016 
6 Intervju sällanjobbaren 11/3 2016 
7 Intervju kriminalreportern 16/3 2016 
8 Intervju praktikanten 11/3 2016 
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Ska jag vara ärlig så i den rollen som jag har nu så är snabbhet väldigt viktigt. Jag skriver ju inget 

som jag inte tror är sant, men däremot så kan det vara så att man inte vet exakt vad som har hänt. 

Då kan det ju vara så att man skriver på den information man anser vara sann och trovärdig men 

att man lämnar det som man inte riktigt tror på i ett litet ludd så att säga. […] Man behöver inte ha 

den fullständiga bilden för att kunna skriva något litet åtminstone. Så det viktigaste är att det går 

snabbt och sen är det inte nödvändigt att allt är fullständigt trovärdigt men då väljer man bort de 

delarna som inte känns helt trovärdiga.9 

 

Med varje teknisk innovation som relaterar till medier och medieproduktion följer 

diskussioner och forskning som fokuserar på vad den nya tekniken innebär för 

journalistiken (Clerwall 2015, s.450). Deskreporterns svar är relaterat till en av de 

mest aktuella diskussionerna inom journalistiken idag d.v.s. kravet på ständig 

publicering för webben och hur det idag är möjligt att producera snabba nyheter utan 

en fullständig informativ bild av en händelse. Något som i det närmsta gör alla 

webbnyheter till ”pågående” (Nygren 2008a, s.277), då webbnyheter löpande kan 

ändras och kompletteras med ny information. Mina empiriska resultat pekar på att det 

finns skillnader mellan journalister i hur dessa nya innovationer påverkar journalisters 

informationssökande.  

5.1.2. Ständig publicering – hinder eller möjlighet? 
Enligt en undersökning av journalister i Östergötland kopplas webbjournalistiken och 

det ständiga kravet på publikation till en osäkerhet kring faktakontroll och källkritik 

(Nygren 2008a, s.276; 2008b, ss.115-116). Endast en knapp majoritet av 

journalisterna i den statistik som presenteras anser att kraven på snabbhet och ständig 

publicering inte spelar någon roll för deras research. Dessutom märks en stor 

osäkerhet i fråga om vilken effekt den ständiga publiceringen har på det färdiga 

materialet, då en tredjedel av respondenterna inte vet ifall det blir mer fel på webben 

än tryckta nyheter. Deskreportern, vars arbete till störst del består av nyheter för 

webben och med webben som källa, använder möjligheten att publicera löpande som 

ett hjälpmedel i sin informationssökning. Hen ser istället möjligheten till att köpa sig 

tid till research genom att kunna publicera något snabbt för att sedan succesivt kunna 

redigera och komplettera nyheten med löpande uppgifter, något som gjordes vid flera 

tillfällen under observation. Det är naturligtvis skillnad mellan deskreporterns 

mestadels digitala arbete och andra journalisters mer traditionella arbete gentemot 

tryck och deadline. Även bland övriga journalister märker jag däremot att den 

informationstekniska utvecklingen i första hand ses som något positivt. De mest 

framträdande hindren för informationssökning relateras oftast till just de problem som 

nya innovationer i stor utsträckning skapats för att underlätta: 

 
[…] måste jag välja så väljer jag ju trovärdig information hellre än snabb, men det måste vara lite 

tempo i det. Jag jobbar ju med rättsväsendet och då är det ju viktigt att det är en nyhet idag. Även 

om det är en utredning på 1500 sidor så måste jag kanske ta mig igenom den på en timme för det 

ska presenteras idag i någon form, sen kan man göra uppföljningar.10 

 

                                                 
9 Intervju deskreportern 8/3 2016 
10 Intervju kriminalreportern 16/3 2016 
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För kriminalreportern är den form och storlek som juridiska dokument har alltid ett 

problem, men i fråga om detta finner kriminalreportern tröst i att: 

 
Det som förr tog en dag att kopiera upp en sådan här 1000-sidig utredning får jag direkt på ett 

USB minne idag.11 

 

Det som är intressant här är hur kriminalreportern, som inte i direkt utsträckning 

arbetar med webbnyheter och dess krav på en ständig publicering, även uttrycker hur 

hen ser möjligheter i att presentera materialet i ”någon form”, för att sedan kunna 

göra kompletterande uppföljningar. Du behöver med andra ord inte vara en webb- 

eller datajournalist för att förstå hur möjligheter till en löpande publicering kan skapa 

utrymme för informationssökning som tidigare inte fanns. En syn på tekniken som i 

första hand ett stort hjälpmedel syns även i ekonomireporterns uttalande: 

 
Den stora, det som är den enorma förbättringen, är att tidigare gick mycket tid för reportern åt till 

att skaffa grund eller basal information. Då fick du ju ringa för att få den […] ofta finns det ju till 

exempel, när det gäller kommunal bevakning så lägger ju kommunen ut alla handlingar eller 

mycket handlingar på nätet, sådant som tog tid och mycket fakta om företag grundfakta, det finns 

ju tillgängligt så du har liksom den grunden. Du behöver inte ringa, det är sämre sätt att få fakta 

jag ser ju helst skriven information.12 

 

Samtidigt lyfter ekonomireportern fram hur även nedskärningar i journalistkåren 

påverkar möjligheterna till informationssökning: 

 
[…] utifrån ett informationsperspektiv, det som har blivit sämre. Ja naturligtvis det har ju också 

med ekonomin i medievärlden att göra […] därför har vi ju dragit ner ja bara här på vår ridning så 

försvann ju, ja vad var det, en tredjedel en fjärdedel av personalstyrkan. Ja det på verkar ju, 

tempos höjs, tiden blir mindre man får mer, du får vara mer stringent […] det har blivit lite tystare 

för vi ha inte den tiden att samtala.13 

 

De hinder för informationssökning som nämns i dessa uttalanden tolkar jag som 

relaterade till de personalnedskärningar och den tidspress som går att relatera till 

nyhetsmedias ekonomiska situation. Jag finner det intressant att i en analys av 

journalisters informationssökning ställa sig frågan om lösningen på mycket av den 

tidspress och stress som journalister upplever ligger i att frångå den tryckta tidningens 

krav på deadlines. Vilket skulle motsäga uppgifter om att kraven på ständig 

publicering mot webben ligger bakom upplevelsen av ökad stress bland journalister. 

Med en löpande digital publicering kan journalister arbeta kontinuerligt med flera 

artiklar och varva informationssökning med produktion och arbete med publicering. 

Möjligheten att snabbt kunna uppdatera eller kontrollera information är kanske ett 

nödvändigt framtida vapen för att åter stärka det kunskapsmonopol som traditionellt 

tillhört nyhetsmedierna. Utifrån en praktikteoretisk syn på informationssökning är det 

endast vissa rutiner som behöver förändras. Istället för att se informationssökning 

som något initialt och grundläggande för journalistiskt arbete kan den ses som en 

löpande företeelse under hela den journalistiska arbetsprocessen. Nyhetsmedier 

                                                 
11 Intervju kriminalreportern 16/3 2016  
12 Intervju ekonomireportern 13/3 2016 
13 Intervju ekonomireportern 13/3 2016 
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behöver kunna reagera lika snabbt på händelser i omvärlden som mindre 

professionella, och då framförallt sociala, medier gör och publicera vad som utifrån 

en professionell journalistisk värdering är nödvändigt. Därefter kan de succesivt 

bygga på nyheten genom en löpande informationssökning och på så sätt skapa både 

auktoritet och läsarintresse.  

5.1.3. Informationsmässiga val 
Journalistik handlar i hög utsträckning om att välja och välja bort. Vad journalister 

uppmärksammar och hur de uppmärksammar olika händelser kan därför få stor 

betydelse för människors verklighetsuppfattning och opinionsbildning (Strömbäck 

2015, s.151). Den bild du som läsare har av samhället kan i vissa fall vara mer en 

spegling av den journalistiska miljön och dess förutsättningar än det samhälle den 

bevakar. Den ökade tidspressen tillsammans med nedskärningar i personalstyrkor 

sätter press på det omfattande och tidskrävande arbetet med informationssökning, 

relevansbedömning och källkritik. Som min observation visar påverkar detta 

nyhetsvärderingar och informationsmässiga val. Som kriminalreportern beskriver 

detta innebär det att ” […] man hinner inte skriva om allt. Det kan nästan ge en skev 

bild ibland, är det mordrättegång i tre dagar så skriver man ju bara om det och inget 

annat fast det händer massor”.14 

 

Inom den journalistiska forskningen beskriver Nygren (2008a, ss.37-38) nyheter som 

konstruerade utifrån den sociala och organisatoriska kontext i vilken de framställs. 

Nyhetsmedierna bygger genom sitt urval upp en viss bild av verkligheten och därför 

är mediebilden aldrig ett avtryck av verkligheten som passivt förmedlas, utan alltid en 

slags konstruktion. Detta innebär att det inte är den enskilde journalisten som står i 

fokus, utan de sociala sammanhang där nyheterna produceras, internt på 

redaktionerna eller i relationen till källorna och andra externa krafter. Nygrens teori 

rimmar väl med ett sociokulturellt förhållningssätt till journalistik och tydliggör att 

nyheter skapas utifrån såväl interna som externa kontexter. Journalistiska 

informationspraktiker kan inte ses som autonoma i förhållande till urvals- och 

produktionsprocesser, något som enligt Wiik och Andersson (2016, s.285) är en 

förutsättning för att journalistiken ska kunna hantera en oförutsägbar omvärld och 

strukturella förändringar. Wiik och Anderssons resonemang utgår visserligen från en 

diskussion om redaktionell styrning och denna autonomi bör därför i första hand 

tolkas som relaterad till beslut på ledningsnivå, rutiner och vikten av att journalister 

samtidigt behöver vara ”självgående”. Även om journalister till viss mån kan anses 

vara autonoma betyder ett sociokulturellt perspektiv att nyhetsproduktion svårligen 

kan ses som en autonom process. 

 

Jag anser att det neo-pragmatistiska perspektiv på praktikgemenskaper som används 

av Johannisson och Sundin (2005, 2007) går att tillämpa för att förklara hur kunskap 

om de diskurser som formar vad som anses vara kunskap inom en viss social kontext 

är grundläggande för journalisters informationssökning och användning. Enligt 

Johannisson och Sundin kan kunskap om diskurser även vara användbara verktyg för 

att utforska olika sociala kontexter (2007, s.199). Detta blir kanske tydligast när de 

anlägger ett neo-pragmatistiskt perspektiv på Sundins (2002, 2003a) studie av 

                                                 
14 Kriminalreportern, i samtal under observation 3/3 2016   
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sjuksköterskors informationssökande och användning. Där Sundin visar hur olika 

diskurser med olika kunskapssyn kan samverka inom en viss social kontext och hur 

det kan uppstå spänningsförhållanden och rentav konflikter mellan dessa. Faktum är 

att Sundins studie visar hur det även inom en specifik praktikgemenskap kan finnas 

rivaliserande diskurser. Utifrån Sundins studie blir det tydligt att journalister, för att 

kunna uppfylla ideal kopplade till objektivitet och saklighet, behöver en god 

uppfattning om de diskurser som finns inom en viss social kontext. Då skillnader 

mellan olika diskurser kan påverka vilken information som i slutändan når 

journalisten. En ontologisk förståelse för vad som utgör kunskap och information 

inom en viss social kontext, eller mer precist inom en viss praktikgemenskap, samt en 

epistemologisk förståelse om denna kunskaps natur påverkar därmed journalisters 

möjlighet till informationssökning och användande. Därför är den bild av omvärlden 

som journalistiken förmedlar och de anspråk på saklighet och objektivitet som ofta 

förespråkas, beroende av hur journalister förstår och tolkar information i relation till 

alla de diskurser som verkar inom de sociala kontexter som utgör deras 

bevakningsområden. 

5.2. Situerad kunskap och ett ständigt lärande. 
I detta kapitel analyserar jag fenomen som är besläktade med journalistisk 

informationskunnighet, en kunskap som på flera sätt är situerad utanför den egna 

praktikgemenskapen, i de sociala kontexter som utgör journalisters 

bevakningsområden. Kapitlet inleds med ett referat från mina observationer i fält och 

på redaktionen av kriminalreporterns arbete, vilket syftar till att förklara det 

kunskapsförhållande som finns mellan journalister och dessa sociala kontexter. 

Därefter kommer jag närmare analysera på vilket sätt journalister blir och lyckas vara 

informationskunniga i förhållande till de sociala kontexter som är deras 

bevakningsområden. 

 
Det är måndag morgon och kriminalreportern ”städar upp” efter helgens bus. Till skillnad från 

deskreportern har hen inte samma möjlighet till snabb relevansbedömning och gallring. 

Deskreportern gjorde ofta sin gallring direkt i mailboxen utifrån avsändare och karaktär. För 

kriminalreportern är detta ett mer omfattande arbete. Juridiska handlingar ser först och främst 

annorlunda ut. De består oftast av homogena utskick utan någon specifik eller direkt synlig 

information att göra bedömningar utifrån. Oftast krävs en närmare läsning för att kunna förstå 

juridisk information och ibland är denna information dessutom krypterad, vilket kräver att 

kriminalreportern inte vet vad som står i ett sådant meddelande förrän hen ”låst upp” det. Utöver 

den allmänna inkorgen, tips och eget sökande efter information har kriminalreportern en egen 

separat mailkorg endast avsedd för information berörande kriminaljournalistik, exempelvis 

dagliga rapporter och diarier från polis och tingsrätt. Denna mailkorg är det i princip endast 

kriminalreportern som bevakar och därigenom har hen både rollen av en gatekeeper15 och 

förmedlare gentemot lokalredaktionerna. När hen finner information som har nyhetsvärde men 

berör en lokalredaktion är det hen som gör valet och skickar informationen vidare. Detta är 

ytterligare en faktor som ger kriminalreporterns informationsmässiga val auktoritet. Även om hen 

inte ansvarar för den slutliga publiceringen av nyheter så betyder detta att hen till viss del kan 

                                                 
15 I boken den medialiserade demokratin (Strömbäck 2004) beskrivs mediernas huvudsakliga funktion som den av 

en gatekeeper, som bevakar och väljer vilken typ av information som ska förmedlas till offentligheten och att 

mediernas selektiva funktion därför är grundläggande för människor i dagens informationsöverflöd. 

Gatekeeperteorin har förlorat mycket av sin betydelse då läsare, lyssnare och tittare alltmer omvandlas till 

användare som själva navigerar i medieutbudet och söker den information de vill ha och själva kan producera.  
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styra mindre redaktioners arbetsgång. Informationen som når kriminalreportern är huvudsakligen 

av juridisk eller polisiär karaktär. Jag slås av vilka textmängder informationen består av, men hur 

lite den egentligen säger. Det är tydligt att det krävs en stor expertis för att förstå juridisk 

information, men genom sin långa yrkeserfarenhet har kriminalreportern stor kunskap inom 

juridisk terminologi och i de samtal hen för med, främst, polis och åklagare framgår det med 

tydlighet att hen kan prata deras ”språk” flytande. En stor utmaning för kriminalreportern är 

utöver det stora inflödet av information även de väldiga mängder text som juridiska dokument 

består av. Vid tidpunkten för min intervju sitter kriminalreportern som ett exempel djupt försjunken 

i ett mötesrum med en utredning på över 1000 sidor.  

 

Jag fascineras över med vilken lätthet kriminalreportern kan tillgodogöra sig det både 

omfattande och kunskapskrävande material som hen finner och granskar. Det är dock 

först när jag får möjligheten att följa kriminalreportern på ett jobb där hen ska bevaka 

en rättegång som jag verkligen slås av vilken gedigen kunskap hen har om sitt 

bevakningsområde och hur grundläggande den är för hens arbete. Sundin (2008, s.6) 

refererar till Frohman (2004) när han skriver att det inte går att förstå forskning om 

man inte förstår de materiella egenskaperna av en vetenskaplig tidskrift. På samma 

sätt är det omöjligt för en ekonomireporter att förstå sitt bevakningsområde om hen 

inte kan förstå en resultaträkning, eller en kriminalreporter om hen inte förstår 

juridiska dokument eller vad som sägs i en domstol. All information går dock inte att 

nå endast genom materiella, fysiska som digitala, artefakter. När vi går in genom 

tingsrättens dörrar slås jag genast av vilken betydelse kriminalreporterns sociala 

position i tingsrättens praktikgemenskap har för hens tillgång till information. 

 
Efter en snabb thai-lunch på vad jag antar är kriminalreporterns stamställe kliver vi in på 

tingsrätten en kort bit därifrån. Här hälsas kriminalreportern välkommen som om hen vore en 

kollega och inte en journalist på besök. Vi hinner inte ens förbi säkerhetskontrollen innan hen 

hamnar i en spontant informell och personlig diskussion med väktaren angående aktuella 

händelser och lite vardagligt prat. Så fort vi kommer in genom dörren dyker ytterligare ett par 

personer upp. En äldre väktare och en jurist börjar skämtsamt och lättsamt prata med 

kriminalreportern, frågar varför vi är här, diskuterar något de har gemensamt i tidigare ärende 

och dyker sedan in i ett samtal om ett nyhetsfenomen som jag och kriminalreportern diskuterat 

tidigare under dagen. Fastän detta inte är hens egentliga ärende har kriminalreportern innan hen 

ens knappt kommit innanför dörren skaffat sig information som är av intresse, något som gjorts i 

de lättsammaste former av diskussion, med personer som i detta fall möjligen inte sett hen endast 

som journalist. När vi en stund senare slinker ner på åhörarbänkarna i tingssalen tar det inte lång 

tid för mig att förstå vilken stor fördel det måste vara att som kriminalreporter ha möjlighet att 

närvara vid rättegångar. Det ger ett mycket bredare perspektiv än att bara ha en dom att utgå 

ifrån, då en dom föregås av mycket mer information än vad som framgår av den slutgiltiga 

beslutet. Här får vi exempelvis direkt höra båda parters utsagor, vilket annars skulle kräva ett 

betydande informationsarbete. Så fort vi kommer berättar kriminalreportern även hur hen tolkat 

vad som hänt och sagts, inte endast utifrån vad som setts och hörts, utan hur hen tolkat det hela 

utifrån vilka som var närvarande och hens personliga uppfattning om dessa personer, deras 

karaktärsdrag, hur de vanligen agerar och är. Här blir det tydligt att hens kunskap om implicita, 

kontextuella och även sociala förhållanden på tingsrätten är av stor vikt. När hen sedan intervjuar 

åklagare och försvarare märks det att de är väl bekanta med varandra. Intervjuerna påminner mer 

om en diskussion kollegor emellan och jag slås av hur öppna juristerna är mot en journalists 

frågor. Mitt intryck är att det finns ett visst förtroende mellan kriminalreportern och juristerna, 

speciellt i fråga om åklagaren, där saker sägs och förklaras utifrån en gemensam överenskommelse 

om vad som är och inte är giltig och användbar information. När det kommer till advokaten finns 

inte samma vänskapliga kontakt, men ändå en så pass nära relation att kriminalreportern utifrån 

hens kunskap om advokaten som person gör tydligt att vad hen säger inte ska tolkas som helt 

trovärdigt. Under samtalen förklaras ingenting och ingenting diskuteras på ett sätt som tyder på att 

juristerna anpassar sitt språk och sin vokabulär när de talar med kriminalreportern. Med andra 

ord så får jag känslan av att de på något sätt ser hen som en del av deras praktik och gemenskap.  
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När vi lämnar tingsrätten har ny information och nya möjliga vinklar på den 

ursprungliga nyheten tillkommit, information som aldrig hade fåtts utan tillgång till 

tingsrätten som inte enbart en rumslig miljö, utan som en social gemenskap. 

Journalister behöver lära sig att vara informationskunniga i förhållande till varje 

bevakningsområde de ska söka information om, vilket utifrån synen på dessa sociala 

kontexter som konstituerade av olika praktikgemenskaper innebär att deras 

möjligheter att bli informationskunniga är beroende av vilken grad av medlemskap de 

har i dessa gemenskaper. Jag anser inte att mina observationer tyder på att 

kriminalreportern på något sätt är delaktig i den praktikgemenskap (eller de 

praktikgemenskaper, beroende på vilket avgränsning man väljer att göra) som utgör 

den lokala tingsrätten, eller att hen utifrån sitt uppdrag som en granskande journalist 

ens hade velat vara det. Ändå är det tydligt att hen kan det mesta om 

praktikgemenskapens normer, relationer, outtalade överenskommelser och dess 

”gemensamma repertoar” (se kap. 2.3.2.) och att detta är nödvändigt för hens arbete. 

5.2.1. Delaktighet och medlemskap 
Kännetecknande för sociokulturella studier är att betona lärandets situerade natur och 

att det vi lär oss är kopplat till en specifik situation och praktik (Limberg, Sundin & 

Talja 2012, s.108). Detta beskrivs i en artikel av Lloyd som att:  

 
Information literacy is constituted through the connections that exist between people, artifacts, 

texts, and bodily experiences, which enable individuals to develop both subjective and 

intersubjective positions. Information literacy is a way of knowing the many environments that 

constitute an individual being in the world. 

Lloyd 2007, s.182 

När informationskunnighet ur ett sociokulturellt perspektiv ses som situerat inom en 

praktik blir kunskap om denna praktik också kopplad till i hur stor grad man är en 

medlem i eller delaktig i denna. Moring förklarar detta som att ”access to a 

community of practice means access to knowledge” (2011, s.5). Utifrån min 

observation av kriminalreportern märks hur hen lärt sig att förstå och använda den 

gemensamma repertoar (Wenger 1998, s.83; 2000, s.229) av språk, rutiner, symboler 

och annat som tillhör den praktikgemenskap hen bevakar. För att en journalist ska 

förstå en praktik till fullo behövs kunskap om den underförstådda, nyanserade och 

kodade information som är specifik för en viss praktik (Lloyd 2010, s.20), men 

utifrån definitionen av praktikgemenskaper (se kap 2.3.2.) har jag svårt att se hur en 

journalist ska kunna bli mer än ytterst perifert delaktig inom de praktikgemenskaper 

hen bevakar. Den praktikteoretiska teorin utgår från en vilja att bli delaktig i eller en 

medlem av en viss praktikgemenskap. Journalister delar ofta inte denna vilja, men är 

ändå beroende av en nära relation med de praktiker och gemenskaper som utgör deras 

bevakningsområden. Kriminalreportern berättar hur dessa kontakter är fundamentala 

för hens arbete: 

 
De är helt avgörande. Det är såhär, det är en sorts gratiskunskap man har samlat på sig. Känd av 

polisen. Ja men det kan jag absolut uppleva, att det finns någon respekt, dels rättsväsendets 

aktörer, att dom inte pratar med vem som helst hellre med någon som kan det, dom behöver inte 

ta allt från grunden med mig och förklara en häktning eller så.16 

                                                 
16 Intervju kriminalreportern 16/3 2016 
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Självklart kan en journalist vara en mer eller mindre delaktig medlem av samma 

praktikgemenskap som hen bevakar, men de ideal som handlar om att vara 

granskande, objektiv och opartisk förhindrar ett fullständigt deltagande eller 

medlemskap. Trots detta behöver journalister lära sig kunskap som är situerad inom 

andra praktikgemenskaper, ofta utifrån ett förhållande där medlemmarna av en viss 

praktikgemenskap inte har minsta intresse i att släppa in journalister. Detta 

förhållande kan förklaras genom att som Wenger använda relationen mellan mäklare 

och deras kunder som exempel: 

 
Brokers must often avoid two opposite tendencies: being pulled in to become full members and 

being rejected as intruders. Indeed, their contributions lie precisely in being neither in nor out. 

Brokering therefore requires an ability to manage carefully the coexistence of membership and 

nonmembership, yielding enough distance to bring a different perspective, but also enough 

legitimacy to be listened to. 

Wenger 1998, s.110 

Kriminalreportern har lärt sig förstå vad som anses vara giltig kunskap i en juridisk 

kontext. Vad som legitimeras som giltig kunskap inom en viss social kontext 

förklarar Johannisson och Sundin genom begreppet berättigandegemenskaper (2007, 

s.204). Enligt detta begrepp så skapas gemenskaper kring uppsättningar av regler som 

avgör vad som rättfärdigar kunskap inom en viss gemenskap. Utgångspunkten för 

gemenskapen är inte huruvida kunskap är sann eller falsk, utan huruvida den är 

legitimerad av gemenskapen. För att förstå hur dessa förutsättningar påverkar 

journalisters informationssökande och användande anser Johannisson och Sundin att: 

 
[…] the sociocultural perspective is fruitful in that it helps elucidate the meaning of peoples’ 

information seeking, thereby providing us with a social perspective and therefore more specific 

methods in the identification and analysis of those communities of justification that all 

information seeking is part of. In this manner, it contributes to making visible how and why 

certain ways of carrying out information seeking may work in one community of justification, 

while not at all in another.  

Johannisson & Sundin 2005, s. 34 

Kriminalreportern är om jag utgår från Johannisson och Sundins begrepp väl kunnig 

om de berättigandegemenskaper som kan sägas existera inom juridiken och därför 

väldigt informationskunnig sett till denna kontext. Utifrån ovanstående citat så ska 

detta inte ses som att hens metoder för informationssökning skulle gå att applicera på 

en annan kontext, men förståelsen av vad som anses vara legitim information är helt 

grundläggande för kriminalreporterns arbete. Det är som exempel genom denna 

kunskap som hen varje måndagsmorgon snabbt kan göra ett urval på alla rapporter 

om helgens bråk och stök, utan att behöva studera varje enskild händelse närmre. Det 

är också utifrån detta som hen kan bestämma till vilken grad det som de olika 

juristerna berättar kan anses som trovärdigt. 

 

I detta avsnitt har jag, utifrån Lloyds inledande citat, fokuserat på att studera 

informationskunnighet som förmågan att förstå de många olika miljöer som 

konstituerar världen i kring oss. Jag har valt att undersöka detta utifrån 

kriminalreporterns arbete, en person som har skaffat sig ett nära band till sitt 

 
 



 

 44 

bevakningsområde. Visst kan en journalist vara del av samma praktikgemenskap som 

hen bevakar. Inom kultur och sportjournalistik är det inte ovanligt att journalister 

delar åsikter, kunskap och intressen med delar av sina bevakningsområden till den 

grad att de kan betraktas som medlemmar av dessa. När det inte handlar om 

granskande journalistik kan det rentav vara en fördel ifall den som skriver om 

exempelvis klassisk musik också är en del av en gemenskap som kretsar kring detta 

intresse och vi ser ofta att idrottspersoner sedermera gör karriär inom 

sportjournalistiken. Alla journalister har däremot inte samma förutsättningar för 

informationskunnighet som kriminalreportern. Många bevakar flera olika områden 

och vissa bevakar områden som ligger längre bort från sina egna intressen och 

kunskapsområden. Därför har jag i min analys lagt stor vikt i att inte endast 

undersöka de enskilda journalisternas informationskunnighet i relation till olika 

bevakningsområden, utan även hur redaktionen som en kollektiv praktik understödjer 

journalisters informationssökning, vilket jag behandlar i följande avsnitt. 

5.2.2. Informationsspecialister och informationsgeneralister 
På frågan om hur deskreportern lär sig allt vad hen behöver veta för att kunna söka 

information får jag till svar: 

 
Det där är ju en typisk kompetens som man faktiskt förvärvar, det är ingenting man lär sig på 

utbildningen. Efter ett tag lär man ju sig vilka människor som är enkla at prata med, vilka som 

funkar och så […] och geografiska kunskaper är jätteviktigt, de lokala. Om jag skriver en 

olyckstext eller en vattenläcka eller någonting och infon som kommer ut är väldigt sparsmakad, 

genom att jag känner till hur det ser ut på platsen, hur räddningstjänsten och dom brukar jobba, så 

kan man säga att jag kan fylla på texten med sådant som faktiskt är intressant och relevant utan att 

den informationen egentligen kommer från källan utan där jag istället är en del av källan. […] När 

jag var yngre och inte hade skaffat mig så mycket erfarenhet då var det viktigt att alla påståenden 

i en artikel skulle vara bekräftade av någon källa, gärna med citat och så […] men idag liksom, 

jag antar eller förutsätter att läsare ser mig som en auktoritet också, att jag inte bara är en 

budbärare av någon annans kunskap. […] vissa självklarheter behöver jag inte någon 

källhänvisning för att skriva nuförtiden.17 

 

För deskreportern är kunskapen om det lokala och de personliga kontakterna något 

som förvärvas genom arbete och erfarenhet. För hen betyder denna kunskap även ett 

stort mått av journalistisk auktoritet. Även ekonomireportern lyfter fram hur 

personliga kontakter och förståelsen av de kunskaper som hör till ämnet är viktiga: 

 
Alltså dels är det ju att läsa, men sen är det ju bra att vara ute. Där lär du dig mycket och sen är 

det ju bra att pröva din kunskap, för ofta när du är ute på företag. Förr gjorde vi mer 

arbetsplatsreportage, det har nästan försvunnit. Nu träffar man ju en VD eller teknisk chef eller en 

ekonom […] då kan du hela tiden pröva, du gör en egen analys. Du läser ju ständigt varje dag och 

då prövar du ju om du har förstått verkligheten rätt […] ju fler sinnen du tar in samma information 

med ju bättre förstår du och bättre sätter det sig det är så vi funkar.18 

  

Ekonomireportern tar gärna hjälp av den kunskap som finns inom sina 

bevakningsområden. Där testar hen sin kunskap och ser ifall den motsvarar 

                                                 
17 Intervju deskreportern 8/3 2016 
18 Intervju ekonomireporter 13/3 2016  
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kunskapssyner i den ”verklighet” hen jobbar mot. Det är också framträdande hur 

mänskliga källor och då inte nödvändigtvis experter eller personer med ett direkt 

medlemskap eller tydlig koppling till mer specifika praktikgemenskaper utgör källor 

för information och kunskap. Jag finner det intressant att jämföra de två nedanstående 

citaten med varandra. Det första kommer från sällanjobbaren, en ung relativt 

nyutbildad journalist som tydligt uttrycker hur hen helt gått över till digital 

information. Det andra från allmänreportern, som har en lång erfarenhet och vana att 

jobba mer traditionellt med kommunala och regionala nyheter: 

 
Digitala och mänskliga, jag läser sällan dagstidning i print. Digitalt för den stora överblicken 

mänskliga för de fördjupade kunskaper jag kan få av att se platser och prata med människor. Men 

dator telefon och okej skor när jag är ute och går, sen blir allting lätt om jag väl hittar personer 

som är villiga att prata. 19 

 
Tror nästan det är tips från allmänheten. Tidigare har vi utgått från politiska beslut och handlingar 

och vi märkte att det blir rätt så träigt, artiklarna blir inte så tilltalande. […] vi har försökt släppa 

det lite att politiska handlingar och beslut ska vara huvudkällan. Vi försöker medvetet att möta 

människorna bättre, att röra oss för att fånga upp och bli bredare i vår bevakning.20 

 

Även om jag under observation uppmärksammade att även allmänreportern läste en 

hel del tidningar i digital form i sitt arbete, kan dessa två personer ses som 

motsvarande två olika generationer av journalister. En är uppvuxen med 

informationssamhällets nyvinningar och föredrar digitala källor. Den andre tillhör en 

äldre generation och föredrar mer traditionella källor. Gemensamt för bägge är 

däremot synen på människorna och det lokala samhället som viktiga 

informationskällor. 

 

Utifrån vikten av denna lokalt och kanske rent av personligt situerade kunskap och 

hur informationskunnighet i denna undersökning ska förstås som direkt kopplad till 

kunskap om de sociala kontexter som utgör journalisters bevakningsområden, borde 

det vara en tuff utmaning att jobba utanför sitt vanliga journalistiska ämnesområde, 

eller att som journalist flytta till en ny ort och byta arbetsplats. Istället märks en 

avslappnad syn på detta hos allmänreportern, som trots ett visst försteg mot regionala 

nyheter inte jobbar mot något specifikt bevakningsområde:  

 
Då läser jag på utifrån vilka handlingar som finns i ett ärende, läser på nätet, kan ringa experter 

som inte nödvändigtvis måste vara intervjupersoner man är ju expert av en anledning. Ringer en 

eller två experter, stämmer av, förstår inte jag förstår ju ingen annan heller. 21   

 

Allmänreportern svarar här på frågan om hur hen går till väga för att söka information 

inom ett bevakningsområde som hen inte är vidare bekant med. Vad som är och hur 

man får tag på information inom ett nytt kunskapsområde ses knappt som en 

utmaning. Vilken kunskapssyn som är utmärkande för denna hypotetiska sociala 

kontext, hur den gestaltar sig och hur man bäst finner information inom den löser 

allmänreportern lättvindigt med lite inläsning och en stunds digital 
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20 Intervju allmänreportern 10/3 2016 
21 Intervju allmänreportern 10/3 2016  
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informationssökning, för att sedan stämma av detta med lämplig expert, en person 

som allmänreportern utifrån sitt svar inte anser sig ha speciellt svårt att lokalisera. 

Allmänreportern lägger heller inte märkbar vikt i att lära sig vilka resurser eller 

informationsartefakter som är viktiga eller rent av nödvändiga för 

informationssökande om detta nya ämne, något som kan tolkas som att hen anser sina 

tidigare kunskaper och färdigheter som generiska och överförbara till 

informationssökning inom detta nya bevakningsområde. Om det finns en generell 

journalistisk färdighet för att bli en informationskunnig journalist, ligger den nog i 

vad Roe kallar för kunskapen om att ”att lära sig att lära” (Roe i Bruce 1997, s.4). 

Kanske finns det ett visst mått av generiska möjligheter till överföring av 

informationskunnighet mellan olika sociala kontexter som går att koppla till detta 

uttryck. En allmän och generell epistemologisk kunnighet, något jag analyserar 

närmre i följande avsnitt. 

5.2.3. Informationskunnighet som generisk färdighet 
När ekonomireportern fäller yttrandet (se citat nedan) att det är de generella 

kunskaperna som är viktigast så tolkar jag uttalandet som grundat i att hen har jobbat 

med det mesta man kan göra på en redaktion. Hen har till skillnad från 

kriminalreportern rört sig mellan många olika praktiker på tidningar och i övriga 

samhället. Hens mångfasetterade journalistiska bakgrund, där hen varit allt från 

nyhetschef till sportreporter, har inneburit arbete med och mot många olika praktiker 

och gemenskaper, något som verkar ha format hens yrkesidentitet: 

 
Jag är sådan i alla fall, jag är generalist snarare än […] även om jag nu är ekonomireporter, jag 

gillar det generella och det går ju tillbaks till det här att förstå så mycket som möjligt.22 

  

Det är tydligt att journalisters arbetssätt och intressen till viss del är formade utifrån 

vilket eller vilka bevakningsområden de jobbar mot. Det är stor skillnad mellan 

kriminalreporterns fördjupade intresse i juridik och allmänreporterns (vilken har ett 

stort ansvar för den regionala bevakningen) intresse för regionala angelägenheter, inte 

enbart i fråga om ämneskunskap, utan i fråga om informationsarbete i stort. Denna 

skillnad märks exempelvis i kriminalreporterns intresse för och bekymmer med 

inskränkningar i sekretesslagen, jämfört med allmänreporterns bekymmer med 

lobbyverksamhet och försök till mediapåverkan. Kunskaper, arbetssätt och intressen 

är på många sätt direkt kopplade till de olika individuella yrkesrollerna. I slutet av 

föregående avsnitt diskuterades huruvida det är möjligt att tala om journalisters 

informationskunnighet som en generisk förmåga utifrån hur den är så situerad i de 

praktikgemenskaper, eller personer, som finns i det omgivande lokalsamhället. Då 

journalisters olika kunnigheter, och då i första hand informationskunnighet, även 

visar sig vara så tätt knutna till individuella yrkesroller borde det rentav vara en 

utmaning att överföra informationskunnighet mellan dessa. När jag frågade 

journalisterna om möjligheten att överföra sin både specifika och situerade kunnighet 

till en ny redaktion, ifall de plötsligt tvingas byta jobb till en annan redaktion i en 

annan ände av landet, visade svaren att de i övervägande grad ser goda möjligheter i 

att ta med sig en stor del av denna informationskunnighet till sitt nya jobb: 
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[...] det skulle bli mycket jobbigare eftersom man inte har den geografiska kunskapen och när man 

skriver mycket om olyckor och så är det väldigt skönt att ha den kunskapen i bakhuvudet. Jag 

skulle inte kunna jobba lika snabbt som jag gör idag är en tydlig skillnad om jag skulle börja 

jobba någon annanstans. En annan är ju att nu vet jag ju att en del människor på räddningstjänst 

och så de känner ju mitt namn det hade man också förlorat. […] Men den största skillnaden skulle 

nog vara att det skulle gå mycket långsammare i början, men i övrigt så tror jag att man hanterat 

det rätt väl. Det finns ju likheter och olikheter mellan redaktioner på alla orter och dom kan ju lika 

gärna bero på någon kraftfull person på redaktionen eller en tradition eller någonting, men själva 

kärnan i hur man jobbar den är nog ganska lik.23 

 
Alltså mycket skulle jag kunna göra. Som metoderna och det generella, det är ju det specifika. 

[…] Du har inte personerna, du har inte namnen och du har inte det här här-har-hänt, men även 

om du inte kan staden så är det mycket du vet och anar och därför blir det också lättare att söka 

upp det […] och där skulle ju kollegerna vara viktiga, likväl som att lära sig själv också lära sig 

vilka av kollegerna som kan vad så man får den här snabba specifika kunskapen av dom.24  

 
Nej kompetensen och arbetsmetoderna är nog snarlika överallt, men fortfarande har vi ju resurser 

som inte finns på andra håll. Som den utredning jag läser nu på ettusen sidor eller något här har 

jag verkligen tiden till att läsa igenom den det hade jag kanske inte haft på en mindre tidning. Jag 

skulle ha stor glädje av min kunskap i ämnet, terminologi och vokabulär och mina juridiska 

kunskaper, men jag skulle vara handikappad inför min okunskap om det lokala buset.25 

 

Ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkten att sociala praktiker, som i detta 

fall de som utförs på en nyhetsredaktion, utvecklas på en kollektiv nivå genom den 

samlade praktikens fysiska och språkliga verktyg för att hantera den omvärld som 

omger praktiken (Säljö 2000) kan ses som svårt applicerbara på en journalistisk 

praktik. Den fördjupade specifika och kontextuella ämneskunskapen och kunskapen 

om de fysiska och språkliga verktyg som utgör journalisters informationsartefakter 

har jag svårt att se som kollektiva. Snarare finns det grund för att se en stor del av de 

kunskaper och färdigheter som journalisters informationssökande kräver som 

individuella. Utifrån mina observationer är det tydligt att den informationskunnighet 

som tillhör exempelvis kriminal- och deskreportern bör ses som övervägande 

individuell. Det är svårt att se hur ens den mest allmänbildade journalisten utan 

svårighet skulle kunna söka nödvändig information inom deras bevakningsområden. 

Ändå anser inte journalisterna att det är speciellt svårt att byta vare sig geografisk 

plats eller bevakningsområde. I stället tolkar jag deras uttalanden som att de ser sin 

informationskunnighet som på många sätt överförbar och generisk. Enligt samtliga 

anses deras arbetsmetoder vara mer eller mindre generella för olika redaktioner. Den 

epistemologiska kunskapen om var och hur man finner information är väl måhända ur 

ett bredare samhällsperspektiv relativt allmän. Ändå förvånas jag över journalisternas 

svar, när de under intervjuer och observation samtidigt understryker hur viktig social, 

kontextuell och lokalt situerad kunskap är för arbetet. För vidare forskning i ämnet 

rekommenderar jag att ställa frågan ifall det skulle vara svårare att byta ort men jobba 

mot samma bevakningsområde, eller att stanna kvar på samma redaktion men med 

behöva byta bevakningsområde. 

                                                 
23 Intervju deskreporter 8/3 2016 
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Inom informationsvetenskapen har Hjörland (2010) intresserat sig för hur 

forskningsbibliotekarier utan en fördjupad ämneskunskap ändå kan fungera som en 

viktig informationsresurs inom forskning och högre utbildning. Han förklarar detta 

som att deras generalistkunskaper ger dem ”a much broader grasp of a whole domain, 

its information producers, communication channels, databases, subject language, user 

groups etc.”, och att det därmed ”would be better to describe them as domain-

generalists” (Hjörland 2000, s.506). För att försöka analysera och finna svar på vad 

som skapar en så pass generisk syn på ett arbete som till stor grad präglas och 

påverkas av enskilda journalisters kunskaper relaterade till specifika sociala kontexter 

kan Hjörlands teori om domängeneralister vara till hjälp. På nyhetsredaktionen finns 

mängder av ontologisk, epistemologisk och social kunskap, samt kunskap om många 

olika ämnen, relaterad till praktiska kompetenser om användande av olika 

informationsartefakter, samt även kontextuell förståelse av dessa verktyg i relation till 

de sociala kontexter de är kopplade till. Kunskapen är inte individuell, utan samlad i 

den kollektiva och sociala gemenskapen som utgör nyhetsredaktionens 

praktikgemenskap. Nyhetsredaktionen blir ur detta perspektiv en praktikgemenskap 

där personer med olika former av specialistkunskaper tillsammans lägger grunden för 

den breda generella kunskap som krävs för att kunna beskriva en ständigt föränderlig 

omvärld. På detta sätt är den enskilda journalisten ofta mer av en specialist, men som 

en del av redaktionens praktikgemenskap är de på många sätt generalister. Den 

grundläggande aktiviteten för detta är det konstanta överförandet av kunskap som 

sker både explicit och implicit på redaktionen. 

5.2.4. Nyhetsredaktionens kollektiva kunskap 
Roger Säljös sociokulturella teorier om lärande ger visst stöd för att journalisterna på 

nyhetsredaktionen arbetar utifrån vissa specifika förutsättningar, vilket ger dem 

trygghet inför det ständiga behov av lärande som krävs för att vara en 

informationskunnig journalist. Ur ett sociokulturellt perspektiv, med utgångspunkt i 

samspelet mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och 

individers lärande å den andra, betonas hur vår omvärld tolkas för oss i gemensamma 

och kollektiva verksamheter. Vi utvecklas i samspel med andra människor och lär oss 

att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen 

tillåter (Säljö 2000, s.66). Under mina intervjuer fanns det en stark vilja att lyfta fram 

nyhetsredaktionens kollektiva kunskaper och sina kollegors kompetens: 

 
Nej just där är det tvärtom, det har alltid fungerat bra. När man behöver spetskompetensen eller 

specialkunskapen finns de[kollegorna] där.26 

 

Bästa läroplatsen är ju här, vi är ju ett supergäng här, det mesta av kunskapen finns ju här.27 

 

Det informella och spontana lärandet inom redaktionen utgår till stor del från de 

specifika och individuella färdigheter som vissa journalister har. Så här beskriver 

deskreportern hur hen är van att bistå med teknisk hjälp till sina kollegor: 

 

                                                 
26 Intervju kriminalreportern 11/3 2016 
27 Intervju allmänreportern 10/3 2016 
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När det gäller ren kunskap så hjälper man ju till mer, folk kommer till mig då och då och frågar 

om Excel, för dom vet att jag kan det ganska bra och samma sak när det gäller datajournalistik. 

Dom som inte kan så mycket frågar ju mig så där finns det ju en kunskapsöverföring i och för sig. 

Sen finns det ju en Facebookgrupp som heter datajournalistik där vi tipsar varandra om verktyg 

och så.28 

 

Ekonomireportern lyfter även fram hur den informella sociala kontakten med andra 

journalister, utifrån den gemensamma kunskapssyn och förståelse som finns inom 

deras praktikgemenskap, är viktig för allt lärande:  

 
Otroligt mycket, alltså där lär man sig väldigt mycket. Därför att du förstår verkligheten. Ungefär 

som att det finns konsensus om vad som är en nyhet i stort sett. […] Men på samma sätt är det 

som att om du närmar dig verkligheten som journalist så går det mycket snabbare, du behöver inte 

prata om så mycket annat som inte är relevant utan går jag till någon av mina kollegor så förstår ju 

kollegorna att det är det här jag vill veta.29 

 

Denna syn på lärande och kollektiv kunskap är inte gemensam för alla journalisterna. 

Deskreporterns snabba svar på hur hen lär sig nytt i sitt arbete visar på en något 

annorlunda och mer självständig syn på lärande: 

 
Jag provar, det är det korta svaret. Alltså möjligtvis när man väl startar någonting så är det väldigt 

effektivt att lära sig saker genom att titta på videoklipp när människor gör det du själv vill lära dig 

göra så jag kollar mycket Youtubeklipp. Särskilt när det gäller datajournalistik, om det är något 

nytt verktyg jag vill lära mig så kollar jag obscena mängder Youtubeklipp.30 

  

Att lära sig något nytt blir för deskreportern ett tekniskt bekymmer och lärandet en 

process som inte i första hand kräver någon direkt mänsklig interaktion (även om 

Youtubeklipp i viss mån bör ses som interaktiva i passiv bemärkelse). Deskreportern 

läser och ser ofta på klipp för att självständigt skaffa sig ny kunskap, oftast med 

redskapen i fokus, verktyg som hen självständigt lär sig hantera med hjälp av andra 

verktyg. Hens behov av kunskaper i fråga om användning av program, digitala 

verktyg och andra informationsartefakter överskuggar ofta den djupare förståelse för 

sociala kontexter som andra journalister finner nödvändig.  

 

Självklart både kan och ska skillnader i syn på inlärning kopplas till både yrkesroller 

och personlighet. Därför bör det ses som naturligt att det tekniskt krävande, 

tempofyllda och i stor mån självständiga arbete som utförs av deskreportern färgar 

hens syn på lärande. Jag måste ta hänsyn även till skillnader mellan min och 

informanternas epistemologiska grundsyn. För mig är kunskaper eller färdigheter om 

en informationsartefakts materiella eller tekniska aspekter alltid kopplade till en 

förståelse av en bakom- eller underliggande kontext. Journalister som i första hand 

kopplar sin informationssökning direkt till en kontextuell kunskap om sitt 

bevakningsområde är möjligen inte alltid medvetna om vilka informationsartefakter 

de använder i detta syfte och vilken kontextuell roll dessa spelar i fråga om 

informationssökning. På samma sätt är kanske inte deskreportern alltid medveten om 
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att hen använder sin kontextuella och diskursiva förståelse för sitt arbete eftersom hen 

ofta fokuserar mer på olika tekniska digitala informationsresurser. Nyhetsredaktionen 

är en praktikgemenskap där informationskunnighet tar sig många individuella uttryck, 

beroende på yrkesroll, bevakningsområden och personliga intressen. Journalistisk 

kunskap är som ett kluster, eller en fusion av mängder av kunskap relaterad till olika 

kontexter, aktiviteter och ämnen. I denna undersökning så framstår ofta olika 

individuella färdigheter som mer definierande faktorer än kollektiva. Förekomsten av 

en kollektiv journalistisk identitet, vilket även är en betydande aspekt av 

praktikgemenskaper, kanske därför lättare studeras genom normer och ideal.  

 

5.2.5. Kunskapsöverföring som social informationsartefakt 
 

Samarbete är en förutsättning för framgång. Summan av våra olikheter är grunden för ett 

framgångsrikt resultat.31 

        

Under observation blev det tydligt att det finns ett stort utbyte av kunskap internt på 

redaktionen. Alla har sin egen expertis och det faller sig helt naturligt för 

journalisterna att snabbt vända sig till sin kollega för information. 

Informationsöverföringen är ofta av informell och spontan karaktär, men trots att jag 

upplever att det sker ett ständigt utbyte av information på redaktionen så uttrycker sig 

inte alla journalister lika entusiastiskt under intervjuerna. Jag frågar kriminalreportern 

om till hur stor del hen diskuterar sitt och andras arbete med sina kollegor, ifall de 

hjälper varandra ofta med information och dylikt. Då får jag till svar att ”det inträffar 

inte så ofta, man har inte koll på vad kollegorna gör förrän det står i tidningen”.32 Hen 

uttrycker att det var mycket bättre förr: 

 
Vi har precis bytt lokal och innan tyckte jag att man hade bättre koll på vad kollegorna sysslade 

med, det var betydligt bättre koll förr. Det var gammeldags whiteboardtavlor där alla jobb stod 

uppskrivna och så talade man i lunchrummet och så. Men det är ju klart beroende på var man 

sitter så, grävgänget har jag koll på. Jag kanske är den enda som dom tål att har koll på dom.33 

 

Det verkar ändå viktigt för hen att förklara att hen ser utbyte av kunskap och 

information mellan journalister som viktigt: 

 
[…] ibland är det så att eftersom jag håller på med det ämne jag gör och har viss kunskap om det, 

inte så att jag har monopol men rätt som det är så är det någon annan kollega som skriver om ett 

inbrott eller så och ibland sitter jag med kunskap som hade varit väldigt bra om jag fick chansen 

att dela med mig av.34 

 

Kriminalreportern sitter längst ner i lokalen, ett par meter från de mer rutinmässigt 

arbetande journalisterna, tillsammans med redaktionens grävnav. De grävande 

journalisterna är i det närmaste självgående och kan inte ses som direkt ingående i det 

dagliga redaktionella arbetet. Deskreportern sitter tvärtom i en central position mellan 
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nyhetschef, webbredaktörer och övriga journalister. När jag observerar deskreportern 

sker ett konstant utbyte av information. Detta kan innebära allt från hur hen diskuterar 

vad som ska eller inte ska publiceras med redaktörer, till hur hen får en snabbkurs i en 

nytt digitalt kommunikations- och organisationsverktyg av en kollega som vet att hen 

gillade smarta digitala lösningar. När deskreportern senare i intervju förklarar hur hen 

ser på det interna utbytet av information så förklaras det som: 

 
Det finns ett ord som beskriver allt ganska mycket väl på ett positivt sätt och det är tjuvlyssning. 

För det är det vi håller på med hela tiden alla har ett halvt öra på vad som talas om. Om jag och 

NN diskuterar något så kan NN komma strosande för hen har hört något och vet att hen har info i 

ärendet och det är ju ganska fascinerande faktiskt för på det sättet så får ju alla hjälp att arbeta, för 

alla kollegor finns ju bakom en och bidrar med sin kunskap, at på samma sätt som jag ibland 

lyssnar på andras samtal lyssnar andra på mig och det känns oerhört tryggt. Är det något jag 

missar så kommer någon och rättar till det eller rättare sagt har någon information som förenklar 

mitt arbete så kommer någon och ger mig den. 35 

 

Från deskreportern märks en helt annan och mycket entusiastisk syn på den interna 

kommunikationen. Kollegorna blir en sådan naturlig källa för informations att den 

interna kommunikationen kan liknas vid en social informationsartefakt. Som med alla 

artefakter har olika personer olika möjligheter att utnyttja dem, att som 

kriminalreportern endast sitta lite avsides kan påverka hens möjligheter att ta del av 

den interna överföringen av kunskap och information. Dessutom har denna redaktion 

som alla andra varit drabbad av nedskärningar, omstruktureringar och 

omorganiseringar, vilket gjort att många i personalen kanske inte jobbat så länge att 

den naturliga kollegiala kommunikationen har satt sig. Något som styrks genom 

ekonomireporterns, den mest rutinerade av mina informanter, yttrande om att 

kommunikationen blir ”ständigt bättre i takt med att vi lär känna varandra. Det är en 

hjälpsam kommunikation, undrar jag något kan jag alltid fråga en kollega som vet 

bättre.”36 

 

Det finns även en rutinbaserad och organisationsmässig överföring av information 

och kunskap som dels hör till de nya kraven på konstant publicering, dels till 

minskade personalstyrkor, men även på det journalistiska arbetets natur. Mycket av 

journalisters arbete behöver vid någon tidpunkt överlämnas till någon annan. Det 

betyder även den kunskap och information som hör till detta arbete. Ibland betyder 

detta endast ett rent förmedlande av information, men ibland även att en journalist 

behöver lära en annan journalist nödvändig kunskap. Detta sker ibland genom 

direktkommunikation, men ibland lämnas saker över genom att informationen delas 

via de egna digitala informations- och kommunikationsverktygen, eller via Skype, 

mail och i vissa fall telefon. Denna överföring ses mest av journalisterna som ett 

nödvändigt ont. Allmänreportern förklarar att hen: 

 
litar på mina kollegor till nittionio procent men inte till hundra, det är ingen som gillar att bygga 

på en annans grej eller lämna över en, men man får ta det, men vi jobbar mycket på fritiden. Jag 

kan sitta på tåget och skriva artiklar, ta samtal […] Jag jobbar ofta över när det behövs. Jag litar 

bäst på mig själv, det handlar ju om att jag har påbörjat jobbet, jag har bedömt det från 
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början/…/jag har pratat med personer, lagt tonen. Jag pratade med EU-migranter i förrgår, vi 

träffades några timmar och det var svårt med språket och sen ska jag försöka skildra det så rättvist 

som möjligt, det är en risk att det då blir fel.37 

 

Att reportrar frivilligt överför information och kunskap utifrån förutsättningen att 

någon annan ska göra själva jobbet är inte populärt. Deskreportern förklarar att det 

”händer väl, men det är nog inte så ofta. Det sker ju en överföring av jobb från dag till 

kvällsreportrar men det är nog mer sällan att det sker någon överföring allmänt 

mellan reportrar, man slutför det man jobbar med”.38 Trots det verkar detta utifrån 

mina observationer vara mycket vanligt. Varje dag mellan klockan fyra och fem så 

handlar nyhetschefens jobb till stor del om att flytta arbete mellan journalister och då 

även den nödvändiga information och kunskap som hör till jobben. Dagsreportrar går 

hem och kvällsreportrar tar över, visst material måste kanske göras klart på en annan 

redaktion. Jag har förståelse för att en yrkesperson håller hårt i sitt arbete och att en 

journalist vill slutföra det hen skriver, men utifrån mina observationer verkar detta 

vara en nödvändig del av det journalistiska arbetet på redaktionen.  

5.3. Källors trovärdighet – egna agendor och utökad sekretess 
Inom den journalistiska forskningen undersöker Ekström och Nohrstedt (1996) vad 

de kallar för journalistikens etiska problem och anser att det finns en klyfta mellan 

nyhetsjournalistikens ideal och praktik. De menar att etiska ideal, de normativa 

uppfattningar gällande de övergripande värden som journalistiken bör sträva efter inte 

alltid överensstämmer med hur denna etik tillämpas i praktiken. Utifrån en 

praktikteoretisk synpunkt är det intressant hur de intresserar sig för vad det innebär att 

vara saklig, allsidig, kritiskt granskande och behålla integritet i olika konkreta 

sammanhang, samt frågar sig vad det innebär att vara etisk i olika situationer (ibid., 

s.19). Journalisterna i denna undersökning använder en mängd olika källor för att 

söka information. Det praktiska användandet av dessa kanske inte alltid motsvarar de 

etiska idealen, men de är trots det helt nödvändiga som informationsresurser. I detta 

kapitel analyserar jag vad det innebär att förhålla sig kritiskt granskande och objektiv 

i förhållande till allt fler och ofta allt mindre trovärdiga källor, samt hur källorna i sig 

försöker påverka informationen genom externa aktörers egna agendor och försök till 

mediapåverkan.  
 

Allmänreportern har fått tips via en Facebook-grupp som handlar om en konkursansökan kopplad 

till en nyhet och ett företag hen jobbat med under en längre tid. Hen ringer tingsrätten i berörd ort 

efter att ha letat upp nummer via en snabb googling och utifrån samtalet märker jag hur insatt hen 

är i nyheten. Hen visar också på goda juridiska kunskaper och att hen har en god förståelse för inte 

bara vilken information hen är ute efter, utan även vilken information som finns. Till skillnad från 

deskreportern har allmänreportern massvis av papper och anteckningar tillhanda och under 

telefonsamtal antecknar hen konstant ner information i block. Hen ber att få alla offentliga 

handlingar som kan beröra fallet mailade till sig och avslutar samtalet. Genom sin tidigare 

kunskap och denna info är allmänreportern ganska skeptisk till att den information som kom från 

Facebook stämmer. Däremot förstår hen, utifrån vilken källa informationen kommer från, att detta 

är ett tecken på att något är på gång. Så även om informationen inte var helt korrekt är den 

tillräcklig för att hen ska förstå att något är eller kan vara på gång. Allmänreportern skriver till 

källan på Facebook och skickar även ett sms till företagets talesperson, vars telefonnummer hen 

                                                 
37 Intervju allmänreportern 10/3 2016 
38 Intervju deskreportern 8/3 2016 



 

 53 

har inlagt i telefonen, något som tyder på att de har en stadig kommunikation. Därefter sätter hen 

sig och ringer runt till några andra kontakter hen sedan tidigare har kopplade nyheten. Under 

tiden hen ringer kollar hen igenom en del juridiska dokument som hen har i både pappersform och 

digitalt. Hen använder dessa och egen kunskap för att försöka pressa källan på eventuell 

information som skulle kunna vara av nyhetsvärde och kanske få ett uttalande. Tyvärr görs detta 

utan framgång och eftersom hen nu betraktar nyheten som rätt ”sval”, även om hen inte på något 

sätt utgår från att det betyder att det inte kan ha skett något som det ännu inte av olika anledningar 

inte finns någon information om, låter hen den ligga tills vidare. 

 

Jag finner det intressant att se hur Facebook här blir en resurs för information. På 

förhand hade jag kanske inte betraktat Facebook som en resurs för journalistiskt 

informationssökande, men inte bara i detta fall, utan löpande under min observation 

används just Facebook både som en källa för information och kommunikation.  

 
Kort efter att allmänreportern tagit en paus från nyheten om den påstådda konkursansökan får hen 

ett tips förmedlat till sig från nyhetschefen. Även denna nyhet har tidningen behandlat innan, men 

då har arbetet gjorts av en annan journalist. Allmänreportern läser det mail som tipset kom via och 

letar upp tidigare artiklar på tidningens egen hemsida. Hen tänker först ringa upp den journalist 

som tidigare jobbat med nyheten, men nyhetschefen kommer istället över och ger hen nödvändig 

information. Det finns redan mycket gjort på nyheten som redan ligger i det interna 

skrivprogrammet, nyheten är ganska färdig det enda hen ska göra är att kontakta ansvarig chef för 

ett slutligt uttalande. Eftersom allmänreportern nu är lite utanför sitt vanliga bevakningsområde 

har hen inte nödvändiga kontaktuppgifter och frågar runt bland kollegor om någon har numret till 

denna chef, men upptäcker att tidigare journalist lagt in numret i det interna skrivprogrammet. Nu 

börjar vad som först såg ut som ett enkelt uppdrag. Efter två fruktlösa samtal till chefer och 

informatör på berörd myndighet börjar allmänreportern att googla efter alternativa kontaktvägar. 

Hen försöker finna nummer till en ekonomiansvarig via Google, men ger upp och ringer till den 

kommunala växeln för att få tag i numret. Efter detta ringer hen ekonomichef samt de två övriga 

kontakterna igen utan att lyckas få svar. Efter flertalet försök får hen tillslut tag i informatören, 

vilken svarar att det inte går att nå någon för tillfället då alla är på kurs. En information som 

allmänreportern ställer sig mycket skeptisk till. Tillslut får hen ändå tag i den chef hen först ville 

nå, men denna person svarar att hen tyvärr inte har någon information att ge och kanske kan få 

återkomma en annan dag. Allmänreportern säger att detta förmodligen endast sägs för att chefen 

vet att det då inte kommer stå något i morgondagens tidning. Ofta finns det en vetskap om det 

journalistiska arbetet bland källor inom hens bevakningsområde. Hen berättar att det är vanligt att 

folk aldrig går att nå under dagarna, men att de gärna ringer upp precis när alla gått för dagen 

och det mesta redan måste vara klart för tryck inför morgondagen, något jag tolkar som att de 

försöker köpa sig tid.  

 

För de journalister som jobbar mot bevakningsområden kopplade till politik, 

myndigheter och företagsnyheter är det ofta problematiskt att söka information. 

Källor har god vetskap om vad de gör och har ofta informatörer och kommunikatörer 

som mer eller mindre specialiserat sig på att hantera media, och därigenom på många 

sätt försvära det journalistiska arbetet. Allmänreporterns förklarar sin syn på detta 

som: 

 
Jag utgår hellre från att folk ljuger än talar sanning, bevisbördan ligger på dom, dom ska bevisa. 

Jag är ju väldigt skeptisk. Det återkommer till staden, sättet som dom hanterar information. Trots 

alla kommunikatörer, det finns ju fler kommunikatörer än det finns kor här, det har blivit lite 

skyttegravskrig mellan kommunikatörer och andra. Det fungerar smidigt ibland mellan 

kommunikatörer och andra men vi har för många exempel på att dom mörkar information och 

liknande.39  
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Denna skepticism visar sig snart vara avgörande för att avfärda samma nyhet.  

  
Efter att ha ringt till flera olika tingsrätter runt omkring i landet avfärdar hen informationen om 

den påstådda konkursansökan hen fick via Facebook som osann. Hen kan helt enkelt inte hitta 

information som stöder uppgiften. Detta visar att de källor som kontaktar en redaktion aldrig går 

att lita på, det kan fortfarande vara så att informationen skulle kunna stämma men att 

informationen inte kommit ut eller finns på annan plats, det kan varit så att en person fått det hela 

om ”bakfoten” eller så kan det finnas en anledning till att ge en viss desinformation, förklarar 

allmänreportern. Istället återgår hen till en tredje nyhet. Denna rör en konflikt mellan kommunen 

och en förening. Där föreningen kommit med uppgifter om att deras verksamhet hotas av 

nedläggning, men ingen information om fallet finns i kommunens diarier och övrig information. 

Dessutom har den kommunala chefen i fallet lämpligt nog varit omöjlig att nå trots flera försök. 

Allmänreportern har haft direktkontakt med de oroade föreningsmedlemmarna som ger trovärdiga 

uppgifter om att deras verksamhet är hotad, de är väldigt upprörda och vill självklart att tidningen 

ska skriva om detta. Samtidigt har allmänreportern känslan av att kommunens medarbetare är 

belagda med munkavle i saken. Hen har fått viss muntlig information från förvaltningen som tyder 

på att föreningsmedlemmarna skulle kunna ha rätt. Men det är svårt att få någon information och 

frustrerad säger allmänreportern att: ”Det finns så jäkla många informatörer och ändå ges ingen 

information vare sig till pressen eller [föreningen].”40 Allmänreportern vet dessutom sedan 

tidigare att det finns information i kommunala diarier som visar att en utredning nyss gjorts som 

berör föreningen. Så hen har information om att en utredning gjorts, men inte vad den har kommit 

fram till, då detta ännu inte publicerats av kommunen.  Hen har fått information muntligen både 

från föreningen och förvaltningen, men eftersom det inte finns registrerat i kommunens diarier kan 

hen inte med säkerhet säga att ett eventuellt beslut i frågan har gått igenom. I diskussion med 

nyhetschefen kommer de gemensamt fram till att det är för mycket ”snack i saken” och att nyheten 

ändå måste ut.  

 

Under denna dag med allmänreportern har nästan all information eller 

kommunikation endera varit falsk, starkt påverkat av subjektiva åsikter, eller kommit 

med ett bakomliggande syfte. En av de inledande frågorna i mina intervjuer var hur 

journalisterna definierade information och utifrån hur jag under observationer förstått 

att information i journalistisk mening inte är något man kan lita på blev jag förvånad 

över vissa av de svar jag fick: 

 
Information kan nog vara ganska mycket men i grunden så handlar ju information om fakta om 

något.41 

 
Information är ju fakta, dels det vi behöver för att göra vårt jobb dels det som blir vårt jobb utåt 

läsarna, det är ju stort information.42 

 
Förmedlad kunskap och budskap. Sammanfattningar av fakta och olika saker som sker och har 

skett.43 

 
Information är ju på något sätt besläktat med att kunna informera, det är överföringen av fakta, 

eller förhållanden eller någonting, så information är ju kanske överförandet av förhållanden eller 

någonting, eller fakta.44 
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För flera av journalisterna i denna studie är information synonymt med fakta. Enligt 

Lloyd är synen på information beroende av vårt epistemologiska inflytande och de 

epistemologiska förutsättningarna i en viss miljö, vilket avgör om vi ser information 

som objektiv och upptäckbar, eller som situerad, dialogisk och grundad i våra 

erfarenheter (Lloyd 2010, s.12). Det journalistiska objektivitetsidealet, vilket bygger 

på en föreställning om att journalistik bygger på fakta (Johansson 2015, s.190), kan 

naturligtvis ha viss påverkan på journalisternas syn på information. Detta är ett 

omtvistat och ifrågasatt ideal som grundas i journalistikens krav på saklighet, 

allsidighet, opartiskhet och sanningsenlighet (Ekström & Nohrstedt 1996, s.203; 

Johansson 2016, ss.191-192) och mediernas demokratiska uppdrag (Wiik 2012, ss.33-

40). Deras svar kan vara uttryck för journalistiska ideal mer än deras egen uppfattning 

om informationens betydelse. När jag istället frågar dem ifall de tror på förekomsten 

av objektiv information får jag lika enhetliga svar, fast av en helt motsatt karaktär: 

 
Nej det finns det inte. På samma sätt som att det inte finns några objektiva journalister och fanns 

det borde de byta jobb. Då finns det inget blod och liv och lust. Alla journalister som säger att de 

är objektiva hittar bara på.45  

 
Det finns väl i någon mån det finns ju statistik, men å andra sidan så skulle jag nog svara nej, helt 

objektivt är ingenting eftersom vi alla är subjekt. […] Så på det sättet finns det ju inte helt 

objektiv information, eller den finns kanske men jag skulle säga att den mesta information är 

subjektiv och med det menar jag inte manipulerad men det finns en avsändare.46  

 
Jag tror inte det finns en hundraprocentig objektivitet, men åtminstone i en saklig och hyfsat 

balanserad återgivning. Det är det som åtminstone jag försöker förmedla, ur min subjektiva 

synvinkel.47 

 
Jag tror inte på en absolut objektiv information. En sak kan i princip alltid presenteras på minst 

två olika sätt. Både när det gäller den information som kommer till oss journalister och det gäller 

den information vi förmedlar.48 

 

Informanterna ger i min studie uttryck för att information är grundad i fakta, men är 

på samma gång övertygade om att det inte finns någon form av objektiv information. 

Det finns ett mått av motsägelse i informanternas svar som kan tyda på en diskrepans 

mellan den syn på information som är kopplad till de journalistiska idealen, och den 

syn som journalisterna själva kopplar till begreppet. Utifrån den breda definition av 

information som jag tillämpar i denna uppsats, att information är vadsomhelst som 

gör skillnad, inom dig själv eller i den miljö du uppfattar i kring dig, så behöver inte 

fakta betyda att något är otvivelaktigt sant och riktigt. Journalisterna kanske mer ser 

den information de får som någon sorts rådata, som alltid måste behandlas och 

värderas för att ge någon form av information.  
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5.3.1. Den googlande journalisten 
 

Google det är ju allting va.49 

 

Det är omöjligt att göra en källkritisk analys av journalisters informationssökande 

utan att relatera till det utbredda användandet av Google. Google framstår i min 

undersökning som den mest centrala digitala informationsartefakten inom (här vågar 

jag mig på att generalisera) det journalistiska informationsarbetet. När journalisterna 

snabbt behöver finna information om nästan precis vadsomhelst finns ”hur mycket 

som helst bara en googling bort”.50  För deskreportern, vars arbete till större delen 

grundar sig i digital information och bedrivs i högt tempo, är Google en viktig resurs, 

framförallt för referenser och faktakoll: 

 
Ja alltså oftast så läser man ju väldigt noga den info man trots allt har, sen tycker jag det är viktigt 

att kunna begripa i vilket sammanhang informationen finns och i tredje fall så är det viktigt att 

kunna bredda sin kunskap, det kan ju handla om att googla ett ämne eller någonting […] Ja men 

nej det är väl det vanliga, att man googlar man försöker förstå vilket sammanhang det finns.51  

 

Även under observation framstår Google som ett helt centralt verktyg för 

informationssökande bland journalisterna och att ”googla” är ett vanligt verb för att 

beskriva informationssökning. Denna tillit till ett privat och vinstdrivande företags 

tjänster skulle med lätthet kunna fylla en uppsats i sig. Vad jag reagerade på under 

min undersökning, när jag upptäckte hur centralt Google var för arbetet, är hur detta 

användande kopplas till hur det journalistiska granskningsidealet till stor del utgår 

från att journalister är ”väldigt skeptiska” av sig och ”utgår hellre från att folk ljuger 

än talar sanning”.52   

 

Definitioner betonar vanligen att informationskunnighet betyder ”being able to 

reliably detect biases, to discern fact from nonfact and information from 

noninformation, and to be able to choose only high-quality and respected information 

sources for use” (Touminen, Savolainen & Talja 2005a, s.335).  Den bild som jag får 

av journalisterna under intervjuerna och av deras arbete under observation är i detta 

fall motsägande. I sitt arbete är det knappast någon, förutom deskreportern i sitt 

snabba arbete med händelsenyheter, som utgår från att den information de söker och 

finner på något sätt är obestridlig. Statistik visar dessutom att säker information från 

säkra källor inte prioriteras särskilt högt och att huruvida information kommer från en 

säker källa rankas i denna statistik endast som den tionde viktigaste faktorn för vad 

som blir nyheter (Strömbäck 2015, s.156). Samtidigt används informationsresurser 

som till stor del styrs av digitaliserade och osynliga algoritmer. I Sundins och Haiders 

rapport om algoritmer i samhället (2016) diskuteras vilka samhälleliga konsekvenser 

ett allt mer utbrett användande av algoritmer inom sökmotorer kan få och författarna 

tar i samband med detta upp hur en personalisering av webbaserade tjänster gör att 

olika människor riskerar få ta del av olika information även om de söker på samma 

ämne (Haider & Sundin 2016, s.21). Algoritmer formar sökresultat utifrån vad 
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personen sökt efter, klickat på, var personen är inloggad från geografiskt eller vilka 

vänner personen har på Facebook. En ekonomireporter och en kriminalreporter 

kommer utifrån denna personalisering att få olika resultat på samma sökningar på 

Google. De sökresultat som presenteras i Google är därför påverkade av den kontext 

som utgörs av journalisters individuella digitala närvaro och därför kan man diskutera 

huruvida de representerar objektiv information. Ett sociokulturellt perspektiv på 

informationssökning behöver, för att ge en fullständig bild över bakomliggande 

mönster och djupstrukturer, även ta hänsyn till digital kontext och hur journalisters 

(och deras källors) sökbilder, den information de presenteras med, påverkas av 

digitala algoritmer.  

5.3.2. Strategier, agendor & mediapåverkan 
Journalisterna arbetar ständigt utifrån ett tvivel på information. Ekonomireportern 

berättar hur viktigt det är att: 

 
Man ska alltid fråga sig varifrån kommer den här informationen vilka är deras 

grundförutsättningar varför finns den och vilka har skickat den till mig? Från makthavare 

kommer, eller inte direkt från dom men från organisationer som står bakom dom, det kan vara 

näringslivet det kan vara politiska partier […] med det menar jag inte att informationen är 

manipulerad men man har ett syfte med detta. […] Så på det sättet finns det ju inte helt objektiv 

information, eller den finns kanske men jag skulle säga att den mesta information är subjektiv och 

med det menar jag inte manipulerad men det finns en avsändare.53 

  

Samtidigt finns det en oro över att samhällsutvecklingen pekar mot ett annat håll än 

det senmoderna samhällets utveckling inom informations- och 

kommunikationsteknologi och den utveckling som ger oss en större tillgänglighet till 

information: 

 
Ja alltså om man tittar på det historiskt, jag kan säkert räkna till ett hundratals inskränkningar i 

sekretesslagen och det i kombination med en tysthets och försiktighetskultur inom polisväsendet, 

inte samma i domstolsväsendet, det är en dyster kombination och tröst mot detta hittar jag i den 

moderna tekniken och i modern IT.54 

 

Trots det finns, utifrån kriminalreporterns svar, ett förtroende för teknikens 

möjligheter och även ett förtroende för hur den samhällskultur som den nya digitala 

kommunikationstekniken skapar kan vara till hjälp för det journalistiska arbetet. 

Under observation förklarar hen för mig hur tysthetskultur och ett ökat 

sekretessbeläggande är ett växande problem i fråga om polisiära handlingar. Ofta går 

detta att komma runt genom att samma handlingar finns att tillgå från tingsrätten, 

vilka inte har samma sekretesskrav. Informationskunnighet innebär för 

kriminalreportern därför även kunskap om hur man bäst kommer runt olika 

informationsmässiga hinder. Utöver att gå vägen om tingsrätten använde hen även 

flera andra instanser, som exempelvis kriminalvården, för att få fram information som 

endast var sekretessbelagd hos polisen. Peel och Rowley (2010) lyfter den 

problematik som är relaterad till hur juridiska instanser och lagstiftning kan verka 
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som barriärer för delning av offentlig information. Deras resultat visar hur en 

förvirrad, svårförstådd och ofta missriktad lagstiftning begränsar möjligheterna att ta 

del av (och förmedla) offentlig information (Peel & Rowley 2010, s.24). Det blir här 

tydligt att lagstiftning, på samma gång som den värnar om den fria tillgången till 

information, kan verka hämmande för densamma. 

 

Hur olika källor, speciellt företag och politiska organisationer, i stor utsträckning har 

ett visst syfte eller agenda med sin information är vanligt förekommande fenomen. 

Under observation av allmänreportern görs det tydligt att motstridiga uppgifter och 

agendor kan vara en försvårande omständighet för en journalists 

informationssökande. Samtidigt uttrycker hen att det finns lösningar på dessa problem 

kopplade till den teknologiska utvecklingen: 

 
Vi måste bli mer kritiska och är det ju också, men får vara ännu mer skeptisk till att det stämmer. 

Saker prövar ju sig på ett helt nytt sätt nu, genom att det är en sådan jäkla trafik, om det är ett hett 

ämne. Det är så många fler människor som är involverade nu som tycker saker, som gör inspel att 

följa det är en jättestor hjälp för oss.55 

 

Att försöka förhålla sig saklig när olika grupperingar har tydliga strategier för hur de 

vill förmedla, undanhålla eller förvränga information är dock något som ligger i 

journalistikens natur. Ofta är det ju precis sådana strategier som gör att det ”luktar 

nyhet”. 

 

Sundins (2002, 2003a) studie av sjuksköterskor visar hur det finns diskursiva 

skillnader och motstånd mellan olika diskurser även inom olika praktikgemenskaper. 

För att förstå de strategier inom informationssökning som sjuksköterskor använder 

för att frigöra sig från den dominerande medicinska diskursen och skapa 

förutsättningar för den mer praktiska vårddiskurs som de anser viktigare för sitt 

arbete, har Sundin gjort en omfattande studie. Det är med andra ord inget som en 

journalist har tid eller möjlighet att göra. Samtidigt är det helt grundläggande för 

journalistiskt arbete att finna, förstå och beskriva konflikter som utan problem kan 

beskrivas som diskursrelaterade. Sundin analyserar tillsammans med Johannisson 

resultatet av sin studie ytterligare utifrån begreppet berättigandegemenskaper (se även 

kap.5.2.1.) och det neo-pragmatistiska antagandet att informationspraktiker inom 

dessa gemenskaper styrs av instrumentalitet, egenintresse och en gemenskaps 

specifika intressen eller strategier (Johannisson & Sundin 2007, ss.202-203). 

Resultatet av deras analys går ett relatera till en av journalistikens stora utmaningar, 

att kunskap om diskursiva förhållanden inom de sociala kontexter som utgör 

journalisters bevakningsområden är viktiga journalistiska verktyg och att det inte 

alltid är så att en viss gemenskap delar samma intressen. Många av de större tips som 

inkom under mina observationer härrörde från någon sorts motsättning eller konflikt 

inom eller mellan olika gemenskaper, där parterna hade motsatta intressen och 

strategier.  

 

Johannisson och Sundin studerar yrken som berättigandegemenskaper:  
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in which different and often conflicting knowledge claims are linguistically communicated and 

negotiated. These competing knowledge claims can be described as discourses that express the 

battle over the boundaries and content of the area of expertise of a profession. 

Johannisson & Sundin 2007, ss.205-206 

Den observation av kriminalreportern som gjordes i föregående kapitel visar på hur 

olika rivaliserande kunskapssyner kan existera inom samma yrkesgrupp och 

praktikgemenskap och vad detta innebär för journalisters informationssökande. Inom 

juridik handlar journalistik oftast om att arbeta med två helt skilda kunskapssyner. 

Exempelvis så anses sällan en dom som rättmätig både utifrån åklagarens och 

advokatens sida. Det är sällan dessa parter är helt överens om den information som en 

journalist använder, det vore förmodligen rentav juridiskt olämpligt ifall de vore för 

överens. Att väga olika motstridiga uppgifter mot varandra eller hantera ensidig 

information där journalisten vet att det finns fler sidor till historien är med andra ord 

en viktig del av journalisters informationssökning.  

5.3.3. Informationsartefakter som diskursiva verktyg 
Under mina första tre timmar med deskreportern använde hen utifrån begreppets 

vidaste innebörd tjugosex olika, oftast digitala, informationsartefakter. Sett till 

hanteringen av alla dessa redskap och hur jag under min observation ofta haft svårt att 

både följa och förstå detta arbete är det tydligt att individuella färdigheter spelar en 

avgörande roll i journalisternas informationssökning och användande. Det jobb som 

deskreportern gör skulle inte kunna göras av någon annan på redaktionen, till stor del 

för att jobbet kräver hens individuella färdigheter relaterade till alla de digitala 

informationsartefakter som används. Samtidigt skulle det vara lika svårt för en 

deskreporter att göra kriminalreporterns arbete. I detta fall skulle svårigheterna 

kanske inte ligga just i den direkta användningen av informationsartefakter, eller ens 

den direkta förståelsen. Offentliga system och dokument har en liknande yttre form 

och funktion, men för att verkligen förstå och hantera den information som uttrycks 

behöver man en kunskap om den kontextuella och diskursiva betydelsen av 

informationsartefakterna:  

 
[…] man försöker alltid vara i den verkliga världen. För ibland så kan det ju vara lite. Man sitter 

bakom en skärm och får all sin information därifrån och det går ofta mycket snabbt och ofta är det 

väldigt mycket information, det kan kännas lite tryggt, som om man vet allting.56 

 

I ovanstående citat uttrycker deskreportern något viktigt, informationsartefakter 

medierar inte endast information i språklig form, utan även information om de 

diskurser och den sociala kontext som de används inom. Därför bör de även ses som 

sociala artefakter vilka måste förstås i relation till de praktiker och institutioner de 

omfattas av (Levy & Marshall 1994). Att vara informationskunnig i förhållande till 

informationsartefakter betyder därmed att man även måste förstå den kontext och de 

diskurser som gett upphov till dessa. Därigenom kan även informationsartefakter 

förstås som ”expressions of social relations. Thus, literacy is expressed through its 

technologies rather than determined by them” (Bruce 1997, s.295).  För journalisterna 

i denna studie blir det härigenom tydligt att den moderna teknikens möjligheter inte är 

fruktbara om de inte är grundade i en kunskap om de sociala relationerna och de 
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sociala kontexter som är deras bevakningsområden. Journalister behöver fortfarande 

vara därute, i verkligheten. Detta ska inte tolkas som att det de måste lämna 

redaktionen för att bege sig ut i fält. Utifrån observation och intervju av deskreportern 

är det tydligt att det går att skapa sig en stor auktoritet och en bra koll på sitt 

bevakningsområde utan att knappt lämna skrivbordet. Svårare är att förstå och söka 

information genom de artefakter som är kopplade till vissa specifika sociala 

kontexter, vilka kräver en betydligt större kontextuell förståelse.  

  

Informationsartefakter har med andra ord olika innebörd inom olika 

praktikgemenskaper, både mellan och inom olika sociala kontexter och att studera 

Facebook som en informationsartefakt tydliggör hur Facebook används olika och ges 

olika betydelse beroende på social kontext. För allmänreportern är Facebook en 

vanlig källa för information vilken alltid får ”en daglig scanning”57 och 

ekonomireportern förklarar hur företag inte längre slipper undan med att inte dela 

med sig av information som kan vara negativt för företaget eftersom ”vi får redan på 

det på annat sätt när man ser det i sociala medier eller på något annat sätt”.58 

Dessutom framkommer det under observation hur journalister får tips om nyheter från 

Facebooks chattfunktion. Troligen skulle inte Facebook ses som en 

informationsresurs i alla de sociala kontexter som journalisterna i detta fall hämtar 

information ur med hjälp av Facebook som en informationsartefakt. För de flesta är 

Facebook nog mer att se som ett digitalt redskap för social kommunikation eller 

rentav någon form av digital rekreation eller nöje och detta gäller ju såklart även 

journalister utanför sin yrkesroll. Hur journalister använder sociala medier som en 

informationsresurs passar väl den bild av journalister som öppna och innovativa i 

förhållande till den digitala utvecklingen som Melinda (2015) visar. Facebook är en 

artefakt som inte ställer höga kunskapskrav när det kommer till användning, men 

utifrån ett informationskunnighetsperspektiv ställs desto högre krav på journalisters 

kritiska förhållningssätt till källor och information. Den slutsats man kan dra av 

journalisters användning av informationsartefakter är att det krävs en holistisk 

förståelse för dessa aktiviteter. Informationsartefakter är inte isolerade från sin 

kontext och utan måste förstås genom denna. Samtidigt påverkas användandet av 

dessa av olika individuella färdigheter och förståelser. Detta innebär att den 

information som når journalister genom olika informationsartefakter kommer förstås 

olika journalisterna sinsemellan, mellan olika sociala kontexter och mellan 

journalister och de sociala kontexter som utgör dels deras bevakningsområden. Detta 

borde verka försvårande för det journalistiska objektivitetsidealet. Samtidigt visar 

Johannisson och Sundin hur diskurser kan vara utmärkta verktyg för att ”illustrate the 

interplay between individual professionals and the social context of a profession of 

which they are part” (Johannisson & Sundin 2007, s.204). Många journalister har en 

god förståelse för digitala informationsartefakters diskursiva och kontextuella 

betydelser. De har kanske arbetat mycket med falska profiler för att komma in i olika 

grupper, eller har eget intresse för sociala medier och vet hur olika diskurser gestaltar 

sig inom olika digitala gemenskaper och de informationsartefakter som hör till dessa. 

Dessa journalister borde kunna använda sin kunskap som ett diskursivt verktyg och 

därigenom ha möjligheten att förstå olika sociala kontexter (både på nätet och i det 

fysiska samhället) endast genom användandet av informationsartefakter.  
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Utifrån det tidigare citatet av deskreportern visar hen medvetenhet om den falska 

trygghetskänsla som kan uppstå när man endast litar till en informationsartefakts 

explicita egenskaper. Det senmoderna informationssamhällets användning av digital 

teknik som förmedlande eller medierande59 verktyg gör att digitala 

informationsartefakter till stor del formar människors världsbilder. För att förstå hur 

detta inte nödvändigtvis behöver anses ha negativ påverkan på informationskunnighet 

kan vi se till oss själva. Hur många platser har du inte själv ”hyfsad koll på”, trots att 

du bara varit där i tv-seriens eller filmens värld och hur vanligt är det inte att folk idag 

anser sig känna människor som de endast träffat i någon form av onlinegemenskap? I 

dagens senmoderna informationssamhälle är det möjligt att lära känna en person eller 

plats endast med teknikens hjälp. Även om den digitala tekniken inte kan ersätta den 

djuplodande kontextuella kunskapen som arbete i fält kan ge, ska det inte uteslutas att 

journalister även genom digitala informationsartefakter kan lära sig att vara 

informationskunniga i relation till den kontextuella, diskursiva och kulturella kunskap 

om sociala kontexter som denna uppsats utgår från.   

 

 

 

 

                                                 
59 Mediering innebär att människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir världen. 

Medierande redskap tillåter oss att agera i komplexa situationer, reflektera kring vad vi gör, kommunicera med 

andra människor och samtidigt se händelser ur olika perspektiv och från olika utgångspunkter (Säljö 2005, s.26-

27). 
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6. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vilken betydelse 

informationskunnighet har för det journalistiska arbetet. Det kan vara en utmaning att 

undersöka ett område som inte är direkt relaterat till det ämne man studerar, men 

undersökningen visar att journalisters arbete med fördel kan studeras utifrån ett 

biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Jag gör i inledningen av 

uppsatsen en parallell mellan journalister och bibliotekarier utifrån Bruce definition 

av kunskapsarbetare (1999, s.35). I efterhand står det klart för mig att arbetet med 

information och kunskap är lika viktigt för en journalist som en bibliotekarie. I fråga 

om informationssökning är jag även beredd att instämma med Case (2007, s.276) när 

han hävdar att journalistiskt arbete till stor del består av informationssökning. Mina 

resultat visar att informationssökning är den arbetsuppgift som journalisterna lägger 

mest tid på och att journalister, i likhet med den statistik som presenteras av Nygren 

(2008a, 2008b), ser informationssökning som en viktig uppgift som de trots en ökad 

tidspress inte vill lägga mindre tid på. Journalisterna i denna undersökning tar, trots 

ökad tidspress, fler osäkra källor och fler arbetsuppgifter, sig an alla det senmoderna 

informationssamhället utmaningar med en utmärkande lätthet och professionalism. 

Den slutsats jag drar av detta är att journalisterna i denna undersökning tillhör just de 

öppna och innovativa journalister som Spyridou et al. (2013) anser nödvändiga för att 

journalistiken ska behålla sitt inflytande och sin relevans.  

 

Sett till att informationssökning är det arbetsmoment som journalisterna lägger 

majoriteten av sin arbetstid på blir informationskunnighet att betrakta som en mycket 

viktig färdighet inom journalistiskt arbete. När detta arbete analyseras med 

utgångspunkt i informationspraktiker, blir informationskunnighet inte endast av 

betydelse för informationssökning, utan för alla de aktiviteter som är knutna till 

journalisters sökande, återvinning, filtrering eller val, samt sammanställning av 

information (Talja & Hansen 2006, s.113 i not). Därför menar jag att min analys visar 

att informationskunnighet inte enbart är en grundläggande färdighet för journalisters 

informationssökning, utan för en övervägande del av den journalistiska 

arbetsprocessen. 

 

I inledningen av metodkapitlet förklarar jag hur en viss extern validitet och därmed 

generaliserbarhet av mina resultat är ett mål med denna uppsats. De yrkesroller och 

bevakningsområden som journalisterna i denna undersökning har skiljer sig 

förmodligen inte nämnvärt från andra redaktioner. Nyhetsredaktioner är i allmänhet 

organiserade på likartade sätt och även den statistik jag refererar till pekar på att 

journalisterna i denna undersökning inte skiljer sig från journalister i övriga landet. 

Viktigt att tänka på är däremot är att en lokaltidning på många sätt skiljer sig från en 

rikstäckande tidning. Jag vill därför understryka att den nära relation mellan 
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nyhetsredaktionen och det omgivande samhället som märks i denna undersökning gör 

att mina resultat inte är bör ses som valida för en större rikstäckande och 

internationell nyhetsredaktion.  

 

Jag kommer vidare i detta kapitel att reflektera över mina val av teori och metod, för 

att därefter diskutera mina slutsatser i relation med de frågeställningar som redogörs 

för i kapitel 1.5. 

6.1. Metodval 
Jag var på förhand medveten om att den korta tiden för inläsning av ämne och teori, 

samt mina egna begränsade förkunskaper om journalistisk forskning och praktik 

skulle vara en utmaning. Speciellt då jag valde att utföra detta arbete inom en 

yrkesgrupp utan direkt koppling till den biblioteks- och informationsvetenskapliga 

disciplinen. Som jag redogör för i kap 4.1.2. har jag därför valt att använda en metod 

som tillåter mig att succesivt testa och tillämpa olika teorier på mitt empiriska 

material. Detta har visat sig vara ett lyckat metodologiskt val, men har även inneburit 

två problem för den vidare analysen i fråga om arbetet med observationer. 

 

Det arbetssätt jag använder har likheter med grundad teori, vilken kännetecknas av ett 

omfattande arbete med kategorisering och kodning, under längre tid och på ett 

omfattande material. Min empiriska undersökning är utförd under en period på tre 

veckor och även om jag har lyckats samla ett gediget material kan det på inget sätt 

jämföras med de kvantiteter som brukar användas vid undersökningar baserade på 

grundad teori. Genom att gradvis minska observationsfokus och öka 

abstraktionsgraden för att testa och knyta an teoretiska resonemang har kategorier 

tillkommit under studiens gång. Detta har inneburit att mitt fokus vid observationerna 

förändrats med tidens gång och att vissa fenomen inte upptäckts förrän i slutskedet av 

mina observationer och därför inte kunnat studeras i större utsträckning. Trots att jag 

har arbetat utifrån vad jag i kapitel 4.1.2. kallar en fritt flytande uppmärksamhet, är 

det svårt att utan större kunskap om journalistiskt arbete i praktiken veta vart man ska 

rikta sitt fokus. För att undvika denna problematik hade det varit fördelaktigt med en 

mer grundläggande förstudie. 

 

Det andra problemet har sin grund i samma problematik. När man succesivt närmar 

sig ett forskningsområde under samma tidpunkt som man studerar det kommer 

kategorier att skapas löpande. Ett problem har därför varit att hinna med att behålla 

ett brett öppet fokus, ta in och anteckna så mycket information som möjligt och 

samtidigt hinna kategorisera detta löpande. Kategorisering har ofta blivit sekundärt 

till förmån för att renskriva anteckningar samt läsa och testa olika teoretiska 

resonemang mot materialet. När kategorisering blir eftersläpande så riskerar man att 

missa mycket av de nyanserade och implicita intryck som ges under observation. Då 

mitt material, sett till den begränsade tiden för fältstudie, är förhållandevis 

omfattande, hade jag möjligen haft nytta av fler och tydligare kategorier tidigare i 

mina observationer. 

 

För att förstå hur informationssökning och informationskunnighet gestaltar sig i 

journalistiskt arbete har etnografisk metod varit mycket fruktbart för min uppsats. För 

att studera journalisters informationskunnighet är det nödvändigt att få med sig 
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journalisternas individuella perspektiv och samtidigt kunna relatera dessa till den 

övriga praktiken och de sociala kontexter de arbetar inom. Valet av att använda 

skuggning som metod för mina observationer har varit lyckat i avseendet att jag utan 

att påverka deras arbete har kunnat finnas i journalisternas direkta närhet och haft 

goda möjligheter att kommunicera med dem. 

6.2. Teoretiska val 
Det teoretiska valet att med utgångpunkt i ett sociokulturellt perspektiv tillämpa 

praktikteoretiska idéer har visat sig fruktbart för att analysera journalisters 

informationskunnighet. I likhet med Cotters forskning har journalisternas arbete med 

informationssökning och deras informationskunnighet visat sig karaktäriserat av 

interaktioner med många överlappande gemenskaper (Cotter 2011, ss.34-36). Det 

sociokulturella perspektivet visar hur journalisterna är beroende av information från 

en stor mängd sociala kontexter och gemenskaper utanför den egna 

praktikgemenskapen och det är tydligt att informationskunnighet, utifrån Lloyds 

definition, till stor del konstitueras av kunskap om de ontologiska och 

epistemologiska förutsättningarna i dessa miljöer (Lloyd 2012, s.773).  

 

De teorier som tillämpas för att analysera det empiriska materialet präglar min 

generella syn på journalisters informationskunnighet, men det har varit en utmaning 

att anlägga praktikteoretiska idéer på det journalistiska yrket. Informationskunnighet 

riktad mot arbetslivet ses ofta ur ett holistiskt perspektiv som ett led i lärandet att 

arbeta kollektivt och utveckla en socialt konstruerad och gemensam förståelse för 

arbetsplatsen (Lloyd 2005, s.82). Därför har jag ofta brottats med den teoretiska 

innebörden hos begreppen informationspraktik och praktikgemenskap, då de till stor 

del riktar in sig på de aktiviteter och den kunskap som finns situerad inom den egna 

praktikgemenskapen. Den forskning som jag har lutat mig mot i denna undersökning 

utgår från en syn på alla praktiker som sociala, inom vilka människor aktivt deltar i 

relation med de sociala kontexter de är en del av (Sundin & Johannisson 2007, s.200). 

Journalister arbetar däremot i stor utsträckning i relation med sociala kontexter som 

de inte är en del av. Tillämpandet av informationspraktiker och praktikgemenskaper 

har därför vid tillfällen inneburit viss problematik för min analys, då kunskap och 

lärande inom dessa förutsätter ett visst medlemskap, eller deltagande.  

 

Det metodologiska val jag har gjort, genom beslutet att utgå från ett arbetssätt som 

har drag av grundad teori, har möjliggjort ett successivt testande av olika teoriers 

tillämpbarhet på empirin. Genom detta arbetssätt har jag funnit att diskursiva 

informationsstudier, vilka fångar ”the socially and culturally shaped practices of 

creating, using, seeking, accessing, and sharing information” (Talja & McKenzie 

2007, s.100) är tillämpliga på mitt empiriska material. Ett konstruktionistiskt och 

diskursorienterat perspektiv har därför successivt fått en större betydelse i min analys, 

vilket har inneburit en syn på informationssökning som en diskursiv aktivitet 

(Tuominen & Savolainen 1996) och informationskunnighet som delvis grundad i en 

förståelse av de diskurser och kunskapssyner som konstituerar och legitimerar 

information inom en viss social kontext (Johannisson & Sundin 2007). 
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6.3. Informationskunnighetens gestaltning 
Den övergripande frågan för uppsatsen är att undersöka hur informationskunnighet 

gestaltar sig inom det journalistiska arbetet med att söka, kritiskt granska, värdera och 

använda information. Jag menar att informationskunnighet utifrån resultaten av denna 

undersökning är att se som en grundläggande färdighet för hela den journalistiska 

arbetsprocessen. Informationskunnighet tar sig däremot olika uttryck beroende på 

yrkesroll, bevakningsområde och var i den journalistiska arbetsprocessen man 

befinner sig. Genom analysen framträder två former av informationskunnighet. Den 

första relateras till färdigheter i att använda olika informationsartefakter för att söka 

information. Denna form av informationskunnighet framträder tydligast bland de 

journalister som arbetar med bevakning av snabba händelsenyheter och de som 

befinner sig i den initiala arbetsprocessen med en nyhet. Den andra formen av 

informationskunnighet framträder i arbetet med att förstå, granska, värdera och 

använda information. De färdigheter som journalisterna använder i detta syfte 

överskrider olika tekniker, medier och praktiker och liknar utifrån Breiviks (2005, 

s.23) syn på informationskunnighet mer en form av kritiskt tänkande.  

 

Uppsatsen skildrar den journalistiska praktiken (både som informationspraktik och 

praktikgemenskap) som en social praktik och informationssökning som socialt och 

dialogiskt konstituerad (Talja & McKenzie 2007, s.100). Tydligast blir detta i min 

analys av kriminalreporterns diskursiva och kontextuella kunskap i relation till sitt 

bevakningsområde och i allmänreporterns skeptiska hantering av motstridiga 

uppgifter. Journalisternas individuella informationspraktiker är till utmärkande del 

formade i relation med deras individuella yrkesroll och bevakningsområden. Jag 

finner det därför intressant att redaktionen som berättigandegemenskap (Johannisson 

& Sundins 2007) har en så gemensam förståelse för vad som är information och 

kunskap, något jag tolkar som att redaktionen som praktikgemenskap har tydliga 

överenskommelser om sitt gemensamma uppdrag, journalistiska normer och ideal 

(Wenger 1998, ss.73-75). Samtidigt förstås och används information olika mellan 

journalisterna. Min slutsats av detta är att journalisters informationskunnighet inte 

kan förstås enbart genom en studie av nyhetsredaktionen som en praktikgemenskap. 

Forskning riktad mot detta område behöver även förstås utifrån journalisternas 

individuella relationer med de sociala kontexter som utgör deras källor och 

bevakningsområden. Jag menar därför att ett sociokulturellt perspektiv är speciellt 

fruktbart för att studera journalisters informationskunnighet och finner också att 

Dickinson, Matthews och Saltzis (2013) har rätt i att en mer praktikcentrerad form av 

analys är tillämplig för studier av journalister, där de i första hand studeras ”with 

reference to the contexts – the structural, social and cultural milieus – in which 

journalists are located” (Dickinson, Matthews & Saltzis 2013, s.6). 

6.3.1. Hur hanteras källor i ett informationsöverflöd? 
Utöver den mer övergripande frågeställningen har uppsatsen även haft som syfte att 

skapa förståelse för hur journalister hanterar informationssökning i det senmoderna 

informationssamhällets växande mängd av osäkra källor och dess överflöd av 

information. Utifrån den slutsats jag gör relaterat till uppsatsens syfte, att 

journalisterna i denna studie visar upp en innovativ och öppen attityd till tekniska 

utmaningar, så finner jag inte någon större oro bland journalisterna angående hur 

utvecklingen inom IT påverkar deras arbete med informationssökning. Den största 
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problematiken upplevs inte av deskreportern, vilken är den som i störst utsträckning 

jobbar med den senaste digitala tekniken, utan kriminalreportern. Hen stöter, trots sin 

fördjupade informationskunnighet relaterat till det juridiska bevakningsområdet och 

dess informationsartefakter, ständigt på patrull i sin informationssökning genom en 

utökad sekretess och tysthetskultur bland sina källor. I kapitel 5.3.2. tar jag upp hur 

lagstiftning inte endast skyddar den fria tillgången till information, utan även hur den 

utifrån Peel och Rowleys (2010) undersökning kan verka begränsande för tillgången 

till offentlig information. Om nyhetsmedier utifrån den senaste medieutredningen ska 

kunna bistå samhället med information och granskning och därigenom göra 

medborgare välinformerade och delaktiga i demokratiska och ibland ytterst 

komplicerade beslutsprocesser (Westlund 2016, s.16), måste de ha tillgång till 

offentligt material. När en instans, i detta fall polisen, väljer en högre grad av 

sekretess innebär detta en demokratisk och informationsmässig begränsning. I detta 

avseende blir journalisters informationskunnighet, utifrån deras generella 

epistemologiska kunskap och fördjupade kunskap om informationsartefakters 

användning och kontextuella betydelse, viktig för att hitta alternativa vägar för att 

tillgängliggöra information fritt i samhället.  

 

Journalisternas arbete präglas av en stor skepticism. Denna skepticism är så 

grundläggande för deras informationspraktiker att jag föredrar att se den som en 

yrkesmässig färdighet. Journalisterna ger tydligt uttryck för att det inom 

nyhetsredaktionens praktikgemenskap finns en gemensam överenskommelse om att 

skildra händelser objektivt, samtidigt finns det en lika gemensam uppfattning om att 

ingen, eller i alla fall mycket lite, information kan ses som objektiv. Utifrån detta bör 

deras kunskapssyn ses som tillhörande den kritiska realismen (Ekström & Nohrstedt 

1996, s.221-223). Utifrån analysen av journalisternas syn på kunskap och information 

i relation med sina källor, blir en slutsats att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt 

för att hantera en växande användning av osäkra källor och hur källor (främst inom 

offentlighet och näringsliv) försöker att påverka media och driva frågor med egna 

agendor och strategier. Detta kritiska förhållningssätt överensstämmer även till stor 

del med den definition av informationskunnighet som förknippas med den biblioteks- 

och informationsvetenskapliga forskningen inriktad på informationspraktiker. 

 

6.3.2. Vilka resurser kommer till användning? 
Vilka resurser och färdigheter som kommer till användning i journalisters arbete med 

att söka, kritiskt granska, värdera och använda information har också varit en fråga 

som denna uppsats velat skapa förståelse för. Jag har valt att dela upp 

slutdiskussionen av denna fråga och diskutera resurser och färdigheter separat och 

inleder med de slutsatser som är relaterade till användandet av resurser. 

 

I min analys av informationsresurser är den generella utgångspunkten att se dessa 

som informationsartefakter för att undvika en begränsning till fysiska och tekniska 

verktyg för informationssökning. Detta har gjorts för att kunna studera alla 

medierande redskap, fysiska som mentala, utifrån hur de förstås och används olika 

inom olika diskurser (Johannisson & Sundin 2005, s.35). Inom nyhetsredaktionens 

praktikgemenskap är de flesta informationsartefakter inte utvecklade inom eller 

tillhörande den egna praktiken. Utöver det interna skrivprogrammet och dess olika 

funktioner finns det knappt några informationsartefakter som inte tillhör, och ofta är 
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utvecklade inom och för, andra praktiker. Vissa informationsartefakter, som Google, 

Facebook, eller för den delen mobiltelefonen, bör däremot ses som så pass allmänna 

att de inte tillhör någon specifik social kontext.  

 

Många informationsartefakter används gemensamt på redaktionen, som t.ex. 

kommunala diariesystem och vissa myndigheters händelseflöden. Samma 

informationsartefakter används däremot för att söka information från olika sociala 

kontexter, i relation till olika diskurser och för olika typer av nyheter. Denna skillnad 

i användning gör att min analys av informationsartefakter utifrån Säljös 

sociokulturella perspektiv på lärande (Säljö 2000) och Lave och Wengers teorier om 

situerat lärande (1991), leder till slutsatsen att användandet av informationsartefakter 

trots ett gemensamt användande inte kan ses som direkt kollektivt. Journalisterna 

måste förstå och använda informationsartefakter utifrån de diskursiva förhållanden 

som är gällande inom den sociala kontext som den nyhet de söker information om 

berör. Trots att många av de resurser som journalister använder för att söka 

information är gemensamma, blir användandet och förståelse av dessa väldigt olika 

om man väljer att se dessa som informationsartefakter. 

 

Det framstår redan utan någon närmre analys att journalisterna ser människor som en 

mycket viktig informationsresurs. Levy och Marshalls (1994) definierar dokument 

som sociala artefakter, eftersom de måste förstås i relation med mänskliga praktiker. 

Jag har för min analys lånat detta begrepp för att sedan utveckla detta till att gälla 

artefakter. Journalister ser människor som viktiga källor och informationsresurser, 

därför har jag valt att analysera mellanmänskliga interaktioner som sociala 

informationsartefakter och kommit till slutsatsen att dessa utgör en central del av 

journalisternas kunskapsbas (se kap. 6.3.4.). 

6.3.3. Vilka färdigheter är av nytta? 
Som ett resultat av min slutsats att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt för att 

hantera en växande användning av osäkra källor, ser jag ett kritiskt förhållningssätt 

till information och informationskunnighet som en viktig färdighet för journalisters 

informationssökande. Inom de sociala kontexter som utgör journalisters 

bevakningsområden finns ofta rivaliserande åsikter om vad som legitimeras som sann 

kunskap. Detta påverkar vilken kunskap journalister behöver för att tillgodogöra sig 

information ur denna kontext och därmed i vilken grad journalister kan förhålla sig 

objektiva. Nyheter uppstår ofta ur konflikter mellan olika kunskapssyner inom samma 

sociala kontexter. Allmänreportern ser knappast några av sina källor som trovärdiga, 

men det är just i konflikterna och diskrepanserna dem emellan som hen finner den 

viktiga, och måhända även mest riktiga, informationen. Jag analyserar dessa fenomen 

utifrån begreppet berättigandegemenskaper. Genom tillämpningen av detta begrepp 

gör jag slutsatsen att ifall diskurser ska betraktas som verktyg, vilka medlemmar av 

berättigandegemenskaper använder för att uppnå vissa mål (Johannisson & Sundin 

2007, s.215), borde en diskursiv kunskap om de sociala kontexter som utgör dessa 

gemenskaper anses som viktiga journalistiska verktyg för att förstå och granska dessa 

mål.  

 

Journalistisk informationskunnighet är utifrån min analys mer än bara en samling 

individuella färdigheter, men samtidigt finner jag bevis för mycket individspecifika 

kunskaper. För att förstå journalisters informationskunnighet och vilka färdigheter 
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som kan knytas till begreppet, kan det vara lämpligt att i viss mån studera 

informationssökning och informationskunnighet som fristående från varandra. De 

färdigheter som relateras till informationssökning som aktivitet går ofta att betrakta 

som generella och generiska och bottnar i en allmän och bred epistemologisk kunskap 

i hur, var och varför informationssökning utförs. I kapitel 3.1. beskriver jag kort hur 

journalistisk forskning mest intresserat sig för informationssökning som beroende av 

generella färdigheter (MacMillan 2014, s.5). Kanske är detta en anledning till att 

journalistisk forskning sällan inriktas på att undersöka informationskunnighet. 

Informationskunnighet är inte endast en förutsättning för att söka information. Den är 

även nödvändig för att därefter kunna förstå, kritiskt granska, värdera och slutligen 

använda informationen. Vilka färdigheter som kommer till användning varierar därför 

beroende på yrkesroll, nyhetstyp och var i den informationspraktiska processen en 

journalist befinner sig. När deskreportern snabbt behöver få information om en 

händelsenyhet kan hen använda sina färdigheter relaterade till olika 

informationsartefakter och en bred epistemologisk förståelse i detta syfte. När 

kriminalreportern behöver läsa en lång komplicerad dom, kommer hens fördjupade 

ämneskunskap och språkliga färdigheter till pass, samt kanske en kontextuell kunskap 

relaterad till de personer som är involverade i fallet.  

 

En slutsats relaterad till färdigheter är att journalister ser många av sina färdigheter 

som generiska och överförbara. Detta har varit svårt för mig att greppa utifrån den 

komplexa syn på informationskunnighet som visar sig vid en sociokulturell och 

konstruktionistisk ansats och jag har inte lyckats analysera detta fenomen till 

belåtenhet. Kanske går detta att förklara genom Schatzkis syn på praktiker som 

”embodied, materially mediated arrays of human activity centrally organized around 

shared practical understandings” (Schatzki 2005, s.11). Vad jag menar med detta är 

att de mänskliga aktiviteter som blir nyheter, medieras för journalister genom en 

mängd olika informationsartefakter, vilka förkroppsligas bland journalister genom de 

gemensamma praktiska förståelser som utgörs av journalistiska normer, värderingar 

och ideal.  

6.3.4. Hur blir journalister informationskunniga? 
I likhet med Lloyd (2007, 2009) och Moring (2009, 2011) visar min studie att 

informationskunnighet även för journalister är något man förvärvar. Jag ser denna 

färdighet som epistemologiskt betingad och det viktiga för en journalist är i första 

hand att ”lära sig att lära” (Roe i Bruce 1997, s.4). Utifrån mina observationer är det 

tydligt att journalisters informationskunnighet kräver en konstant fortbildning. 

Behovet av detta skiljer sig mellan journalisterna, beroende på vilka möjligheter de 

har att lära sig den diskursiva, kontextuella och ofta implicita kunskap som är kopplad 

till deras bevakningsområden och de informationsartefakter som tillhör dessa. Här 

märks en väsentlig skillnad mellan deskreportern och kriminalreportern. När 

kriminalreportern till stor del kan luta sig mot sin förvärvade informationskunnighet, 

behöver deskreportern konstant skaffa sig ny information. Dels för att hen i sitt arbete 

ständigt behöver lära sig att använda och förstå olika digitala informationsartefakter, 

men även för att hens allmänna bevakning omöjliggör en fördjupad och specialiserad 

kunskap om hens bevakningsområden.  

 

Med utgångspunkt i Säljös sociokulturella perspektiv (2000) märks hur viktigt 

samspelet mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och 
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individers lärande å den andra är inom nyhetsredaktionens praktikgemenskap. Utifrån 

mina empiriska resultat märks tre former för kunskapsöverföring vilka definierar de 

lärandeprocesser som sker på nyhetsredaktionen: den interna och intersubjektiva 

kunskapsöverföringen mellan journalisterna; den individuella kunskapsöverföringen 

mellan journalister och andra praktikgemenskaper, samt den kollektiva överföringen 

mellan nyhetsredaktionen som praktikgemenskap och ett omgivande samhälle i 

ständig utveckling. Nyhetsredaktionen blir, genom möjligheterna som denna 

kunskapsöverföring ger, en praktikgemenskap där personer med olika former av, ofta 

individuella, specialkunskaper tillsammans utgör en kollektiv och generell bas för 

informationskunnighet. Jag betraktar möjligheterna för journalister att använda sig av 

denna kollektiva generalistkunskap som en viktig social informationsartefakt. Lloyd 

förstår överföring och delning av information som en viktig del av en sociokulturell 

praktik, vilken speglar ”the sayings and doings of the environment” (Lloyd 2010b, 

s.174). Lloyd menar att denna aktivitet inte är tillräckligt undersökt inom forskningen 

och jag anser att det finns skäl att vidare undersöka vilken roll överföring och delning 

av information har för journalistiskt arbete.  

 

Jag väljer att se det utbyte av kunskap och information som sker mellan journalisterna 

som en viktig social informationsartefakt, vilken ger redaktionen den breda generella 

kunskapsbas som krävs för att söka, förstå, kritiskt granska och använda information 

från en mängd olika sociala kontexter. Den utveckling som sker inom nyhetsmedia, 

med nedskärningar, tidspress och ökade krav på journalisters multikompetenser kan 

komma att försvåra möjligheterna för att vara och bli en informationskunnig 

journalist. En utveckling mot allt färre journalister på våra nyhetsredaktioner kan leda 

till att kunskap knyts till och blir unik för allt färre journalister. Kombinationen av 

individuella ämneskunskaper, kontextuell och diskursiv kunskap om sociala kontexter 

och informationsartefakter utgör nyhetsredaktionens kollektiva generalistkompetens. 

Genom att studera nyhetsredaktionens kollektiva informationskunnighet som en 

social informationsartefakt, samt undersöka hur den fungerar och bäst kommer till 

användning, kan biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning möjligen finna 

lösningar på att behålla denna kunskapsbas trots nedskärningar och ett ökat antal 

arbetsuppgifter. 
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7. Vidare forskning och läsning 

 

Forskningen inom journalistik och biblioteks- och informationsvetenskap smälter på 

många vis naturligt samman i forskning rörande informationskällor. Inom detta 

område finns flera intressanta teman, teorier och idéer som jag inte har haft tid eller 

möjlighet att använda i denna uppsats. Utifrån ett informationspraktiskt försteg har 

jag satt fokus mer på praktiker och sociala kontexter än individer och deras relation 

med olika informationsresurser. I detta kapitel vill jag kort redogöra för tre aspekter 

inom forskningen som jag anser bör vara av speciell betydelse och som kan inspirera 

till vidare läsning. Dessa aspekter är betydelsen av algoritmer för 

informationssökning, verifieringen av information från sociala medier, samt hur 

information ska presenteras, i ett informationssamhälle där osäkra och allt mer 

subjektiva källor gör objektivitet till ett svårare ideal att eftersträva. 

 

Jag finner att en brist inom forskning som rörande journalisters informationsarbete är 

att den sällan ser journalisten som användare. Lecheler och Kruikemeier (2016) har 

nyligen utkommit med en artikel där de redovisar de senaste femton årens forskning 

om digitala källors betydelse för journalistiken. Artikeln visar att forskningen oftast 

intresserar sig för huruvida den digitala tekniken kan ersätta äldre analoga resurser, 

vilken betydelse digitala källor har för journalisters arbete, vilka källor och resurser 

som är populärast bland journalister och på vilket sätt dessa källor kan utveckla 

journalistiken. Ett område som inte är ett lika vanligt föremål för forskning är 

journalisternas egen informationskunnighet i förhållande till och användande av olika 

digitala källor och resurser. Resultaten av min undersökning visar att journalisterna är 

informationskunniga i relation till användandet av olika digitala resurser, samt 

förståelsen av dessa i relation med sociala kontexter som de används inom. Däremot 

finner jag att journalisterna inte är lika informationskunniga avseende de digitala 

resursernas betydelser och funktioner i sig. Det tydligaste exemplet på detta finner jag 

i att journalister i så stor utsträckning använder Google utan att tänka på att detta är 

ett privat företags tjänst, en tjänst som dessutom genom algoritmer och 

sökordsoptimering på flera sätt omöjligen kan ses som en helt objektivt 

informationsresurs. Algoritmer har en växande betydelse inom journalistiken och 

under arbetet har det blivit klart för mig att detta är ett viktigt och intressant 

forskningsområde. Algoritmer används idag främst utåt mot läsare. Exempelvis så 

styrs de flesta nyhetstidningars hemsidor av algoritmer som ändrar och strukturerar 

sidorna utifrån vilka nyheter som är mest lästa eller senast inlagda. Som jag kort tar 

upp i kapitel 5.3.1. formar algoritmer sökresultat i Google utifrån vad personen 

tidigare sökt efter, klickat på, var personen är inloggad från geografiskt eller rentav 

vilka vänner personen har på Facebook. Ur ett sociokulturellt perspektiv på 

informationssökning behöver forskningen, för att ge en fullständig bild över 

bakomliggande mönster och djupstrukturer, även ta hänsyn till hur faktorer i en 



 

 71 

digital kontext påverkar journalisters sökbilder. En av de få undersökningar som 

uppmärksammar journalistisk användning av Google är Tylors (2015) studie av 

journaliststudenter. Resultaten av hennes studie visar att journaliststudenter oftast 

väljer träffar från den första sidan av sökresultat, vilket innebär att de riskerar att 

endast välja webbsidor med hög ranking baserade på algoritmer och manipulering 

genom sökordsoptimering (Tylor 2015, s.1291). Liknande forskning vore intressant 

att se utförd på professionella journalister. Förmågan att förstå och hantera att digital 

information kan vara styrd och manipulerad är viktigt för att förmedla trovärdig 

information och därigenom behålla läsarnas förtroende. 

 

Forskning om algoritmisk journalistik visar hur algoritmer i framtiden även kan 

förbättra och förenkla journalisters möjligheter till informationssökning. Diakopoulos 

(2011) visar hur ett mer aktivt användande av teknik och mjukvaror kan stärka 

journalisternas arbete i att söka, organisera och analysera material. Hamilton och 

Turner (2009) ser rentav algoritmer som en lösning på många tidningars problem. 

Genom att använda smarta algoritmiska lösningar för att söka, sammanställa och 

analysera information, kan algoritmer motverka hur tidspress och krympande 

budgetar ger mindre tid till research och granskning. Att använda algoritmer för 

informationssökning ses enligt Hamilton och Turner som ”a new way to help sustain 

the watchdog reporting on which democratic citizenship so clearly depends” (2009, 

s.2).  

 

Sociala medier framstår som en vanlig informationskälla för samtliga journalister i 

denna undersökning. De flesta journalister i min undersökning använder sociala 

medier i någon utsträckning och ingen visar någon direkt negativ uppfattning om 

användandet av dessa. Schifferes et al. (2014) kallar hanteringen av information från 

sociala medier för ”the dissemination of misinformation” (ibid., s.2), vilket bra 

beskriver hur verifierandet av information från sociala medier är en stor utmaning 

inom journalistiken. Författarna listar flera försök att hitta tekniker och skapa verktyg 

för verifikation av information från sociala medier, men inga av dessa idéer har 

hittills omsatts i praktiken. De kommer fram till slutsatsen att det behövs samarbete 

mellan socialvetenskaplig, journalistisk och datavetenskaplig forskning för att finna 

lösningar på dessa problem. Jag tror att detta är ett område där biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning kan vara ett fruktbart komplement. Sociala 

medier har en stor inverkan på journalistiskt arbete överlag och i detta avseende kan 

även Fredrik Hanells (2014) sociokulturella och etnografiska studie av Facebook-

grupper vara av intresse. Studien ser Facebook-grupper som situerade, 

redskapsbaserade praktiker och visar hur Facebook kan användas i olika syften och 

hur olika former av informationskunnighet då kommer till användning. Hanells 

teoretiska utgångspunkt i appropriering, vilket han ungefärligen förklarar som att ta 

något som tillhör andra och göra det till sitt eget (2014, s.9) är en teoretisk ansats som 

skulle vara intressant att applicera på journalisters informationssökning, då en så stor 

del av deras arbete går ut på att använda informationsartefakter utvecklade inom 

andra sociala kontexter än den egna. 

 

Clerwall (2015) anser att datajournalistik kan bli värdefullt när det kommer till att 

journalister ska kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag. Kanske finns det skäl för 

journalister att utöver att producera nyheter utifrån det ”storycentrerade” perspektivet, 

även fokusera på att som deskreportern i större grad fokusera på att tillgängliggöra 
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och presentera rådata i informativ och interaktiv form (Clerwall 2015, s.450). Den 

nya era av datajournalistik som började med Edward Snowden och som idag nått 

ännu större höjder, eller i alla fall nivåer av information genom ”Panama-läckan” är 

exempel på hur datajournalistik kan ge journalistiken nytt syfte i kölvattnet av det 

förlorade kunskapsmonopolet. Jag vill återkoppla till min studie av kriminalreportern 

i detta fall och hur jag i kapitel 5.3.2. förklarar hur hens informationskunnighet 

innebar att undgå omotiverad, ologisk sekretess och tysthetskulturen inom offentlig 

verksamhet. I detta fall finns bland journalisterna kunskapen att finna den information 

som borde komma medborgare i ett demokratiskt samhälle till nytta, men inte gör det. 

Att publicera rådata, eller obehandlad information är inte något som förhindrar att 

journalister själva i efterhand använder samma data för att skapa nyheter. Detta är 

redan ett vanligt förekommande fenomen relaterat till den ständiga publiceringen som 

i denna undersökning främst utförs av deskreportern. Hen arbetar ofta utifrån 

principen att information först görs tillgänglig, varefter den succesivt arbetas samman 

till en nyhet. 

 

Slutligen vill jag ge ett exempel på biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning som kan vara av journalistiskt intresse. I boken Radical information 

literacy: reclaming the political heart of the IL movement (Whitworth 2014) görs ett 

ambitiöst försök att syntetisera sociokulturella teorier om informationskunnighet med 

praktikteori, kritisk teori, fenomenografi och olika diskursteoretiska teorier för att 

skapa en ny syn på informationskunnighet. En informationskunnighet avsedd att 

hjälpa människor i alla sociala kontexter att ”democratically transform structures of 

authority over information exchange, and then maintain scrutiny over this authority” 

(Whitworth 2014, s.2). Whitworth framför en politisk syn på informationskunnighet 

som går att koppla till journalistikens demokratiska roll utifrån tillgången till fri 

information som en demokratisk rättighet och ser journalistikens största bekymmer, 

det förlorade kunskapsmonopolet, som en demokratisk tillgång. Whitworth ser 

därmed informationskunnighet som ett demokratiskt verktyg vilket motverkar olika 

auktoriteters försök till styrning och manipulation av information.  
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