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Abstract 

 

Med denna uppsats önskar vi bidra till en ökad insikt i de utmaningar som journalistyrket står 

inför i samband med den ökade användningen av så kallad robotjournalistik. Vi har undersökt 

om den kompetens som krävs för att förstå sig på den teknologi som tas in på nyhetsredaktioner 

finns inom journalistyrket. Vi har även analyserat hur medieetiska principer efterföljs i samband 

med den nya teknologins intåg. 

Genom kvalitativa intervjuer med journalister och programmerare har vi valt att 

undersöka robotjournalistik utifrån de tre ämnena ekonomi, expertis och etik. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv har det framkommit att robotjournalistik ofta framstår som åtråvärd, då denna 

erbjuder mer journalistik till lägre kostnader. Men för att kunna undvika pressetiska problem som 

kan uppstå i samband med detta behöver journalister en ökad förståelse för hur algoritmer 

fungerar. Det är viktigt att journalister lär sig mer om inte bara den algoritmiska processen, utan 

även arbetar närmare de utvecklare som står för dessa algoritmer. 

 

 

Nyckelord: Robotjournalistik, algoritmer, teknologi, algoritmisk journalistik, programmering, 

pressetik. 
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1. Introduktion 

“Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.” 

– Melvin Kranzberg  

 

Algoritmer och mjukvara som producerar text har blivit ett allt mer vedertaget verktyg bland 

redaktioner, och det gäller även i Sverige. TT, Uppsala nya tidning och Mittmedia-koncernen 

(med 18 tidningar) är bara några av dem som börjat med så kallade robotreportrar. Dessa 

robotreportrar sägs kunna effektivisera och optimera redaktionernas arbete. Allt fler områden kan 

bevakas genom automatgenererade texter och innehåll kan personifieras för att nå ut till fler 

läsare. 

Sedan mitten av 2000-talet har det noterats en trend bland redaktioner som går ut på att 

anställa programmerare för att skapa databaserat nyhetsinnehåll. Denna trend har väckt frågor 

kring huruvida “programmerarjournalister” påverkar journalistiken. Forskare menar att denna typ 

av journalister “bygger vidare på grundläggande journalistiska principer” men att de samtidigt 

ifrågasätter andra föreställningar om vad det innebär att vara journalist.  Att exempelvis ställa sig 1

frågan om vad som händer med det publicistiska ansvaret när det är en robot som författat och 

nyhetsvärderat en text blir således relevant. 

 Denna utveckling sker inom flera områden. I dag styr algoritmer hur stora delar av 

samhället fungerar. Det är genom algoritmer som mataffären kan komma med personliga 

erbjudanden baserat på dina tidigare köp och Spotify kan rekommendera låtar utefter din 

musiksmak. Just därför är frågan om algoritmers utformning av stor vikt. Men att be ett 

framgångsrikt företag förklara hur just deras algoritm är utformad är ungefär som att fråga 

cheferna på Coca-Cola om det fullständiga receptet på deras dryck. 

De mest dominanta algoritmerna är grunden för företagens kommersiella framgång och 

därför hålls deras utformning hemlig. Ett exempel är Googles algoritm för sökresultat. 

Teknikföretag paketerar algoritmernas inre i svarta lådor, vars innehåll sällan ifrågasätts.  Att 2

1 Christer Clerwall “Datorn i journalistiken - och datorn som journalist”, Handbok i journalistikforskning, 
Michael Karlsson & Jesper Strömbäck (red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 452. 
2 Nicholas Diakopoulos & Michael Koliska, “Algorithmic Transparency in the News Media”, Digital 
Journalism , 2016, s. 5. 
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studera algoritmers påverkan är även det väldigt svårt då koder och människor är i ständig 

rörelse. I dag opererar de flesta stora tjänster hellre med algoritmiska system än enstaka 

algoritmer, vilket gör att fullständig transparens blir omöjlig.  3

I denna uppsats vänder vi oss både till företag som utvecklar textrobotar och 

medieföretag som använder dem, för att ta reda på hur robotjournalistik påverkar den 

journalistiska professionen. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om vilka utmaningar den så kallade 

robotjournalistiken medför för den journalistiska professionen. Vi vill med denna uppsats 

undersöka hur det påstådda kunskapsgapet, som innebär att den nya tekniken har sprungit ifrån 

dagens journalister, ser ut och vad det kan tänkas ha för påverkan på det journalistiska yrket.  Vi 4

undersöker även vilken typ av kompetens som krävs hos journalister för att kunna arbeta och 

förstå robotjournalistik. Och slutligen väljer vi att granska hur pressetiska krav på transparens 

och publicistiskt ansvar korrelera med den nya tekniken. Vi ställer oss därför följande frågor: 

 

● Hur påverkas journalistiken som profession när teknologin blir en allt mer central del i 

yrkets utövande? 

● Vilken typ av kompetens krävs för att journalister ska kunna arbeta med 

robotjournalistik? 

● Hur ser utvecklare och medieföretag på arbetet med transparens och publicistiskt ansvar i 

förhållande till automatgenererat innehåll? 

 

 

 

3 Jutta Haider & Olof Sundin, Algoritmer i samhället . Kansliet för strategi- och samtidsfrågor, 
Regeringskansliet, 2016, s. 18. 
4 Seth Lewis C. & Oscar Westlund, “Big Data and Journalism”, Digital Journalism , 3:3, 2015, s. 456. 
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3. Tidigare forskning 
Här ger vi ett urval samt en överblick av den forskning som tidigare gjorts inom området 

datajournalistik/robotjournalistik. Det är ett relativt nytt forskningsområde men likväl ständigt 

växande.  

3.1 Datajournalistik/robotjournalistik  

Datorkraft har sedan länge använts inom det journalistiska arbetet. På 1950-talet användes data 

för att skapa prognoser i det amerikanska presidentvalet.  Skillnaden i dag är den mängd och 5

kvalité på datan som samlas in. I dag kan, som tidigare nämnt, insamlandet av data användas till 

allt från att personifiera ditt digitala nyhetsflöde till att fylla din matkasse med det du bör tycka 

om. Att använda sig av data och datorer inom journalistik har logiskt nog kommit att kallas för 

datajournalistik. Som forskningsobjekt är datajournalistik dock relativt nytt.  Därför kan det 6

underlätta att redogöra för begrepp som ofta förekommer inom forskningsområdet. I tabellen 

nedan har forskaren Christer Clerwall illustrerat de olika begreppens fokus samt vilka 

kompetenser som krävs: 

 

5 Clerwall, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 446. 
6 Vi vill här passa på att nämna en utmärkt kandidatuppsats inom ämnet författad av Arvid Nikka som 
inspirerat oss i vårt arbete: Arvid Nikka, Jag, robotjournalist?  Institutionen för kommunikation och medier, 
Lunds universitet, 2015. 
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Vi kommer i vår uppsats att röra oss fritt mellan dessa begrepp men med ett visst fokus på det 

som i figuren kallas CAR (datorassisterad journalistik) då vi anser att detta begrepp blir en 

grundläggande premiss för datajournalistik. Längst ut till höger i tabellen finner vi computational 

journalism, vilket kan översättas till algoritmisk journalistik. Denna kräver stora mängder data 

och handlar till stor del om att skapa arbetssätt för att “datorisera” journalistiken. Det tydligaste 

exemplet på algoritmisk journalistik är just den typ av algoritm som samlar in, analyserar, 

värderar och till sist presenterar sina resultat i egenproducerade nyhetstexter. Av den 

anledningen har algoritmisk journalistik kommit att kallas robotjournalistik.  Termen är 8

återkommande i denna uppsats och används med anledning av det fokus vi lägger på just 

journalistik producerad av data och mjukvara. 

En vanligt förekommande term som är relevant för den här uppsatsen är “big data”, vilket 

avser stora mängder information som kan användas och analyseras. Ett exempel är den 

information som Facebook samlar in från sina användare för att rikta mer relevanta annonser till 

dem. Efter det senaste amerikanska presidentvalet och dess omtalade utfall diskuterades huruvida 

7Clerwall, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 447. 
8 Ibid, s. 448f. 
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big data var tillförlitligt, då datainsamlingar pekade på att demokraternas presidentkandidat 

Hillary Clinton gick mot en klar seger.  9

Peter Dahlgren är doktorand i mediepåverkan och beskriver på sin hemsida Backend 

Media en algoritm som följande: “En algoritm är helt enkelt instruktioner som en dator följer för 

att slutföra en specifik uppgift, precis som vi människor följer ett recept i en kokbok. En algoritm 

kan därför vara väldigt enkel (exempelvis ‘Om A är lika med 1, så ska B utföras’) eller betydligt 

mer komplex, och kan slutföra vilken typ av uppgift som helst”.  10

3.2 Människor mot maskiner 

Av de undersökningar som gjorts inom robotjournalistik fokuserar ett antal på hur texter skrivna 

av robotar och människor skiljer sig åt när det gäller trovärdighet och objektivitet. Tidigare 

forskning visar bland annat på att personer som fått läsa robot- och människoproducerad text 

finner robottexter mer objektiva och trovärdiga. I sin studie “Enter the robot journalist: Users’ 

perceptions of automated content” kommer Christer Clerwall bland annat fram till att texter 

producerade av en mjukvara anses vara tråkigare och informativa, men samtidigt mer trovärdiga 

och objektiva.  11

I “Journalist versus news consumer: The perceived credibility of machine written news” 

undersöks den uppfattade trovärdigheten hos robotskrivna nyhetsartiklar. Både 

nyhetskonsumenter och journalister fick jämföra texter skrivna av robotar och andra journalister. 

De två grupperna fick bedöma texternas trovärdighet och hur kompetent skribenten ansågs vara. 

Gruppen med nyhetskonsumenter ansåg att det inte var någon skillnad mellan dem två, gällande 

trovärdighet och expertis.  Däremot ansåg journalisterna att den egna yrkeskårens texter hade 12

högre trovärdighet, men att datorn hade högre kompetensnivå än vad nyhetskonsumenterna 

tyckte. 

9 Newkirk II Vann R, “What Went Wrong With the 2016 Polls?”, The Atlantic , 9 nov, 2016. 
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/11/what-went-wrong-polling-clinton-trump/507188/ [Hämtad 
28-11-2016] 
10 Peter Dahlgren, Filterbubblor och ekokammare under politiska val . Backend Media. 
http://www.backendmedia.se/2016/11/14/filterbubblor-ekokammare/ [Hämtad 28-11-2016] 
11 Christer Clerwall, “Enter the robot journalist: Users’ perceptions of automated content”, Journalism 
Practice , vol. 8, 2014. 
12 Hille van der Kaa & Emiel Krahmer, “Journalist versus news consumer: The perceived credibility of 
machine written news”, Proceedings of the Computation+Journalism conference . New York, vol. 3, 2014. 
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Vid första anblicken verkar det kanske självklart att en robot anses mer trovärdig och 

objektiv än en människa. Robotar har, bortsett från skildringar i science fiction, inget känsloliv 

och erfarenheter som kan påverkar produceringen av text. I sporttexter skrivna av en människa 

kan partiskhet för det lokala laget skina igenom. Att få robotar att uppvisa subjektivitet är svårt – 

vilket innebär att de inte kommer börja skriva krönikor och debattinlägg på ett tag. Tekniken gör 

dock framsteg, vilket vi kan se på Apples hjälpreda Siri som kan leverera skämt och ironiska 

svar. Inte helt olikt datorn HAL 9000 i Stanley Kubricks “2001: A Space Odyssey”. 

3.3 Den pålitliga algoritmen 

Nick Diakopoulos, assisterande professor på University of Maryland, College Park College of 

Journalism, studerar datajournalistik och algoritmer inom nyheter. I artikeln “Computational 

Journalism and the Reporting of Algorithms” visar han att algoritmer kan uppvisa partiskhet. 

Han argumenterar för att journalister måste förstå sig på algoritmerna och ställa dem till svars. 

Detta för att komma underfund med hur de kan göra oberättigade misstag.  Ett sätt att göra det 13

på är att intervjua programmerarna, då det är deras arbete som algoritmerna baseras på. 

Diakopoulos utvecklar sitt resonemang i artikeln “Understanding Bias in Computational 

News Media” där han tar upp problemet med partiska algoritmer. Enligt honom är det lätt att 

göra misstaget att tro att algoritmer är objektiva. Han skriver att det är farligt ifall ett systems 

partiskhet inte granskas, då det är något som oftast går obemärkt förbi.  Diakopoulos tar upp 14

Google News och IBM Research som exempel på algoritmer som gjort tvivelaktiga 

rapporteringar påverkade av utomstående faktorer och aktörer. Bland annat så nämner han 

Googles urval av sökresultat som en problematisk algoritm. Enligt honom så är Googles algoritm 

som rangordnar resultaten mottaglig för ett beteende där den som skriker högst hörs mest, som 

han uttrycker det.  15

13 Nicholas Diakopoulos, “Computational Journalism and The Reporting of Algorithms: Journalistic 
investigation of computational power structures”, Digital Journalism , volume 3:3, 2015. s. 398. 
14 Nicholas Diakopoulos, “Understanding Bias in Computational News Media”, NiemanLab.org, 10-12-2012. 
http://www.niemanlab.org/2012/12/nick-diakopoulos-understanding-bias-in-computational-news-media/ 
[Hämtad 29-11-2016] 
15 Ibid. 
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Diakopoulos talar även om vikten av att skapa transparens gentemot nyhetskonsumenter 

och att ta fram tydliga “guider” som kan öka förståelsen av hur algoritmer och textrobotar i dag 

används på majoriteten av världens nyhetsbyråer. I artikeln “Algorithmic Transparency in the 

News Media” skriver Diakopoulos och Michael Koliska att transparens kan förstås som en etisk 

princip och ett sätt att skapa en positiv uppfattning av nyhetsjournalistik.  De argumenterar för 16

att den ökade användningen av algoritmer och robotar måste följa etiska principer i större 

utsträckning, då denna typ av mjukvara skapar nya komplicerade frågor angående objektivitet. 

De skriver att det stora problemet med den här användningen är just att systemen har 

“inbäddad partiskhet”. Enligt dem så har dessa värderingar, fördomar eller ideologier 

konsekvenser för bildandet av en opartisk tillhandahållande av information.  Diakopoulos och 17

Koliska menar att algoritmisk transparens en ytterst viktig praktik för att kunna förstå systemen 

bakom produkten, då programmeringen kan säga mycket om eventuell partiskhet, inbäddade 

värderingar och möjliga tankemönster som formar algoritmens slutresultat. Genom att berätta om 

hur algoritmer fungerar gör det möjligt för användarna att utröna en mjukvaruproducerad artikels 

underliggande värden, fördomar och ideologier.  I sin text “Algorithmic Accountability 18

Reporting” berör Diakopoulos vikten av att rapportera om algoritmisk ansvarighet, en fråga som 

behandlar flera etiska dilemman. Han skriver att koden i en algoritm är svår att se, då den 

gömmer sig bakom lager av teknisk komplexitet. Han undrar hur vi kan få en bättre förståelse för 

när algoritmer gör fel och vad en journalist har för roll när hen ska hålla en algoritm, och inte en 

människa, ansvarig för ett misstag.  19

Det här leder oss in på en essentiell fråga gällande robotjournalistik, en fråga som 

beträffar både journalister och programmerare. Vem bär egentligen ansvaret för algoritmens 

produktion? 

3.4 Vem bär ansvaret för algoritmen? 

Var hamnar det pressetiska ansvaret när det är algoritmer som producerar text? I sin text “Is 

There an Ethics of Algorithms?” resonerar Martin Peterson med flera, att utvecklarna bär det 

16 Diakopoulos & Koliska, Algorithmic Transparency in the News Media , 2016, s. 4. 
17 Ibid. s. 5. 
18 Diakopoulos & Koliska, Algorithmic Transparency in the News Media,  2016, s. 7. 
19 Diakopolous, Algorithmic Accountability Reporting , 2013, s. 2. 
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moraliska ansvaret. “If people who design algorithms cannot avoid making ethical judgements 

about what is good and bad, then it is reasonable to maintain that software designers are morally 

responsible for the algorithms they design.”  20

Följer man Martin Petersons resonemang (som i sin artikel förvisso inte tar upp 

journalistik) skulle man kunna ställa sig frågan om ansvaret har förskjutits. Kan man hålla en 

ansvarig utgivare ansvarig för vad en textrobot har producerat, eller ligger ansvaret hos dess 

skapare, nämligen programmeraren? 

I avsnittet om journalistisk etik i Handbok i journalistikforskning  skriver Mia-Marie 

Hammarlin och Susanne Wigorts Yngvesson bland annat om digitala och globala utmaningar. 

Med digitaliseringen blir en journalists publikationer globala och tillgängliga för omvärlden på 

nätet, vilket kräver en omförhandling av journalistetiken. De talar om en universell etik. “Med 

global räckvidd kommer konsekvenserna för globalt ansvar”.  I den här nya världen med 21

mjukvaruproducerade nyheter förskjuts frågan om ansvar. 

Denna nya teknologi befinner sig i en gråzon när det kommer till lagar och förhållningar. 

I sin föreläsning på Uppsala universitet berättar Ben Wagner bland annat om hur rättssystemen 

inte hänger med i den digitala utvecklingen, vilket kan få etiska konsekvenser. Enligt Wagner 

beror det här på en begränsad insyn i hur algoritmer fungerar.  22

 

3.5 Journalisternas kunskapsgap 

Lewis och Westlund argumenterar att även journalister kan halka efter i den digitala världen. 

“The challenge, however, is that journalists are facing all manner of unfamiliarity in the media 

landscape, not least with regard to technological processes and practices”.  I Online Only  skriver 23

Martin Schori att dagens nyhetsrobotar fungerar som hjälpmedel för journalister och inte utgör 

20 Felicitas Kraemer, Kees van Overveld & Martin Peterson, “Is there an ethics of algorithms?” Ethics and 
information technology , vol. 13, 2011, s. 251. 
21 Mia-Marie Hammarlin & Susanne Wigorts Yngevsson “Filosofiska grunder för journalistisk etik”, Karlsson 
& Strömbäck (red.), 2015, s.109. 
22 Föreläsning med Ben Wagner, Uppsala universitet, 2015, 
http://urskola.se/Produkter/188538-UR-Samtiden-Demokrati-i-en-digital-era-Etik-i-det-digitala-samhallet, 
[Hämtad 10-11-2016] 
23 Seth C. Lewis & Oscar Westlund, (2015). Big Data and Journalism , Digital Journalism, 3:3, s. 459. 
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något hot mot professionen. “Roboten tar hand om alla tråkiga notiser, journalisterna kan ägna 

sig åt journalistik”.  Så ser läget ut i dag, då textrobotar mestadels skriver enklare referat. Men i 24

och med att algoritmer och mjukvarugenererade texter tar allt större plats på redaktionerna krävs 

det större kunskap från journalisternas sida. 

Det demokratiska ansvar massmedia bär i fråga om att förmedla information på ett 

opartiskt och korrekt vis hamnar i en typ av intressekonflikt med de kommersiella intressen som 

kan finnas inbyggda i algoritmer. Haider och Sundin understryker vikten av att public service ges 

resurser nog för att kunna ta redaktionella beslut som inte grundar sig i tolkningar av de 

dominanta algoritmernas logik. Haider och Sundin menar att det är viktigt att omvärdera 

journalistiska normer, särskilt gällande samspelet mellan big data och algoritmer. Journalister 

kommer i framtiden behöva en bredare kunskap om algoritmers inbyggda värderingar samt en 

höjd expertis inom områden som innefattar hantering av data, kod och algoritmer för att minska 

kunskapsgapet mellan journalister och programmerare. “Massmedier har också en viktig roll att 

fylla med att aktivt bedriva upplysningsarbete för att motverka exempelvis viral ryktesspridning. 

[…] Public service har ett särskilt ansvar att producera utbildningsprogram som stödjer 

människor medie- och informationskunnighet.”  25

Även Jesper Strömbäck skriver om framtiden för algoritmerna inom journalistiken som 

ett inte helt problemfritt område. Strömbäck beskriver ett överflöd av information och ett 

underskott av uppmärksamhet. Algoritmstyrd individanpassning och nisch-medier kommer öka 

samtidigt som utrymmet för massmedier kommer minska, menar han.  26

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Begreppsapparat och teori 

Lewis och Westlund teoretiserar kring begreppet big data (vilket utgör en väsentlig del i 

algoritmernas uppbyggnad) och de finner några centrala teman för att förstå dess betydelse för 

24 Martin Schori, Online only: Allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist , (Stockholm: 
Carlsson, 2016), s. 34. 
25 Haider & Sundin. s. 26. 
26 Jesper Strömbäck, Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen , 2015, s. 
360f. 
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journalistiken: ekonomi, expertis och etik. Ekonomi handlar om ekonomiska implikationer som 

användandet av big data har på den redan ekonomiskt utsatta journalistbranschen. Expertis gäller 

arbetsmetoder och kompetens. Etik avser etiska aspekter som uppstår i användandet av big data.

 Vi kommer närma oss den algoritmiska journalistiken med dessa tre aspekter som 27

utgångspunkt. 

För att även skapa en mer fristående samt allmän teoretisk utgångspunkt finner vi det 

lämpligt att använda oss av Pierre Bourdieus teorier kring fält. Bourdieu använder sig av 

begreppet fält  för att förstå olika yrkesgruppers och institutioners strukturer samt interaktion 

mellan varandra, men även deras status och autonomi i sitt yrkesutövande. För att ett område ska 

kunna betraktas och analyseras som ett fält, krävs enligt Bourdieu att det innehar en stark 

självständighet i förhållande till andra fält.  Med denna bakgrund kan vi analysera hur pass 28

mycket journalistikens autonomi påverkas av marknadens och teknikföretagens allt mer 

inflytelserika roll inom journalistbranschen. 

C.W. Anderson skapar en teoriutveckling kring användandet av algoritmer inom 

journalistik och använder sig av olika “linser” och perspektiv för att närma sig en förståelse. 

Anderson talar om algoritmisk journalistik som “[...] samhällsvetenskaplig och matematiska 

arbetssätt” inom journalistiken. Fokus för Anderson ligger på att förstå algoritmisk journalistik 

ur ett politiskt, ekonomiskt, kulturellt och organisatoriskt perspektiv.  Han utgår även från 29

Bourdieus teorier kring fält i sin diskussion om institutioner och det journalistiska fältet.  30

5. Ekonomi, expertis och etik 

5.1 Ekonomi 

Datainsamling innebär stora möjligheter för medieföretag att både förstå och analysera sin publik 

på nya sätt. Ekonomin inom robotjournalistik handlar om att kunna skapa mer innehåll och att 

effektivisera det journalistiska arbetet. Men då uppstår också bekymmer i fråga om hur sociala 

27 Lewis & Westlund (2015), s. 451. 
28 Donald Broady & Niels Albertsen (red.), Kulturens fält: [Cultural fields] : en antologi , Daidalos, Göteborg, 
1998, PDF-version, s.3. 
29 C.W. Anderson, “Towards a sociology of computational and algorithmic journalism”, New media & society , 
vol. 15:7, 2012, s. 1005. 
30 Ibid, s. 1013. 
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och politiska utfall kan påverkas av automatgenererade nyhetsflöden. Som exempel kan man se 

på det senaste amerikanska presidentvalet som nu sägs ha påverkats av Facebook-användares 

filterbubblor. Christer Clerwall menar att en genomgång av aktuell forskning inom området 

datajournalistik gör det tydligt att en stor anledning bakom satsningar på mjukvaruproducerat 

innehåll finner sin förklaring i sinande ekonomiska resurser. Nyhetsorganisationer kämpar för att 

få ut mer journalistik till lägre kostnader.  31

Utvecklingen av algoritmer och robotnyheter innebär lika många ekonomiska som etiska 

utmaningar. I en ekonomiskt pressad medievärld söker redaktioner efter nya sätt att spara pengar. 

Ett alternativ är att använda sig av en algoritm för monotona arbetsuppgifter som att skriva 

referat och publicera TT-nyheter. Lewis och Westlund skriver att automatisering bidrar till ett 

nytt och tidigare outforskat sätt att minska kostnader, samtidigt som det kan skapa värde.  Det 32

minskade antalet repetitiva uppgifter kan få journalister att fokusera på andra arbetsuppgifter, så 

som grävande journalistik och andra värdeskapande uppgifter. Men även sådan journalistik 

kostar pengar. 

Westlund och Lewis ställer sig frågan om användandet av big data och algoritmer inom 

journalistik kan försvaga den skiljevägg som bör finnas mellan det redaktionella arbetet och det 

ekonomiska intresset, och huruvida detta kan komma att påverka nyhetsvärderingar och 

omdömet inom journalistyrket.  33

För att ett fält ska uppnå en stark autonomi menar Bourdieu att en slags “omvänd 

ekonomi” bör gälla där deltagarna inom fältet värderar dess egna specifika kapital. Inom 

journalistiken innebär detta att allra högst värdera granskande och opartiskt journalistiskt arbete 

som kan gynna ett demokratiskt samhälle, hellre än att mäta sin framgång i kommersiell succé. 

Tecken på svag autonomi menar Bourdieu består i just ekonomisk framgång istället för 

erkännande av allmänhet eller bland kollegor inom samma eller andra fält.   34

C.W. Anderson skriver att “journalism from a Bourdieuean […] perspective would begin 

from the premise that a new field, the field of data journalism, is emerging alongside traditional 

31 Clerwall, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 454. 
32 Lewis & Westlund, 2015, s. 458. 
33 Ibid. 
34 Broady & Albertsen, s. 6. 
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fields such as computer science and news reporting”.  Anderson menar att utvecklingar som 35

berör såväl traditionell journalistik som datorkunskap förändrar det journalistiska fältet, då allt 

fler fält blir sammanlänkade. 

5.2 Expertis 

Begreppet expertis kommer från latinets “experiri” som kan översättas till ”att försöka” och 

syftar generellt på ”att veta hur” och förmågan att utföra en uppgift bättre och mer effektivt 

baserat på erfarenhet.  Lewis och Westlund argumenterar för att den journalistiska expertisen 36

skiljer sig från andra yrken, där en mer tydlig expertis kan urskiljas som exempelvis inom 

läkaryrket eller juridik. Istället menar Lewis och Westlund att journalistens expertis är en slags 

interaktionell expertis. Att kunna samarbeta med andra experter för att framställa information till 

icke-experter. Lewis och Westlund talar även om hur expertis alltmer har gått från att vara ett 

professionellt attribut, eller om man så vill en ”konkret sak” som en individ bemästrar, till att 

vara ett slags nätverk av aktörer, teknologi, koncept, institutioner och rumsliga arrangemang.  37

Den expertis som efterfrågas av en journalist kan komma att omförhandlas. Journalistik 

fokuserar till stor del på praktiska färdigheter. “Expertise is now seen more and more as 

something practical—something based on what you can do rather than what you can calculate or 

learn”.   Samtidigt efterfrågas allt fler icke-traditionella kunskaper av journalister. Enligt en 38

undersökning av Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism efterfrågar 

medieorganisationer huvudsakligen kompetens inom kodning/utveckling, användardata/statistik 

och visuellt berättande – kompetenser som alla klassas som “transformational” snarare än 

“foundational” (som grundläggande journalistiska kompetenser).  Men att få dessa traditionella 39

färdigheter att sammanstråla med nya kunskaper kan var lättare sagt än gjort, menar Lewis och 

35 Anderson, s. 1013. 
36 Lewis och Westlund, s. 454. 
37 Ibid.  
38 Ibid, s. 455. 
39 Mark Stencel & Kim Perry, “Superpowers: The Digital Skills Media Leaders Say Newsrooms Need Going 
Forward”, Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism , 2016. 
http://towknight.org/research/superpowers/ [Hämtad 10-11-2016] 
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Westlund. De skriver ett överbryggande av kunskapsgapet kräver att journalister lär sig mer om 

hantering av data och kodning.  40

Sett ur Bourdieus teorier kring fält kan vi även här finna anledning att fundera över hur 

expertisen inom journalistyrket förändras. Bourdieu talar om att olika fält måste värdesätta sitt 

specifika kapital. Som vi nämnt är samarbeten mellan fält ofta nödvändigt inom journalistik för 

att på så vis förmedla information till allmänheten. Bourdieu ansåg autonomin inom det 

journalistiska fältet som svag just med anledning av detta.  Men för att inte riskera en minskad 41

autonomi menar Bourdieu att den expertis som ett visst fält besitter är viktigare än exempelvis 

den ekonomiska framgången.  Denna expertis inom journalistyrket kan också anses omfatta 42

kunskap i pressetiska frågor. 

5.3 Etik 

Lewis och Westlund talar om en stor utmaning som journalister står inför i samband med 

teknologins snabba och ständiga utveckling. Användandet av big data i syfte att skapa nyheter 

för med sig stora frågor om personlig integritet, informationssäkerhet och datamanipulation. 

Dessa kräver att journalister börjar skapa tydliga riktlinjer för hur ny teknik bör och får 

användas.   43

Lewis och Westlund nämner olika exempel på situationer där användandet av big data 

kan föra med sig problematik på det etiska planet. Ett av dessa handlar om etiken bakom den nya 

teknikens utveckling. Författarna frågar sig vad som händer när människor skriver in antaganden, 

normer och en viss typ av värderingar i mjukvara som sedan skall användas i nyhetsvärdering. 

Hur lär man dessa maskiner att tänka etiskt? Och vad grundar sig den etiken i sin tur på? Det är 

en av frågorna som de ställer sig i “Big Data and Journalism”: “[C]onsider the ethics of 

technological systems design, or how computer systems come to embody certain values. […] 

what happens as humans embed technological actants like algorithms with some assumptions, 

norms, and values, and not others?”  44

40 Lewis och Westlund, s. 456. 
41 Gunnar Nygren, “Journalistik som profession”, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 67. 
42 Broady & Albertsen, s. 6. 
43 Lewis & Westlund, 2015, s. 459. 
44 Ibid, s. 460. 
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Insynen i en algoritm är oftast begränsad, vilket ställer krav på beställare av en algoritm (i 

detta fall redaktioner). Hur ska algoritmen utformas? Om en redaktion inte har den kunskap som 

krävs för att bestämma algoritmens variabler och värderande uttryck kan det påverka den 

journalistiska produkten. Enligt Lewis och Westlund måste journalister och programmerare se 

över vilka aktanter som används och vilket syfte de tjänar samt hur dessa ska konfigureras.  Om 45

journalister inte har tillgång till eller förståelse för den algoritmiska processen kan slutresultatet 

bli problematiskt från ett pressetiskt perspektiv. 

Lewis och Westlund menar att det krävs att både utvecklare och journalister kombinerar 

sina kunskaper för att reda ut hur algoritmer påverkar den journalistiska produkten, från ett etiskt 

och värderingsmässigt perspektiv. “A diverse set of social actors within the organization […] 

may need to collaborate in […] raising questions about how journalistic values are built into 

algorithmic news products”.   46

 

6. Metod 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår metod baserar sig på kvalitativa intervjuer med medieföretag som använder sig av 

robotjournalistik. Genom att intervjua företag som arbetar med programmering av textrobotar 

fick vi en inblick i hur det går till, samt hur olika värderingar och attityder kommer till uttryck. 

Samtal med redaktioner som använder sig av textrobotar gav oss svar på hur utbredd 

användningen är, vad robotarna har för uppgifter och hur de fungerar. Vi valde ut våra 

intervjupersoner utefter deras olika områden (utvecklare, journalist, etcetera). 

Dessa intervjuer skapade ett underlag för vår kvalitativa innehållsanalys, i vilken vi 

använder tre av Lewis och Westlunds centrala teman: expertis, ekonomi och etik (som de 

tillämpar på användandet av big data). Vi har gjort detta för att förstå hur robotjournalistiken 

verkar inom dessa tre teman. Vi kopplar även dessa teman till teorier om journalistik som 

profession. 

45 Ibid, s. 458. 
46 Ibid. 
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Genom en kvalitativ metod samt undersökning skapar vi ett urval som är mindre än i en 

motsvarade kvantitativ undersökning, vilket är naturligt för denna metod.  Detta med anledning 47

av att vi önskar närma oss våra intervjupersoners svar mer djupgående. En kvalitativ metod kan 

underlätta då man jobbar med att identifiera betydelsefulla mönster eller teman i sitt material.48

Detta har vi gjort genom att inför varje intervju förbereda relevanta frågor med hänsyn till 

intervjupersonernas yrkesmässiga befattning. Samtidigt har vi även arbetat för att alla frågor 

skall ha ett genomgående tema, med fokus på den frågeställning och teoretiska utgångspunkt vi 

arbetat utefter. Våra intervjuer har likheter med klassiska journalistiska intervjuer. Detta finner 

sitt svar i att vi även varit ute efter mer konkret information kring vissa yrkesfält (men även i att 

vi är utbildade i just journalistik), för att på så vis kunna skapa en förståelse kring hur 

”programmerarjournalister” arbetar. Jan Hartman, lektor i teoretiska filosofi, menar att syftet 

med kvalitativ undersökning är att ta reda på hur någonting är beskaffat, vilket även kan 

motivera den konkreta information vi valt att lyfta fram i vår analys.  49

Självklart har vi även varit observanta kring intervjupersonernas egenintresse och i så stor 
utsträckning som möjligt även försökt förtydliga samt analysera dessa. Varje intervjuperson vi 
talat med representerar ett företag som drivs av ekonomiska intressen. Detta kan skapa en 
problematik i form av intervjuer som inte ger en opartisk bild, men har även gett oss möjligheten 
att kunna urskilja mönster och trender ur ett ekonomiskt perspektiv. 

6.2 För- och nackdelar 

Kongruens är en viktig fråga när det gäller reliabilitet (tillförlitlighet hos en mätning). Kongruens 

kan allmänt sägas betyda ”två uttryck av samma karaktär.” I den kvalitativa intervjun är det 

viktigt att frågorna som ställs är kongruenta med varandra.  Frågorna i våra intervjuer skiljer sig 50

åt, men är ändå utformade efter vår frågeställning. På så vis har våra intervjuer reliabilitet, men 

med ett begränsat urval är det samtidigt svårt att säga hur hög denna reliabilitet är.  

47 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori , 2., [utök. och kompletterade] 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 284. 
48 Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys , 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 
s. 32. 
49 Hartman, 2004, s. 272. 
50 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer , 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 131. 
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Vi anser att vår undersökning uppfyller kraven på validitet (att verkligen mäta det man 

ger sig ut för att mäta), då den baseras på kvalitativa intervjuer som har gett personer inom 

relevanta yrkesområden möjlighet att svara fritt på våra frågor. Att intervjumaterialet korrelerar 

med vårt syfte och frågeställning gör även detta att validiteten stärks.  

Angående urval och bortfall i våra intervjuer så har vi i urvalsprocessen valt ut de 

intervjuer som för oss blivit mest relevanta. Vi har prioriterat intervjuer som blivit genomförda 

på plats med den intervjuade samt telefonintervjuer framför intervjuer genomförda via mail. 

Detta med anledning av att intervjuer genomförda på plats samt via telefon gav oss direkta svar, 

vilka är mer tacksamma att använda i en kvalitativ undersökning. Alla intervjupersoner är 

informerade om vad vår undersökning har gått ut på samt godkänt sin medverkan i denna 

uppsats. Vi arbetar även transparent genom att bifoga de transkriberade intervjuerna i sin helhet 

(se appendix). 

 

7. Introduktion till analysen 

Totalt baseras analysen på fyra intervjuer gjorda med Sören Karlsson, VD för United Robots, 

Matti Larsson från nyhetsbyrån Siren, Henrik Gemoll, VD på Textual samt Leonard Wallentin, 

journalist och konceptutvecklare på Journalism++. För att förtydliga varje företags roll samt 

förhållande till journalistik och robotjournalistik, följer nedan kortare presentationer av varje 

företag vi intervjuat. Efter detta inleds analysen med ett första nedslag i ekonomi. 

7.1 Introduktion av intervjupersoner 

Sören Karlsson, VD för United Robots  

Företaget United Robots AB har tagit fram textroboten Rosalinda som omvandlar data från 

fotboll-, hockey-, bandy- och innebandymatcher till redaktionella referat, som kunde varit 

skrivna av en journalist, redo för direkt och automatiserad publicering. United Robots AB 

hamnade på en femteplats över skånska startup-företag 2016.  Företagets kunder består bland 51

51 Albert Capuder, “Årets skånska startup, plats 5: United Robots”, 8till5 , 13-5-2016. 
https://8till5.se/2016/05/13/arets-skanska-startup-plats-5-united-robots/ [Hämtad 22-11-2016] 
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annat av Mittmedia, som använder Rosalinda för all sin sportrapportering i mellersta och södra 

Norrland, samt UNT och Östgöta Media. Även HSS Media i Österbotten, Finland har som första 

utländska medieföretag valt att skriva avtal med United Robots. 

United Robots har som utgångspunkt att erbjuda redskap som kan effektivisera, optimera 

och maximera arbetet för publicister i den digitala omställningen. Detta görs bland annat genom 

att automatisera redaktionella processer vilket United Robots menar leder till att “öka antalet 

publicerade texter dramatiskt, förbättrar sökmotoroptimeringen, ökar möjligheten till delningar i 

sociala medier, öppnar för individualisering av redaktionellt material och frigör tid för de 

redaktionella medarbetarna att utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter”.  52

Matti Larsson, Nyhetsbyrån Siren 

Nyhetsbyrån Siren använder robotar för att samla in domar, beslut och andra 

myndighetshandlingar till framför allt lokaltidningar. I dagsläget gör Siren över tusen 

nyhetsutskick om dagen. Algoritmen måste “matas” med data från en stor mängd domar och 

brottmål för att ha information att utgå från. 

Vi ville främst höra med Matti Larsson om deras tillvägagångssätt och hur nyhetsroboten 

fungerar. Dock var Larssons tekniska förståelse begränsad, då Siren huvudsakligen arbetar med 

det redaktionella. Såväl deras nyhetsrobot(ar) som deras redaktionsmedlemmar skriver 

sammanfattande ingresser. 

Henrik Gemoll, VD på Textual 

Textual finns i Stockholm och Göteborg. De producerar robotjournalister och chatbotar samt 

utför analyser för bland annat Dagens Nyheter och Siren. Företagets VD Henrik Gemoll är 

utbildad kognitionsvetare och har erfarenhet av maskininlärning, lingvistik och språkteknologi. 

Gemoll förklarar att deras arbete kan delas upp i tre steg: datainsamling, analys och att 

slutligen plocka ut det som är intressant baserat på föregående steg. Att kunna urskilja trender 

eller trendbrott baserat på den data som samlas in är kärnan i det hela. “Med andra ord gör vi det 

vissa journalister gör men låter istället algoritmer göra jobbet, sedan skapar vi textgenerering 

52 www.unitedrobots.se [Citatet finns att läsa på förstasidan, hämtad 26-11-2016] 
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utifrån analysdelen” förklarar Gemoll. Bland företagets kunder finner man bland annat Dagens 

Nyheter, Vattenfall och det internationellt uppmärksammade språkteknologiska företaget 

Gavagai. 

Leonard Wallentin, journalist och konceptutvecklare på Journalism++ 

Journalism++ är en frilansbyrå i Stockholm som specialiserar sig på datadriven journalistik, 

vilket innebär att de analyserar och granskar data som tas fram med hjälp av algoritmer. Leonard 

Wallentin är journalist och konceptutvecklare på byrån. Journalism++ håller bland annat i kursen 

“Programmering för journalister” där deltagarna lär sig skapa robotskrivna texter. Byrån arbetar 

även med den egenproducerade tjänsten Marple, som beskrivs som “en automatiserad 

nyhetstjänst för att hitta nyhetsingångar i stora mängder statistik och öppen data”. Projektet har 

fått stöd av Googles Digital News Initiative. Genom att gå igenom data i bland annat 

brottsstatistik kan Marple identifiera avvikande uppgifter, som redaktionen därefter kan 

nyhetsvärdera och göra en artikel av. 

Wallentin berättar att det är genom datan som de inte bara kan hitta nyheter, utan även 

skapa visualiseringar. På så sätt hittar Journalism++ berättelser i informationen som de får fram. 

Bland företagets kunder finner man bland annat Aftonbladet, Expressen, Sveriges Radio, 

Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. 

8. Analys 
Här presenteras vår analys baserad på de kvalitativa intervjuer vi genomfört med teknikföretag 

som utvecklar textrobotar samt medieföretag som använder sig av dessa i produktionen av 

journalistiskt material. Varje del i analysen består av intervjumaterial kombinerat med analys. På 

detta sätt vill vi skapa en tydlig koppling mellan teori och praktik, hellre än att göra en 

uppdelning mellan de båda. Vårt syfte med att strukturera analysdelen på detta sätt, är att göra 

den enhetlig; att särskilja intervjuer och analys hade kunnat leda till en mer fragmenterad läsning.  

8.1 Ekonomi 

MittMedia lovade företaget United Robots att de skulle bli deras första kund om de blev klara 

med produkten inom en viss tid. United Robots fick en deadline som sporrade utvecklingen och 
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ett löfte som skulle gynna företaget finansiellt. Dock var det ingen felfri produkt som United 

Robots lanserade, det var en robot som gjorde fel (vilket berodde på många olika faktorer) men 

som de därefter kunnat korrigera. Det här talar för att en så kallad trial and error-process ofta 

används i skapandet av textrobotar. 

Mittmedias agerande kan således tyda på en försvagad autonomi – inom det journalistiska 

fältet – enligt Bourdieus syn på den “omvända ekonomin” där det egna unika kapitalet skall 

värderas högst. Som tidigare nämnt anser Bourdieu att tecken på svag autonomi består i just 

ekonomisk framgång istället för erkännande av allmänhet eller bland kollegor inom samma fält.  53

Att investera i en textrobot som inte är helt färdig kan anses vara ett risktagande som kan leda till 

ett minskat förtroende hos läsarna. 

Bourdieu menar att inom det journalistiska fältet finner man en motsättning mellan två 

typer av legitimeringsprinciper: erkännandet från kollegor (vilket nås av den som följer de 

interna värdena och principerna), eller erkännande från de stora massorna, vilket baseras på antal 

omnämningar eller spridning (i detta fall klick och delningar). Det senare erkännandet baseras på 

ekonomisk förtjänst men blir samtidigt också majoritetens val samt marknadens beslut.  54

En av United Robots nisch är Rosalindas fokus på lägre divisioner (bland annat för 

Uppsala Nya Tidning). Även om ett sådant fokus är mindre intressant för den stora allmänheten, 

så är det desto mer relevant för småorter där lagen finns. United Robots fokus på resultaten i 

lägre divisioner är dels en konkurrensfördel, men särskilt en affärsfördel. Genom att fokusera på 

de lägre divisionerna kan de profitera på tjänsten via fler lokala nyhetsredaktioner. Dessutom har 

United Robots exklusiv tillgång till ESMG:s databas, vilket ger dem ett försprång gentemot 

andra utvecklare när det gäller datainsamling. Sören berättar även att United Robots har funderat 

på att utveckla sin algoritm på andra nordiska språk samt applicera deras teknik på ämnen som 

exempelvis finansbranschen. 

Detta leder oss in på frågan om att företag helst inte skyltar med sin kodning allt för 

mycket, då den kan avslöja potentiella affärsfördelar. Diakopoulos skriver att transparens innebär 

“[…] explaining the goal, purpose, or intent of a given algorithm, including editorial goals that 

53 Broady & Albertsen, s. 6. 
54 Pierre Bourdieu, Om televisionen: följd av Journalistikens herravälde , B. Östlings bokförl. Symposion, 
Stockholm, 1998, s. 101. 
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articulate rationale for the selection, inclusion, exclusion, or optimization of various inputs or 

outputs to the algorithm”.  Även om Diakopoulos argumenterar för transparens från ett 55

pressetiskt perspektiv, så kan ekonomiska intressen underminera sådan transparens. 

Sören Karlsson menar dock att oavsett vilken kodning man använder sig av kommer den 

viktigaste frågan snarare att handla om vilken data man samlar in. “Om det finns ett 

kommersiellt värde i en viss datainsamling, då är det ju inte ens säkert att det är de traditionella 

medierna som får ta del av det utan snarare typ Google som har betydligt mer pengar”, säger 

Karlsson. Sitter man på ett stort kapital har man också möjlighet att utveckla bättre algoritmer 

och på så vis använda ännu mer data. I dag används 99 procent av all big data till i princip 

ingenting, hävdar Karlsson. Men detta tror han kommer förändras inom en snar framtid.  

Henrik Gemoll instämmer, likt Sören Karlsson, om att det i framtiden kommer att råda 

stor konkurrens om vem som har tillgång till vilken data. Gemoll målar upp ett hypotetiskt 

exempel där Google eller Facebook bestämmer sig för att göra sitt egna innehåll och på så vis 

riskerar att slå ut ett stort antal mediehus. Genom automatgenerering kan de då fylla sina 

plattformar med innehåll baserat på all den data de samlar in. Detta menar Gemoll är ett stort hot 

mot demokratin och medieindustrin. Gemolls exempel kan liknas vid det som kommit att kallas 

för nyhetsaggregering, vilket används av bland annat nyhetsappen Omni. Det innebär att företag 

samlar in nyheter (eller data) från flera olika källor, för att sedan sammanställa dessa och till sist 

erbjuda en individuell anpassning till läsaren baserat på dennes intresse. Denna typ av 

aggregering blir allt vanligare och kan ses som en direkt konsekvens av att nyhetsorganisationer 

vill producera mer journalistik till lägre kostnader.   56

Att börja betrakta Facebook och Google som medier tror Gemoll är en god idé. Och att 

då också ställa krav på att dessa ska omfattas av medielagstiftning samt ha en ansvarig utgivare. 

“I dag är de en teknikplattform men det är inte omöjligt att EU till exempelvis ställer krav på 

deras användarpolicys och algoritmer måste vara på ett visst sätt” säger Gemoll.  

Att big data-baserat innehåll samt automatgenererade nyhetsflöden skapar nya 

affärsmodeller som gör det enklare för företag att skapa kommersiell succé är Westlund och 

Lewis medvetna om. Men denna nya affärsmodell menar de samtidigt kan komma på bekostnad 

55 Diakopoulos, Algorithmic Transparency in the News Media , s. 5. 
56 Clerwall, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s.455. 
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av att det sociala och politiska utfallet blir högst oklart när nyhetsbyråer runt om i världen låter 

algoritmer styra.  57

Google och Facebook skapar stor konkurrens mellan mindre medieföretag runt om i 

världen, vilket i sin tur kan förklara att kraven blir större på att exempelvis kunna skapa mer 

innehåll samt att personifiera nyhetsflöden, vilket också leder till att allt fler medieföretag 

kompromissar sin autonomi. Bourdieu ansåg att journalistiken blir allt mer påverkad av 

värderingar från det ekonomiska fältet.  Att den marknadsdrivna affärsmodellen underminerar 58

journalistikens autonomi tycks nu vara ännu mer påtagligt. 

Som tidigare nämnt ställer sig Lewis och Westlund frågan om användandet av big data 

och algoritmer inom journalistik kan försvaga den skiljevägg som bör finnas mellan det 

redaktionella arbetet och det ekonomiska intresset. Detta kan komma att påverka 

nyhetsvärderingar och omdömet inom journalistyrket.  Att inte värdesätta sitt eget specifika 59

kapital tillräckligt högt varnar som bekant även Bourdieu för.  

Leonard Wallentin, journalist och konceptutvecklare på Journalism++, ser en risk med att 

man tillskriver alltför stort hopp till data-journalistiken som den nya affärsmodellen. Enligt 

honom så kan mediechefernas intresse för algoritmer och programmering baseras på att de ser 

det som ekonomiskt fördelaktigt. Han tror att det finns en överdriven förhoppning om att kunna 

tjäna pengar på datadriven journalistik. Denna överdrivna förhoppning anknyter även till 

forskaren Sherry Turkles resonemang om att vi kommit att förvänta oss mer av tekniken än av 

varandra. Något som hon menar inte bara baseras på ekonomiska intressen utan även vittnar om 

en förändrad bild av oss själva där vi sätter vårt hopp till tekniken istället för mänsklig expertis.  60

Wallentin anser att journalistikens guldålder står för dörren. Med det menar han att synen 

på en journalistbransch i kris snarare är en kris för mediebolagen. Detta då deras affärsmodeller 

inte längre fungerar. “Det finns ingen brist på bra journalistik. Folk läser mer än tidigare och 

delar gärna med sig av nyheter; efterfrågan på journalistik är fortsatt stark.” 

57 Lewis & Westlund, s. 457. 
58 Nygren, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s.67. 
59 Lewis & Westlund, s. 458. 
60 Sherry Turkle, Alone together: Why we expect more from technology and less from each other , Basic 
Books, New York, 2011. 
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8.2 Expertis 

Sören Karlsson anser att journalister måste få åtminstone en grundläggande utbildning om hur 

algoritmer och nyhetsrobotar fungerar. Detta för att kunna få en förståelse för processerna bakom 

de automatiserade texterna som blir en allt större del av vår digitala medievardag. 

Karlsson har en hel del erfarenhet av journalistik, men säger att hans formella utbildning 

inom utveckling är väldigt begränsad. Han har snarare lärt sig om processen under arbetets gång. 

Hans expertis inom tidningsbranschen samkörs med den tekniska kompetensen hos utvecklarna. 

Detta är enligt Lewis och Westlund ett exempel på den typ av expertis som ofta går att finna 

inom journalistiken; ett slags interaktiv expertis som har en förmåga att samarbeta med experter 

inom andra områden och på så vis synkronisera och presentera denna kunskap för allmänheten.  61

För att förebygga det kunskapsgap som existerar mellan själva utformandet av algoritmer 

och journalisters programmeringskunskaper tror Karlsson att det är hög tid för journalister att 

börja intressera sig mer för vad som ligger bakom tekniken. 

Samtidigt menar Karlsson att det finns många journalister som inte kan utläsa statistik, 

eller ens vet hur Excel fungerar. Ofta är det själva skrivandet som journalister intresserar sig för 

och ämnet blir sekundärt. På så vis menar Karlsson att problemet med bristande kunskap alltid 

har funnits, men att det nu har antagit en ny skepnad. 

 “Är man inte pensionsfärdig så lär man under sitt kommande arbetsliv få arbeta med en 

algoritm och då tror jag det är bra om man har kunskap om hur en sådan fungerar”, säger 

Karlsson. Det här knyter an till vad Lewis och Westlund skriver om journalistyrkets 

kunskapsutveckling: “To incorporate such skills […] not only might lead to technological 

innovations but also alter the notion of what truly counts as expertise in journalism”.  Karlsson 62

medger att även om han skulle vilja förklara för oss hur Rosalinda fungerar så kan han inte det, 

eftersom han helt enkelt inte förstår allting som ligger bakom. 

I likhet med Sören Karlssons United Robots håller även Gemolls Textual på att utveckla 

en plattform som går ut på att journalister själva ska kunna sätta upp automatiska flöden. Dessa 

är tänkta att fungera oavsett vilka områden man skriver inom: väder, sport, ekonomi, och så 

61 Lewis & Westlund, s. 454f. 
62 Ibid, s. 456. 
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vidare. Textual hjälper redaktioner att komma igång med dessa plattformar så att de själva kan 

administrera det. Detta tycks alltså vara en trend inom relationen mellan företagen som tar fram 

mjukvaran och de medieföretag som beställer dem. 

Att detta även berör frågan om expertis blir tydligt och är även något som flertalet 

medieforskare tar upp, bland annat Lewis och Westlund. De menar att arbete med data inte är 

något nytt för journalister, men att den tekniska förförståelsen som krävs för användningen av 

algoritmer kräver ny kunskap.  63

Även Nick Diakopolus är inne på samma spår. I sin text “Algorithmic Accountability 

Ability Reporting” skriver han att antalet journalister med den tekniska expertisen att undersöka 

algoritmer är ännu begränsad.  Enligt Diakopolus kan några av lösningarna vara att låta tekniskt 64

kunniga journalister samarbeta med utvecklare, eller att journalisterna lära sig enklare 

programmering. 

Gemoll menar att detta är något Textual arbetar med eftersom de själva inte är särskilt 

duktiga på att skapa det journalistiska innehållet. “Texterna görs ju alltid bäst om de kommer 

från folk som kan sin domän” säger han. Här ser vi ytterligare ett exempel på hur de två 

professionerna förlitar sig på varandra när det kommer till produktionen av algoritmer och 

materialet som den producerar. 

Gemoll förklarar att tanken är att journalister inte ska behöva speciellt mycket kunskap 

om mjukvaran för att använda den i skapandet av nyheter. Textual tillhandahåller de 

språkteknologiska verktygen och den artificiella intelligens (AI) som är nödvändig och 

skräddarsyr sedan dessa för att de ska bli så lätta som möjligt att använda. Men det som Gemoll 

däremot anser är av stor vikt för journalister, är att förstå sig på de villkor som uppstår när 

algoritmer producerar texter. If-satser är ett exempel på dessa villkor och kan enkelt beskrivas 

som en sats i programmering där ett kommando bara kan utföras om vissa villkor uppfylls. “Om 

hemmalaget är större än bortalaget blir det en ‘vinst’ för hemmalaget”, förklarar Gemoll. 

Forskaren Mark Coddington har skapat en mer ingående typologi (än den som går att 

finna i figuren på sida 3) för att särskilja begreppen datorassisterad journalistik, datajournalistik 

och algoritmisk journalistik. Denna typologi finner vi här lämplig att nämna då Coddington anser 

63 Ibid. 
64 Diakopolous, Algorithmic Accountability Reporting , s. 26. 
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att datorassisterad journalistik (CAR) är ogenomskinlig i sin hantering av data och den 

journalistiska processen. Coddington menar att arbetsmetoden bygger på urval av data som 

filtreras och analyseras av journalisterna och att synen på publiken således blir som en slags 

passiv mottagare. Algoritmisk journalistik beskriver Coddington däremot som öppen mot 

människor utan teknisk kunskap. Denna form av journalistik menar Coddington bygger på 

samarbeten mellan olika yrkesområden.  65

Det som dock står klart efter våra intervjuer med både Karlsson och Gemoll är att den typ 

av mjukvara som skapas för redaktioner inte går att definiera som enbart CAR eller algoritmisk 

journalistik, utan snarare blir en hybrid. Går vi sedan tillbaka till figuren på sida 3 kan vi se att de 

särskilda kompetenser som krävs för datorassisterad journalistik (CAR) innefattar “avancerad 

användning av mjukvara/datorer” och under algoritmisk journalistik (Computational journalism) 

krävs “programmering och algoritmiskt tänkande”. Denna kompetens/expertis anser vi inte 

innehas av “vanliga” journalister efter att ha lyssnat till våra intervjupersoner. För att förstå hur 

detta påverkar professionen i det långa loppet kan man göra en historisk tillbakablick. 

Under 1900-talet beskrivs journalistyrket ha stärkt sin roll som profession genom att 

professionell utbildning har utvecklats, professionella normer likaså och runt om i världen har 

etiska system skapats där yrkestitlar som till exempel pressombudsman går att finna.  Men 66

utvecklingen under 2000-talet är desto mer oklar. Här spelar internets framväxt en avgörande 

roll. Den stora tillgången till information som nu finns tillgänglig för allmänheten samt 

möjligheten att uttrycka sig offentligt reducerar journalisternas yrkesroll.  Både Karlsson och 67

Gemoll beskriver dessutom nya arbetsuppgifter för journalister som ännu inte lärs ut på 

journalistutbildningar. Att programmerare skulle kunna göra jobbet bättre blir därför ett faktum 

och tycks vara ytterligare en faktor som deprofessionaliserar journalistyrket. 

 Gemoll medger att det är relativt avancerade språkverktyg som sätts i händerna på 

journalister som sedan förväntas kunna använda dessa utan några större krav på kunskap. Den 

bristande kunskapen om hur algoritmer fungerar måste motverkas menar Gemoll. Han har själv 

tänkt tanken att erbjuda Textuals plattform till journaliststudenter och hålla kurser i 

65 Mark Coddington, “Clarifying journalism’s quantitative turn. A typology for evaluating data journalism, 
computational journalism, and computer assisted reporting”, Digital Journalism , 3:3, 2015. 
66 Nygren, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 65. 
67 Ibid, s. 74. 
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robotjournalistik. Detta skulle gynna både eleverna och redaktioner runt om i landet menar 

Gemoll.  

Trots att Bourdieu talar om det journalistiska fältet som ett svagt autonomiskt fält, menar 

han ändå att denna självständighet går att utveckla. Utifrån just utbildning och professionella 

sammanslutningar kan det kulturella kapitalet inom fältet stärkas.  68

Leonard Wallentin och hans medarbetare på Journalism++ är dock några av dem som 

håller i kurser som utbildar journalister inom robotjournalistik. Det här är även en syn som delas 

av såväl forskare som nyhetsorganisationer. Enligt undersökningen Superpowers av Tow-Knight 

Center for Entrepreneurial Journalism i New York, är så kallade “transformativa” färdigheter allt 

mer efterfrågade i det journalistiska arbetslivet.  69

Gemoll beskriver ett problem som uppstår på redaktioner då de själva försöker skapa 

algoritmer och automatiska flöden. “Det blir ‘fulhackat’, och det leder till att ingen annan kan 

förstå hur det fungerar och är gjort”, säger Gemoll. Han menar att det är IT-företag som ska 

utveckla dessa produkter eftersom detta inte är redaktioners kärnverksamhet. “Fokus för 

redaktioner och journalister bör ligga på att förstå hur man kan använda och analysera data, det 

tror jag är viktigare än att kunna programmera” säger Gemoll. 

Matti Larsson på Siren berättar att de inte utvecklar sina egna algoritmer. Istället så får 

deras redaktion beskriva den journalistiska processen för utvecklare och berätta vad redaktionen 

önskar att roboten ska göra. “Sedan får någon som kan skriva kod göra jobbet. Det är inte så 

avancerat vad jag har förstått”, berättar Larsson. Hans kommentar speglar den tidigare nämnda 

kunskapsbristen som återfinns mellan professionerna journalister och programmerare. I våra 

intervjuer vittnar mer tekniskt insatta personer som Sören Karlsson på United Robots om det 

komplicerade arbetet som programmeringsprocessen innebär. Siren kan även ses som en slags 

mellanhand mellan programmerare och journalister, då de huvudsakligen sammanfattar och 

paketerar robotskrivna texter. Till skillnad från United Robots och Journalism++ där personalen 

består av både journalister och programmerare (samt journalister som programmerar) saknar 

alltså Siren anställda journalister med insikt i kodning. 

68 Ibid, s. 67. 
69 Stencel & Perry, “Superpowers: The Digital Skills Media Leaders Say Newsrooms Need Going Forward”, 
2016. [Hämtad 10-11-2016] 
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Leonard Wallentin nämner återkommande under intervjun att det är viktigt att man satsar 

på fungerande samarbeten mellan journalister och utvecklare. Enligt honom så har det gjorts 

många försök som inte riktigt har lyft. “Det är sällan som de två grupperna är i samma team. 

Utvecklarna hamnar antingen utanför det redaktionella flödet eller blir en sorts service-station för 

redaktionen.” Wallentin påpekar att redaktionerna har bra kompetens, men att de har misslyckats 

med den redaktionella strukturen, nämligen att inkludera utvecklare. Han säger att förståelsen om 

hur man ska arbeta finns, men att svenska redaktioner inte har gjort de strukturella förändringar 

som behövs. De är kvar i samma gamla arbetsprocess som tidigare, menar han.  

Wallentin anser att det finns en kunskapsbrist mellan journalister och programmerare och 

att det är viktigt att den förebyggs. Enligt honom så är ett bra sätt att öka samarbetet mellan dem 

två professionerna att blanda en redaktion. “Det sämsta som kan hända är att man har en 

IT-avdelning som har hand om all utveckling och en redaktionell del med all journalistisk 

kunskap. Det är två olika skrån som har olika sätt att arbeta på”, säger Wallentin. Han anmärker 

att utvecklare sällan arbetar mot deadlines, vilket i stort sett alla redaktioner gör. Wallentin säger 

att de två yrkena sitter på olika våningsplan, både bildligt och bokstavligt talat. Han menar att 

problemet är att man inte släpper in varandra i arbetet och han hoppas att det kommer att 

förändras. 

Enligt Wallentin så har vi i dag tillgång till mer data än någonsin och allt fler verktyg, 

vilket har demokratiserat möjligheten att göra datadriven journalistik. Han säger att det som 

Journalism++ gör nu verkade som science-fiction för bara några år sedan. Bland annat kan de 

arbeta med kvalificerade textanalyser, trots att ingen av dem är professionell programmerare. 

Detta är även något som Hamilton & Turner nämner som en positiv aspekt av algoritmisk 

journalistik, förutsatt att denna erbjuder praktiska lösningar som gör det möjligt för journalister 

att fortsätta ägna sig åt granskande journalistik.  70

Wallentin berättar att intresset för Journalism++ kurser i programmering för journalister 

har ökat. Han säger att intresset är jättestort, men att det främst är etablerade journalister som 

söker till kursen på grund av kostnaden. “Det är redaktioner som betalar för det för att de förstår 

vikten av att deras anställda journalister ska lära sig mer. Men även generellt sett så har intresset 

70 James T. Hamilton & Fred Turner, Accountability Through Algorithm: Developing the Field of 
Computational Journalism , 2009, s. 1-22. 
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ökat för denna typ av kunskap.” Det i sig är en positiv utveckling för det ökade samarbetet 

professionerna emellan, men frågan är om mer ekonomiskt utsatta redaktioner väljer att betala 

för en liknande utbildning när de måste bespara för att gå runt. 

8.3 Etik 

Människor är inte felfria. Men det är inte heller robotar. De algoritmer som förväntas producera 

automatgenererat innehåll baserar sitt innehåll på de premisser som skrivs in av människor. När 

någonting blir fel måste problemet lösas genom att ändra algoritmens villkor.  

Istället för att korrigera utfallet från en felpublicering (på grund av exempelvis felaktig 

data som ett felstavat namn) ändrar man inte i den publicerade texten, utan bland datamängden 

som algoritmen utgår från. På så sätt kan man förhindra att samma misstag upprepas. “Den stora 

fördelen med en samling algoritmer är ju att där rättar man bara en gång och sen blir det inte fel 

igen […] Uppstår ett fel så rättar vi inte den publicerade texten utan istället ändrar vi algoritmen 

för att de inte ska hända igen” berättar Sören Karlsson. Man ändrar alltså i källkoden och inte 

bara i slutprodukten. 

Dock leder detta till en problematik som kan innebära att frågor angående var ansvaret 

för det som publiceras egentligen ligger. Detta håller Karlsson med om. Han förklarar att om 

United Robots levererar en svart låda utan att berätta vad som finns i den och inte heller 

publicisten visar något intresse eller engagemang för att vilja veta, då kommer det bli 

komplicerat när artiklarna börjar tillverkas. 

Att nyhetsbyråer väljer att investera i teknikföretag som levererar produkter som 

fortfarande anses vara under utveckling, är på så vis inte bara ett risktagande mot läsare inför 

eventuella felpubliceringar, utan även mot journalistyrket som sådant. I Hallins och Mancinis 

analys av mediesystem i Västeuropa och Nordamerika, definierar författarna tre dimensioner av 

professionalisering: 

 

● Graden av autonomi och kontroll över arbetsprocessen. 

● Gemensamma normer när det gäller nyhetsvärdering, etiska riktlinjer och professionell 

integritet. 
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● Graden av public serviceinriktning – om journalistiken i första hand är en samhällelig 

tjänst och inte främst en källa till vinst för ägarna.  71

 

Redan vid den första punkten kan vi se hur robotjournalistiken tycks utmana Hallins och 

Mancinis dimensioner. Kontrollen över arbetsprocessen minskar kraftigt när automatgenererad 

text produceras av algoritmer som nyhetsredaktioner/journalister själva inte kan redogöra för hur 

de fungerar. Även normer kring nyhetsvärdering förändras när robotarna börjar producerar text 

och baserar sitt urval på data. Att den ekonomiska vinningen ligger bakom dessa investeringar i 

robotar är även det en numera vedertagen sanning.  

Gällande eventuella fel anser Karlsson att en ansvarig utgivare har det juridiska ansvaret, 

men att United Robots som utvecklare också har ett ansvar gentemot sina kunder. Det här ställer 

intressanta frågor kring vad en kund kan efterfråga för funktioner från leverantören och hur 

mycket en leverantör berättar om den “svarta lådan”. Särskilt intressant är den så kallade 

“fokusknappen” som Karlsson talar om: en funktion som kan vinkla texten till den ena partens 

fördel. United Robots använder den funktionen för att exempelvis lägga fokus på hemmalaget i 

en viss stad. I ett samtal med en politiker skojade Karlsson att de kunde vinkla nyheter om 

politikerns parti på ett förmånligt sätt om de bildade regering. Enligt Karlsson innebär de 

eventuella effekterna av en sådan funktion ett större ansvar för både utvecklare och journalister. 

“Det som krävs av oss då är att vi är extremt transparenta mot publicisten med vad det är 

vi gör, och varför det blir som det blir och hur man kan påverka detta”, säger Karlsson. Hur man 

uttrycker sig menar Karlsson kommer vara av största vikt. En mer tveksam publicist, som tänjer 

på de pressetiska reglerna, tror Karlsson absolut kan komma att använda sig av automatiska 

vinklar som passar hen bäst. Men att det är på svenska redaktioner som detta kommer missbrukas 

finner Karlsson inte särskilt sannolikt, utan snarare pekar han mot den “ryska trollfabriken” som 

antagligen redan nu använder sig av fördelaktiga “fokus-vinklar” för att producera nyheter.  

Teknikens frammarsch inom journalistiken innebär att behovet av att utveckla 

medieetiken inom dessa ramar växer. Det blir nu ännu viktigare att prioritera etik och 

trovärdighet när informationsflödet ständigt ökar i hastighet. Att objektivitetsbegreppet tycks bli 

71 Nygren, Karlsson & Strömbäck (red.), 2015, s. 66. 
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allt mer svårdefinierat (speciellt med programmerade robotars inblandning) gör att flera forskare 

efterfrågar en slags pragmatisk objektivitet, där arbetsmetoder istället måste vara transparenta, 

som en typ av transcendent medieetik.  Här kan Haider och Sundin återigen nämnas då även de 72

understryker vikten av att omvärdera journalistiska normer gällande samspelet mellan big data 

och algoritmer. En bredare kunskap om algoritmers inbyggda värderingar samt en höjd expertis 

inom områden som innefattar hantering av data, kod och algoritmer kommer att krävas för att 

minska kunskapsgapet mellan journalister och programmerare.  73

Att vara transparent gentemot publicisten anser Karlsson vara av stor vikt, men på frågan 

om att vara transparent gentemot konsumenten skiljer sig svaret något. Karlsson menar att den 

forskning som finns kring robotproducerad text tyder på att läsaren inte bryr sig om huruvida en 

text är skriven av en journalist eller robot, så länge den är korrekt. Detta är något som Karlsson 

även diskuterat med medieforskaren Christer Clerwall, som bland annat undersökt läsares 

förståelse och uppfattning av automatgenererat innehåll.  74

Vi frågar Henrik Gemoll om han anser att Textual tar hänsyn till etiska dilemman som 

kan uppstå när det utvecklar mjukvaror till medieföretag som i sin tur ska använda dessa till 

nyhetsproduktion. Gemoll svarar att det tycker han att de gör. I dagsläget arbetar de med ett 

gränssnitt som gör det lättare att kunna godkänna robotproducerade texter innan de går till 

publicering. Detta är en viktigt aspekt då algoritmernas framväxt gör det möjligt för fler områden 

att automatiskt bevakas, samtidigt som det då också kan bli svårare att upptäcka fel eller 

kontrollera källor. 

Nick Diakopoulos anmärker att en av de största utmaningarna med att skapa en algoritm 

för en redaktion är att skapa insyn för reportrar, för att på så sätt se hur algoritmen tar särskilda 

beslut.  “Men det hänger på två delar” förklarar Gemoll, “det ena är att fakta kan vara fel eller så 75

kan data vara fel. Då gäller det att man säkerställer kvalitén på den data man har. Köper man 

exempelvis finansdata måste de man köper av kunna garantera att den är korrekt.” Och gör man 

72 Ibid, s.121. 
73 Haider & Sundin, s. 26. 
74 Christer Clerwall, “Enter the Robot Journalist: Users’ perceptions of automated content”, Journalism 
Practice , vol. 8:5, 2014, s. 519-531. 
75 Diakopoulos, Algorithmic Accountability Reporting , s. 29. 
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alldeles för komplicerade villkorssatser menar Gemoll att man riskerar att inte veta vad som 

kommer komma ut. Detta medger Gemoll är ett bekymmer ur ett framtidsperspektiv.  

Samtidigt medger Karlsson att sport och väder är oskyldiga saker att skriva om. När 

dessa algoritmer börjar användas inom områden där rätt och fel är svårare att urskilja blir det 

genast mycket svårare. “Vad är till exempel en stor  uppgång i arbetslösheten? Det måste ju på 

något sätt den som köper våran tjänst berätta för oss när vi ska programmera maskinen”, 

resonerar Karlsson. 

Vi frågar Karlsson om han skulle vara beredd att skapa en mjukvara som kan beskriva en 

uppgång som just “stor” om beställaren definierar vad de avser med detta. Utan att tveka svarar 

Karlsson “Ja, absolut. Det gör vi ju redan”. Men efter en stunds betänketid målar Karlsson upp 

ett hypotetiskt exempel där Svenskt Näringslivs bestämmer sig för att starta en robotsajt där de 

vill publicera artiklar om näringslivet. Karlsson medger att han inte skulle känna sig lika säker på 

hur en mjukvara för en sådan sajt skulle utvecklas. Det skulle krävas tydligare direktiv om vad 

som skulle vara hederligt att publicera. 

Frågor som bör ställas i en sådan situation är vad som enligt algoritmen skulle räknas 

som faktiska avvikelser och om datan som används skulle vara fastställd statistik. “Det är en bra 

fråga och jag har inte riktigt tänkt på det på det här sättet, men skulle situationen uppstå skulle 

jag vilja känna mig mer påläst” medger Karlsson. 

Karlsson berättar om en ny teknik som United Robots börjat utveckla som går ut på att 

leverera språk- och analysverktyg till företag. Med dessa verktyg kan sedan exempelvis 

journalister själva fylla i huruvida det rör sig om en stor  uppgång eller inte. På så vis menar 

Karlsson att en transparens skapas. Denna teknik är ännu i utvecklingsstadiet och Karlsson anser 

att som det ser ut i dagsläget är det den som publicerar, som ytterst sett bär det juridiska ansvaret. 

Gällande pressetiska beslut inom algoritmisk journalistik skriver Kraemer, et al. i “Is 

there an ethics of algorithms?” att underliggande etiska antaganden bör tillgängliggöras. “Having 

to take a stand on fundamental ethical issues before using a software may be too difficult, and it 

may also be too impractical to ask users to make the relevant ethical choices”.  De menar att 76

76 Kraemer, van Overveld & Peterson, 2011, s. 259. 
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pressetiska beslut kompliceras ytterligare när en artikel inte skrivs av en människa och ansvaret 

skrivs in i en mjukvara. 

På frågan om det finns inbyggda värderingar i algoritmer svarar Karlsson att det finns 

“om man bygger in dem”. Karlsson berättar en anekdot som utspelade sig under tillverkningen 

av Rosalinda, då hans kollegor skojade med varandra och sa att de skulle bygga in en knapp som 

gjorde att det alltid skrev något positivt om hockeylaget Modo. Under tiden för arbetet med 

Rosalinda gick det nämligen väldigt dåligt för Modo. Anekdoten väcker tankar om hur 

programmerare faktiskt besitter en makt som kan bli svår att förstå sig på (om kunskap saknas) 

när den färdiga mjukvaran levereras till exempelvis medieföretag. Angående framtiden är 

Karlsson inte orolig att robotarna ska ta journalisternas jobb. Algoritmerna jobbar helt enkelt för 

att hitta nyheter i data och över dem jobbar utbildade journalister, säger Karlsson. 

Matti Larsson på Siren säger att de inte stöter på några etiska dilemman, då de inte är 

utgivare. Men samtidigt förklarar Larsson att arbetet på Sirens redaktion går ut på att 

nyhetsvärdera allmänna handlingar. Det finns en förskjutning av ansvar – det är inte Siren själva 

som producerar roboten. Det enda ansvaret de har verkar vara gentemot deras kunder, då Siren 

inte anser sig vara utgivare och därför inte heller har något etiskt ansvar. Siren utvecklar inte sina 

egna mjukvaror utan beställer dessa från teknikföretag. Då Siren dagligen arbetar med brottsdata 

innebär det ett egentligt etiskt ansvar, i och med att den datan är av känslig natur. Richards och 

King anser att sådana uppgifter och liknande databaser bör handskas med största försiktighet. De 

skriver att vi inte kan låta algoritmer som handskas med big data tillåta ras-, köns- och 

sexualitets-diskriminering.  Med det inte sagt att Siren undviker sitt pressetiska ansvar, men 77

faktumet kvarstår att användningen av autogenererat innehåll komplicerar journalisters 

pressetiska vardag. 

Wallentin säger att om man ska kunna utkräva journalistiskt ansvar från redaktionella 

algoritmer, så måste de vara en integrerad del i verksamheten. Dock så är de inte det, menar han. 

“Innan vi når den punkten så kommer det säkert inträffa någon form av skandalpublicering.” 

Wallentin poängterar vikten av att algoritmer görs öppna för allmänheten och kan granskas. Det 

är svårt att granska en redaktörs magkänsla, men genom att publicera en algoritm så kan man se 

77 Neil M. Richards & Jonathan H. King “Big Data Ethics”, Wake Forest Law Review , vol. 49, 2014, s. 428f. 
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vad en viss nyhet baseras på för underlag, menar han. Wallentin är dock skeptisk till om 

mediehusen vågar vara så öppna, men säger att det skulle vara fantastiskt om de vågade 

offentliggöra sina algoritmer. Han tycker att det behövs fler journalister som granskar algoritmer. 

9. Framtida forskning 

Robotjournalistik är ännu ett relativt nytt forskningsfält. I och med att algoritmer och robottexter 

blir ett allt vanligare inslag i den journalistiska vardagen kommer vi se ett ökat intresse för 

forskning inom fältet. Tekniken kommer oundvikligen att utvecklas, vilket i sin tur kommer att 

ställa frågor som är långt mer komplicerade än de vi lyft här. Just därför är en ökad journalistisk 

förståelse för programmering av stor vikt. Genom bland annat kurser har journalister möjlighet 

att fortbilda sig inom området och på så sätt förstå besluten som ligger bakom en algoritm. 

Framtida forskning kan även intressera sig för hur utbildningen på landets universitet ser ut för 

framtidens journalister och vad det är som krävs för att kunna möta de nya krav på kompetens 

som robotjournalistiken kräver. 

För framtida forskning föreslår vi att akademiker inom såväl journalistik som 

programmering gör en mer omfattande undersökning av robotjournalistikens publicistiska och 

pressetiska implikationer. 

10. Avslutning 

I den här uppsatsen har vi velat undersöka hur den ökade användningen av robotjournalistik 

påverkar journalistens yrkesroll. Vi har ställt frågor om hur kunskapsgapet mellan 

programmerare och journalist ser ut och hur det kan minskas. 

Nästan alla av journalisterna och programmerarna som vi har intervjuat poängterar vikten 

av att journalister blir mer införstådda i produktionen av mjukvaran som de använder. Det 

handlar inte om att journalister ska bli programmerare, men att de måste förstå hur algoritmerna 

fungerar. Detta för att kunna förhindra pressetiska och publicistiska misstag. 

Den nya tekniken ställer alltså både etiska- och kunskapsmässiga krav på journalister. 

Den journalistiska yrkesrollen förändras då kontroll och förståelse över publicerat material 
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minskar i och med att autogenererat innehåll ökar. Det här hänger ihop med en bristande kunskap 

om hur tekniken fungerar, vilket även det resulterar i att det blir svårare att följa pressetiska 

normer. 

Just därför är det av yttersta vikt att professionen tar nya steg för att fortbilda sig inom 

programmering. I och med att algoritmer blir en allt större del av redaktionernas vardag krävs det 

också att programmerarna bakom produkten får utrymme på arbetsplatsen. Genom ett närmare 

samarbete professionerna emellan kan förståelsen för algoritmer och vad de producerar öka. 

För att journalistiken som profession ska kunna upprätthålla en autonom ställning är det 

av stor vikt att den expertis och autonomi som fram tills nu skapats inom journalistyrket (bland 

annat genom utbildning) håller sig uppdaterad och samspelt med utvecklingen. Detta krävs för 

att teknologin inte enbart ska fungera som en ekonomiskt vinstdrivande affärsmodell – utan även 

för att journalister ska bemästra sitt yrke. På så vis kan journalister skapa ett starkt kulturellt 

kapital i form av förtroende hos allmänheten, vilket i sin tur bör baseras på ett starkt pressetiskt 

förhållningssätt. 
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Appendix 

Intervju med Sören Karlsson, VD på United Robots. (I sin helhet)  

Vad har du för bakgrund? 

Jag är journalist och har jobbat i lokalmedia i 25 år. Började som lokalredaktör i Småland, största 
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delen av mitt yrkesliv på Nordvästa Skånes tidningar I Ängelholm innan den slogs ihop med HD. 

Fram till 2,5 år sedan då den slogs ihop med Sydsvenskan. Har varit reporter, nyhetschef, 

redaktionschef, chefredaktör, digitalchef, utvecklingschef. De sista till åren har jag ägnat åt den 

digitala sidan av verksamheten. När jag blev journalist fanns inte den digitala delen. När HD och 

NSD slogs ihop i början på 00-talet var det ingen som brydde sig så mycket om den digitala 

delen. HD hade en hemsida men få brydde sig. Allt fokus låg på papperstidningen. När det var 

klart kom frågan var man skulle göra med nätet. Att arbeta med nätet passade mig då jag gillar 

förändring och alltid varit intresserad av de redaktionella processerna. Jag blev inte journalist för 

att jag ville skriva. Har ingen utbildning av data. 

 

Hur kom det sig att du startade United Robots? 

HD köpte en resultatservice av Everysport Media Group. De hörde av sig och vi började prata. 

Jag kan tidningsbranschen väl och de har sportwebbsajter och resultatinhämtningsservice. 

Parallellt med detta gjorde jag konsultjobb för MittMedia. Var i Gävle och Sundsvall som digital 

utvecklingschef. Pratade med deras utvecklingsgäng. Hittade en passform. Här en databas med 

resultatdatabas. MittMedia ville öka volymen och effektivisera verksamheten. Kom fram till den 

här automatiska textgenereringstekniken: NLG. Vi visste inte hur svårt det skulle vara. 

MittMedia gav oss en deadline. Om vi lyckades skulle de bli vår första kund, vilket de blev. Var 

ett antal utvecklare som tog fram mjukvaran tillsammans med mig. En redaktionell grupp på 

sporten på Mittmedia som formulerade texter som bröts ner i beståndsdelar. Sen byggdes allt 

ihop. Det här är inget man hackar ihop på en kafferast. Man bryter ner språket och bygger upp 

det igen underifrån. 

 

Vi började med behovet av texter. Förhandstext + referat i vårat område. Redaktörer skrev 

sådana texter utifrån data, siffror och målskyttar. Matades in i ett krångligare Excel-ark. Sedan 

programmerad vi det här. Började se mönster och såg segment. Rubrik + första stycket. Hur 

många sätt kan en viss formulering uttryckas? Programmerar in alternativa formuleringsmodeller 

för ett visst utfall. 

Databas > Resultat > Algoritmisk värdestege. Värdesätter utfallen. Maskinen söker av en 
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nyhetsvärdig vinkeln, det nyhetsmässiga. Likt en redaktörs jobb. Allting programmeras in som 

händelsevinklar, det är en ranking. 

Letar upp vinklar, vilket görs för varje segment i texten. Kör proceduren för varje segment. 

Rosalinda får även läsa sig själv för att kontrollera. När man hittar händelsevinkeln är en 

liknande modul med textvinkeln. Det blir ofta 0-0 i fotboll och måste därför ha många olika 

textvinklar för att beskriva utfallet. Först en dataanalys, sen textgenerering och därefter 

slutresultatet. Redaktörerna skapar synonymer och nya sätt att uttrycka sig. 

 

För att det här ska få acceptans internt på redaktionerna men även för att läsaren ska “köpa” 

texten så måste det kännas som att den är skriven av en människa. Alla företag som vi jobbar 

med har valt att skriva att det är en textrobot. Men det spelar ingen roll, folk läser det som om det 

var en människa. Kraven är lika höga ändå, det får inte se konstigt ut. Faktamässigt så accepteras 

inga fel. Vi slängde ut den här MVP:n (Minimal Viable Product) när den kunde användas och 

lagade den efterhand. Började betatesta med bandy då det fungerar precis som fotboll. 

 

Datan kommer från en databas som ESMG äger. Har samlat in alla Sveriges resultat och 

matchfakta från alla lagidrotter i mer än 15 år. Vi har exklusiv tillgång till deras data. 

 

Vi fortsätter fixa och utvecklar texterna. Inte lika styrda av segment. Försöker gå ifrån det. 

Roboten går över datan i texten och ser vad som kan utökas. “Han gjorde inte bara fem mål utan 

det var det första gången på fyra år som de slog det här laget”, till exempel. Vi får in fler vinklar 

i samma segment. VI kan expandera texterna som blir mer varierade. Vi har ungefär en halv 

miljard sätt att skriva en text. VI får avgränsa det med färre vinklar, vilket vi styr med hjälp av 

nyhetsvärderingen. 

 

Vad vi nu märkt är att nyhetsvärdena går att använda till saker. Tidigare på en sajt som Östgöta 

media så skrivs det inte om de allra minsta matcherna och divisionerna, det har man inte orkat 

tråla igenom tidigare. Nu gör Rosalinda det, bland annat för UNT. Om någon gör sex mål i 

division åtta så blir redaktionen notifierad. Det har verkligen hjälpt redaktörerna som nu hittar 
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nya stories. Det har visat sig vara väldigt bra. 

 

Vi gör även sammanfattande texter. Vi ska bygga ständigt uppdaterade sammanfattande texter 

som ligger per serie och dag. Så fort något händer i en viss serie så uppdateras det. 

 

Det finns ännu mer data i liverapporter. Kan vi lära Rosalinda att läsa livedata så kan vi skriva 

mycket bättre texter. Vi har även börjat med en språkmodul för exempelvis andra nordeuropeiska 

språk och kollat på att breddat oss till andra ämnen som börs och finans. 

 

Hur bra kan texterna bli? 

Det beror på vad en bra text är. Som en lokal push i din mobil om en match i din hemstad är en 

bra text. Den passar i sammanhanget men inte i en glassig tidning. Beror på vad den fyller för 

funktion. 

 

Vem har ansvaret för eventuella misstag? 

Det har blivit fel några gånger. Det har nästan alltid att göra med fel i inrapporteringen. Oavsett 

hur sofistikerad roboten är så sitter det alltid en människa som ska knacka in resultatet. 

Häromdagen blev det en felrapportering och det visade sig att tränaren, som tränade både herr- 

och damlaget, gav resultatet för fel lag. Man förutsatte att det handlade om herrlaget. Men 

roboten har ingen chans utan utgår från datan som kommer. Tidigare hade vi en del problem med 

felformuleringar. 

 

Rent juridiskt så är det ansvarig utgivare som får ta ansvar för det, men det är klart att vi är 

ansvariga för det vi levererar till tidningen, som leverantör av en produkt. I början så var det 

mycket diskussion med redaktioner om om huruvida man kunde lita på det här. Men om man 

inte accepterar några fel, då ska man inte ha med några människor att göra. Vi är rimligt nöjda, 

den stora fördelen med en samling algoritmer är ju att där rättar man bara en gång och sen blir 

det inte fel igen. Sitter du med tio reportrar kan du tjata ihjäl dig men det kommer ändå bli fel 

igen. Människor är människor och de gör fel. Vi är av den fasta uppfattningen att med tiden 

41 



 

kommer vi kunna bygga bort i princip upptänkliga fel. 

 

Uppstår ett fel så rättar vi inte den publicerade texten utan istället ändrar vi algoritmen för att de 

inte ska hända igen. Sen skrivs en kompletterande text till det som tidigare saknades eller var fel. 

Men vi ligger online med alla de texter som skrivs.  

 

Men är det svårare att ha en övergripande kontroll över alla texter som skrivs nu när 

mjukvaran kan producera många fler texter än tidigare? 

 

Ja, ute på tidningarna blir det svårare. Både för dem som jobbar på sporten och för dem som ska 

konsumera materialet. Men de måste organisera sig. Och här kommer alerts-funktionen in igen. 

Genom den funktionen kan texter som från första början inte alls var särskilt intressanta men 

som av någon omständighet får en ny aktualitet automatiskt hamna högst upp på en sajt igen. Det 

här betyder att du kan skriva en text i timmen om nya börsnotiser som ingen egentligen vill läsa, 

men så fort något händer som kan vara av intresse, då dyker det du (eller roboten) skrev för 

några timmar sen, plötsligt upp på förstasidan.  

 

Vad har din bakgrund gett dig för insikter? 

 

Vi försöker ju återskapa det sätt som en någorlunda journalist tänker och arbetar på men vi måste 

beskriva hur man tänker nyhetsmässigt med kod. Ett exempel på detta som vi arbetar med är till 

exempel efterfrågan på olika vinklar av texter. Har du en reporter som bevakar ett lag för en 

lokaltidning så kommer ju den reportern skriva med en fördelaktig eller partisk vinkel för “sitt” 

lag. I början skrev Rosalinda bara samma typ av texter “Äntligen seger för Hammarby” och sen 

publiceras den i Malmö, det funkar ju inte. Därför la vi in en funktion som går ut på att man kan 

välja fokus; Rosalinda kan alltså skriva två olika texter baserat på vilket “fokuslaget” är. (Sören 

visar oss excel-dokument där olika tidningar runt om i landet har fått kryssa i vilka lag de vill ha 

texter om och vilket lag som bör ha “fokus”) 
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Om man zoomar ut från sporten en stund och tänker på vad detta kan användas till i 

framtiden, hur tänker du då? 

 

Det här kommer kräva ett stort ansvar, det är vi medvetna om. Hur man uttrycker sig kommer 

vara av största vikt. Om två år är det val och vi är rätt säkra på att vi kommer kunna göra en del 

nytta under en valnatt till exempel. Men en lite mer tveksam publicist hade ju absolut kunna 

använda sig av vinklar automatiskt på ett sätt som passar.  

Det som krävs av oss då är att vi är extremt transparenta mot publicisten med vad det är vi gör, 

och varför det blir som det blir och hur man kan påverka detta. Jag tror dock inte att det är 

svenska redaktioner med ansvarig utgivare som kommer använda sig av detta på ett felaktigt vis, 

men däremot den ryska “trollfabriken” som antagligen redan nu använder sig av olika fokus för 

att producera text. 

 

Jag sa lite skämtsamt till en högt uppsatt politiker härom veckan att vi kunde ta hand om all deras 

internkommunikation och så fort det kommer siffror från SCB så formulera Rosalinda ett 

meddelande om “ännu ett misslyckande för regeringen”, och så sen när de vinner valet så trycker 

vi på reverseknappen och så ändras alltihop till något positivt. 

 

Vad svarade politikern på det? 

 

Hen garvade mest, haha. Men å andra sidan har det ju alltid funnits journalister med dåligt 

omdöme och publicister som tvingar fram vinklar. Det intressanta är egentligen inte att det går 

att göra utan att när det görs så döljs det i koder. 

 

Men hur ser du då på transparens gentemot konsumenterna? 

 

Jag vet att norska NTB hade en “slutsignalrobot” som skrev texter baserad på liverapportering. 

Där tillkännagavs aldrig att det var en robot som skrivit texterna. Men jag talade med Christer 

Clerwall om det där och han menar att det egentligen bara är journalister som bryr sig om att få 
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veta vem som skrivit texten. Den forskning som finns kring det där tyder på att folk bryr sig inte 

om vem som skrivit texten så länge den är korrekt.  

Men sport och väder är ju rätt oskyldigt att skriva om. Men så fort man börjar glida in på 

områden där det är mer svårt att tala om rätt och fel så blir det ju svårare. Vad är till exempel en 

stor  uppgång i arbetslöshet? Det måste ju på något sätt den som köper våran tjänst berätta för oss 

när vi ska programmera maskinen.  

 

Skulle du vara beredd att programmera in det om de berätta vad de anser vara en “stor” 

uppgång? 

 

Ja absolut. Det gör vi ju redan, fast på den här ofarliga domänen. Men säg att Svenskt Näringsliv 

bestämmer sig för att starta en robotsajt där de ska publicera näringslivs artiklar, då är jag inte 

riktigt lika säker på att jag skulle kunna göra det. Vi kommer förmodligen tillsammans bli 

tvungna att bestämma oss för vad som är hederligt. Vilka avvikelser är verkligen avvikelser, ska 

vi skriva artiklar baserat på icke fastställd statistik osv. Det är en bra fråga och jag har inte riktigt 

tänkt på det på det här sättet, men skulle situationen uppstå skulle jag vilja känna mig mer påläst. 

Fotboll och sport är ju lite enklare att förstå sig på. 

 

Skulle du då säga att det krävs mer kunskap om programmering hos journalister för att 

detta inte ska bli ett problem i framtiden?  

 

Absolut, det tror jag är helt centralt. Att journalister börjar intressera sig mer för vad som faktiskt 

ligger bakom. Vi har faktiskt börjat jobba med en ny teknik mer eller mindre vänder på hela 

konceptet och gör det till en plattform. Vi levererar hela språkbiten och analysdelen, men om det 

sedan handlar om ekonomi så får journalisten själv fylla i att om det rör sig om till exempel fem 

procent ja då är det en “stor” andel. Och på så vis gör vi det hela transparent. Men denna teknik 

har vi ännu inte kommit särskilt långt med.  

Men som det ser ut nu anser jag att det är den som publicerar som ytterst sett måste ta juridiskt 

ansvar till varför det står som det gör. Varför står det “stor” eller “katastrof” osv. 
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(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10676-010-9233-7#Sec5) (relaterar?)  

 

Men finns det inte en risk då att det blir oklart vart ansvaret ligger om ni skapar en robot 

som en journalist eller ansvarig utgivare använder sig av men inte förstår sig på fullt ut? 

 

Visst finns det en risk för det. Om vi levererar en svart låda utan att berätta vad som finns i den 

och publicisterna inte visar något engagemang för att heller vilja veta, då kommer det bli 

komplicerat. 

 

Finns det inbyggda värderingar i algoritmer?  

 

Ja visst gör det det. Om man bygger in dom. Vi skojade med varandra när vi byggde Rosalinda 

och sa att vi skulle bygga in en knapp som gjorde att det alltid skrevs något positivt om Modo 

(det gick väldigt dåligt för Modo just då). 

 

Det finns många journalister som inte kan utläsa statistik, eller inte ens vet hur Excel fungerar. 

Många journalister är bara intresserade av själva skrivandet men kanske inte alltid vad de skriver 

om. Så det här problemet med kunskap har alltid funnits egentligen men nu ser det lite 

annorlunda ut. Är man inte pensionsfärdig så lär man under sitt kommande arbetsliv få arbeta 

med en algoritm och då tror jag det är bra om man har kunskap om hur en sådan fungerar. 

 

Angående framtiden är jag inte orolig att robotarna ska ta våra jobb. Algoritmerna jobbar helt 

enkelt för att hitta nyheter i data och över dom jobbar utbildade journalister. (Komplement hellre 

än ta över) 

 

Hur är det med affärshemligheter? Vill företag skydda sina algoritmer från konkurrenter?  

 

Ja alltså även om jag skulle vilja förklara för dig hur vår algoritm funkar så kan jag inte det, för 

jag fattar helt enkelt inte. Men det är klart att man inte vill visa upp sin kodning allt för mycket. 
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Men jag tror inte det är själva algoritmerna som det kommer fightas om, utan jag tror det är data. 

Vem sitter på vilken data? Om det finns ett kommersiellt värde i en viss data-insamling, då är det 

ju inte ens säkert att det är de traditionella medierna som får ta del av det utan snarare typ google 

som har betydligt mer pengar. 

Men i dag används ju 99,9 procent av all big data knappt ens till något. Men det kommer det nog 

bli ändring på ju bättre algoritmerna blir. Så det kommer nog bli Data vi slåss om i framtiden.  

 

Intervju med Henrik Gemoll, VD på Textual. (I sin helhet)  

 

Textual sitter i Stockholm och Göteborg. De producerar robotjournalister, chatbotar samt utför 

analyser för bland annat Dagens Nyheter och Siren. Företagets VD Henrik Gemoll är utbildad 

kognitionsvetare och har erfarenhet av maskininlärning, lingvistik, språkteknologi.  

 

Vad gör ni på Textual? 

Vi skapar teknik och verktyg för redaktioner som bygger på automatiska flöden. Det hela består 

av tre delar kan man säga; den första delen av det vi gör är datainsamling, den andra är analys 

och den tredje är att plocka ut det som är intressant baserat på datainsamlingen och analysen. Att 

kunna urskilja kommande trender eller trendbrott i den data vi samlar in helt enkelt. Med andra 

ord gör vi det vissa journalister gör men låter istället algoritmer göra jobbet, sedan skapar vi 

textgenerering utifrån analysdelen. 

 

Vilka områden arbetar ni främst inom? 

Just nu har vi tagit fram ett antal botar som är igång och samlar in data inom finans och offentlig 

data, typ tingsrättsdomar och andra offentliga handlingar. Men vi håller även på att ta fram en 

plattform som går ut på att journalister själva ska sätta upp automatiska flöden på egen hand, 

som ska vara fungera oavsett vilket område journalisten arbetar inom (exempelvis väder eller 

sport). Vi hjälper redaktioner att komma igång med dessa plattformar så att de själva kan 

administrera det. Det här gör vi just eftersom vi själva inte är särskilt duktiga på att skapa det 
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journalistiska innehållet, själva texterna som ska skrivas görs ju alltid bäst om de kommer från 

folk som kan sin domän. 

  

Som ett exempel kan man nämna ett litet bowlingförbund vi har kontakt med där ägaren finner 

stor nytta av en sådan plattform då han själv sitter på en massa data som annars hade varit väldigt 

krånglig för honom att sammanställa och göra något av. Ett litet område där algoritmer kommer 

till hands. 

  

Hur mycket kunskap krävs för att journalisterna ska kunna använda sig av er plattform? 

Tanken är att man inte ska behöva så mycket alls. Vi tillhandahåller de språkteknologiska 

verktygen som behövs samt den AI som är nödvändig och skräddarsyr dessa samt skapar 

gränssnitt så att det ska bli så lätt som möjligt att använda. Men det journalisten behöver kunna 

och förstå är de villkor som uppstår, till exempel om hemmalaget är större än bortalaget så blir 

det en vinst för hemmalaget, alltså grundläggande ”IF-satser”. Men det känns som något de flesta 

förstår sig på efter en genomgång eller två av hur det fungerar. 

  

Men tanken är ju att vi ska kunna sätta dessa ganska avancerade språkteknologiska verktyg i 

händerna på journalister och att de ska kunna använda det utan något större krav på kunskap. 

  

Har ni några journalister som arbetar på Textual? 

Egentligen inte. De flesta är programmerare. Jag kan programmering men håller inte på med det 

inom Textual. Jag är VD och säljare, vilket innebär att jag driver på utvecklingen och tar hand 

om sånt som kommer in. Men i grunden är jag kognitionsvetare så jag har hållit på med 

maskininlärning, lingvistik, språkteknologi och såna saker. Jag har även varit digitalchef inom 

Bonnier i sju år. Så det är korsningen däremellan som jag känner är en relevant mix för det jag 

håller på med nu. 

  

Tar ni på Textual hänsyn till språketiska situationer som uppstår när ni utvecklar 

mjukvaror för exempelvis medieföretag som ska använda dessa för nyhetsproduktion? 

47 



 

Ja det kan man säga att vi gör, fast villkoren som sätts upp är ju inte något vi har skapat utan 

algoritmerna följer ju de regler som en människa har satt upp. Så vi tillhandahåller ju 

grammatiken, exempelvis att böjningar av ord och liknande blir korrekta eller att analysen blir 

korrekt. Men när det gäller det som kommer ut har vi ju faktiskt nu i veckan blivit klara med ett 

gränssnitt som går ut på att man ganska lätt ska kunna godkänna det som går ut manuellt. Så då 

ska man kunna välja att antingen låta textroboten publicera det den skapat direkt eller låta det gå 

ut till en eller flera korrläsare som får granska det innan publicering. 

  

Men det hänger på två delar, det ena är att fakta kan vara fel eller så kan datan vara fel. Då gäller 

det att man säkerställer kvalitén på den data man har. Köper man exempelvis finansdata måste de 

man köper av kunna garantera att den är korrekt. 

Men gör man alldeles för komplicerade villkorssatser riskerar man inte veta vad som kan komma 

ut. 

 

Ser du det som ett eventuellt problem i framtiden? 

Ja och det är drivkraften som ligger bakom det vi faktiskt vill göra. Det är ju inte vi som skriver 

notiserna, det är journalisterna, men vi kan skapa förutsättningarna för att det blir rätt. Det nya 

gränssnittet jag tidigare nämnde är återigen ett exempel på det där vi försöker kvalitetssäkra data 

och på så viss jobba bort såna problem. 

  

Vi håller faktiskt på att ta fram en algoritm just nu som ska fungera som en slags motreaktion till 

Facebook och deras filteralgoritmer som i princip bara går på klickstatistik. Tanken är att vår 

algoritm ska ge verktyg till journalisterna i form av textanalys som hjälper till att betygsätta 

huruvida en artikel är sann och trovärdig utifrån källor och liknande. Finns det flera artiklar 

skapade utifrån samma källa och dessa källor är pålitliga så blir det högre betyg osv. Dock 

kommer den inte kunna göra rena faktakontroller, sådana botar används i USA nuförtiden, men 

vår är mer tänkt som ett verktyg för journalister att lättare kunna urskilja vilka artiklar eller 

notiser, som dyker upp i diverse flöden, är värda att uppmärksamma. Så det blir ett slags 

poängsystem som avgör om det är relevant och trovärdigt eller inte. 
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Vad händer då om texterna som betygsätts är framtagna av andra algoritmer? 

Så kan det bli; botar som pratar med botar. Där någonstans blir det svårt att tänka efter vad 

konsekvenserna blir. Det kan bli helt galna grejer. Vi har inte riktigt tänka hela vägen kring det. 

Om det finns flera självgående bilar som ska interagera med varandra på en gata så kan det gå 

snett. Jag såg ett roligt fall som involverade Amazon och någon annan bokhandel som hade lagt 

bevakning på varandra att om någon ville köpa en viss bok så skulle de buda på den i 

försäljningen och därigenom höja priset. De tog det andra priset och lade på 10% och så höll de 

på så till priset låg på tre miljarder dollar. Två botar satt och bevakade varandra. I finans-delen så 

är det svårt att få en vinst som är högre än omsättningen. Om något är osannolikt så kan man 

göra villkor för det. 

 

Hur tror du att det kommer se ut om cirka tio år? 

Associated Press gick ut och sa att 80% av allt content ska vara automatgenererat år 2020. Det 

tror jag. 

(http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/06/algorithm-generated-articles-dont-foretell-

the-end-of-journalism/373691/)  

 

Hur kommer det påverka nyhetskonsumenter? 

Om man tar fördelar (long-tail content) så är det att man faktiskt får reda på att företaget i min 

håla gick i konkurs eller begått ett skattebrott. Det är ingen som orkat skriva det innan om små 

företags kvartalsrapporter. Nu kan det hamna i min feed. Det skrivs artiklar om de 30 största 

bolagen in Sverige. Med algoritmer kan man skriva om alla bolag. Ett bolag kanske bara har 100 

aktieägare, men de är intresserad av det. Det är long-tail content. Lokaljournalistik är en viktig 

del av medieutredningen. Går rakt in i våran bakgård. Vi ersätter inte journalister utan gör saker 

som de inte gör i dag. 

 

De journalister som du varit i kontakt med. Känner du att de saknar kunskap om vad ni gör? Mer 

programmering på utbildningarna? 
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Ja, absolut. En grej som jag har tänkt på är… Vi hade gärna sett att våran plattform används på 

journalistutbildningar. Vi kan ge bort den gratis till studenter och ha kurser i robotjournalistik. 

Då kommer de ut till en redaktion och har Textuals kunskap om det verktyget. Vilket är bra för 

oss, er och och redaktionen. Visa hur det funkar och hur man kan jobba. 

 

Ett annat problem är att redaktionerna sitter och försöker göra det här själva. Det finns 

väderbotar och automatiska flöden uppsatta, men då är det någon som har “fulhackat” lite grann, 

något som ingen annan kan förstå hur det fungerar och är gjort. Den globala trenden inom IT och 

utveckling är att företagen inte ska göra sina egna verktyg. det är inte deras kärnverksamhet. 

Förståelse för robotjournalistik och hur data fungerar är en väldigt naturlig del av att vara en 

journalist i dag. Att kunna hitta och analysera databaser. Det finns otroligt många grejer som 

data- och textanalys kan användas till. Handlar om att förstå hur det funkar. Det är viktigare än 

att kunna programmera. 

 

Kommer framtiden fokusera mer på big data och dess värde? 

Absolut. Det är en risk, om Google… (jag har inte tänkt hela den tanken ut) bestämmer sig för att 

göra sitt egna content om mediehusen inte orkar med eller håller, så behöver både Facebook och 

Google innehåll för att förbli relevanta. Då kan de göra det vi gör: automatgenerering, bara för 

att fylla sina plattformar med content och därigenom locka olika målgrupper. Det är ett jättehot 

för hela demokratin och medieindustrin. Facebook/Instagram är inte baserade på demokratiska 

grundpelare, de hänvisar bara till sina användarpolicys som du har klickat i när du går med. Jag 

tror att det hade varit bra om de börjar betraktas som medier och då omfattas av 

medielagstiftning och därmed behöver ha en ansvarig utgivare, osv. Ett demokratiskt uppdrag 

snarare än att bara vara klickfiske, med allt vad det innebär. I dag är de en teknikplattform men 

det är inte omöjligt att EU till exempelvis ställer krav på deras användarpolicys och algoritmer 

måste vara på ett visst sätt. 

 

Hur skulle det se ut om Instagram följde dem principerna? 

De förbehåller sig rätten ta bort saker som inte följer deras policies, det kan var allt från 

bröstbilder till extrema åsikter. Många saker som läggs upp kan behöva faktagranskas. Med 
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tanke på de senaste diskussionerna om Trump så verkar det som att Facebook kanske börjar 

reglera sådana tvivelaktiga inlägg. Google och Facebook kommer nog att omfattas av andra 

regelverk om några år. (Schibsteds rapport.) 

 

Intervju med Leonard Wallentin, journalist och konceptutvecklare på 

Journalism++. (I sin helhet) 

Journalism++ är en frilansbyrå i Stockholm som specialiserar sig på datadriven journalistik, 

vilket innebär att de analyserar och granskar data som tas fram med hjälp av algoritmer. Leonard 

Wallentin är journalist och konceptutvecklare på byrån. Journalism++ håller bland annat i kursen 

“Programmering för journalister” där deltagarna bland annat lär sig skapa robotskrivna texter. 

Byrån arbetar även med den egenproducerade tjänsten Marple, som beskrivs som “en 

automatiserad nyhetstjänst för att hitta nyhetsingångar i stora mängder statistik och öppen data”. 

Projektet har fått stöd av Googles Digital News Initiative. Genom att gå igenom data i bland 

annat brottsstatistik kan Marple identifiera avvikande uppgifter, som redaktionen därefter kan 

nyhetsvärdera och göra en artikel av. 

– Genom datan kan vi hitta nyheter och skapa visualiseringar. På så sätt hittar vi berättelser i den 

informationen som vi får fram. 

Varför är ert arbete viktigt? 

– För mig är det en “no-brainer” att det finns arbetsuppgifter i en redaktion som en robot kan 

göra bättre än kvalificerade journalister, saker som en robot kan göra både bättre och snabbare. 

Det gäller bland annat nyhetsvärdering, textgenerering och research. Det är sällan som en person 

har såväl tid och resurser för att läsa igenom statistik över anmälda brott per brottskategori och 

kommun varenda månad. I den mån som journalister gör det kan resultatet bli slumpmässigt. Det 

är sådant som kan vi lära en robot att göra bättre. På så sätt så kan vi istället lägga vår arbetstid på 

att ställa viktiga frågor, förstå datan och lyckas berätta en historia. 
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Som journalister ägnar vi för mycket tid åt skitgöra som robotar kan göra istället, vilket hjälper 

oss att frigöra mer arbetstid. Men om man får det att funka på en redaktion är en annan fråga. 

Därför är det viktigt att man satsar på fungerande samarbeten mellan journalister och utvecklare. 

Trots många försök så har det inte riktigt lyft. Det är sällan som de två grupperna är i samma 

team. Utvecklarna hamnar antingen utanför det redaktionella flödet eller blir en sorts 

service-station för redaktionen. 

Redaktionerna har bra kompetens, men har misslyckats med den redaktionella strukture, 

nämligen att inkludera utvecklare. Förståelsen om hur man ska arbeta finns, men svenska 

redaktioner har inte gjort de strukturella förändringar som behövs. De är kvar i samma gamla 

arbetsprocess. 

Finns det en kunskapsbrist mellan journalister och programmerare? Är det viktigt att den 

förebyggs? Hur går man tillväga? 

– Att blanda en redaktion är ett väldigt bra sätt för att öka samarbetet. Det sämsta som kan hända 

är att man har en IT-avdelning som har hand om all utveckling och en redaktionell del med all 

journalistisk kunskap. Det är två olika skrån som har olika sätt att arbeta på. Utvecklarna jobbar 

agilt och arbetar sällan mot deadlines, vilket är en stor kontrast till redaktionerna – de har väldigt 

olika arbetsprocesser. Vi sitter på olika våningsplan, både bildligt och bokstavligt talat. Det är 

återigen problemet med att man inte släpper in varandra i arbetet. Jag hoppas att detta kommer 

förändras.  

Har intresset för era kurser i programmering för journalister ökat? 

– Ja, absolut det har det. Intresset är jättestort. Det är främst etablerade journalister som söker till 

kursen då den är rätt dyr. Det är redaktioner som betalar för det för att de förstår vikten av att 

deras anställda journalister ska lära sig mer. Men även generellt sett så har intresset ökat för 

denna typ av kunskap.  

Ser du en risk med att man tillskriver alltför stort hopp till den datagenererarde 

journalistiken som den nya affärmodellen? Kvantite före kvaltié?  
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– Ja så kan det vara. Att mediechefer intresserar sig för detta då de ser det som ekonomiskt 

fördelaktigt. Men att vi till exempel får mer personiferat innehåll är ju ingenting negativt i sig 

såvida det inte sker på bekostnad av någonting annat. Men jag tror det kan finnas en överdriven 

förhoppning om att kunna tjäna pengar på datadriven journalistik. Men det beror på vad man 

menar med datadrivet. Mycket av det vi gör är relativt dyrt. 

Hur går ni tillväga i ert arbete? 

– Mycket av den tid vi lägger ner går ut på att förstå data. Sen går själva analysen rätt snabbt.  

Vad ställer arbetet för krav på er som journalister?  

– Förutom de uppenbara som att vi måste ha metoder för hur vi arbetar så måste vi alltid 

fakta-granska och köra line-by-line (kodning)  

Hur ser du på journalistiskt ansvar för redaktionella algoritmer? 

– Om man ska kunna utkräva journalistiskt ansvar från algoritmer så måste de vara en integrerad 

del i verksamheten. Men det är de inte, tyvärr. Innan vi når den punkten så kommer det säkert 

inträffa någon form av skandalpublicering. Redaktionerna är bra på att rekrytera men dåliga på 

att ändra sin struktur. 

Det är även viktigt att algoritmer görs öppna för allmänheten och kan granskas. Det är svårt att 

granska en redaktörs magkänsla, men om du publicerar en algoritm så får du se vad en viss nyhet 

baseras på för underlag. Frågan är om mediehusen vågar vara så öppna. Det skulle vara 

fantastiskt om de vågade offentliggöra sina algoritmer. 

Hur många journalister kan granska en algoritm? 

– För ett sådan arbete krävs det en handfull journalister, så det behövs verkligen fler som sysslar 

med granskning av algoritmer. 

På er hemsida står det att du tror att journalistikens guldålder står för dörren, varför? 
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– Jag är trött på synen om en bransch i kris. Krisen som finns nu är snarare en kris för 

mediebolagen, vars affärsmodeller inte längre fungerar. Det finns ingen brist på bra journalistik. 

Folk läser mer än tidigare och delar gärna med sig av nyheter; efterfrågan på journalistik är 

fortsatt stark. 

I dag har vi tillgång till mer data än någonsin och vi har allt fler verktyg som har demokratiserat 

möjligheten att göra datadriven journalistik. Vad vi gör nu kändes som science-fiction för bara 

några år sedan. I dag kan vi syssla med kvalificerad textanalys, trots att ingen av oss är 

professionell programmerare. 

 

På er hemsida står det att du tror att journalistikens guldålder står för dörren, varför? 

– Jag är trött på synen om en bransch i kris. Krisen som finns nu är snarare en kris för 

mediebolagen, vars affärsmodeller inte längre fungerar. Det finns ingen brist på bra journalistik. 

Folk läser mer än tidigare och delar gärna med sig av nyheter; efterfrågan på journalistik är 

fortsatt stark. Idag har vi tillgång till mer data än någonsin och vi har allt fler verktyg som har 

demokratiserat möjligheten att göra datadriven journalistik. Vad vi gör nu kändes som 

science-fiction för bara några år sedan. I dag kan vi syssla med kvalificerad textanalys, trots att 

ingen av oss är professionell programmerare. 

 

Finns det några pressetiska frågor att ta hänsyn till när man skapar mjukvara? 

– Bland annat så är det viktigt att inte peka ut enskilda personer i enkätunderlag. 

 

Intervju med Matti Larsson, Nyhetsbyrån Siren. (I sin helhet) 

Nyhetsbyrån Siren använder robotar för att samla in domar, beslut och andra 

myndighetshandlingar till framför allt lokaltidningar. I dagsläget gör Siren över tusen 

nyhetsutskick om dagen. Algoritmen måste “matas” med data från en stor mängd domar och 

brottmål för att ha information att utgå från. 
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Vi ville främst höra med Matti Larsson om deras tillvägagångssätt och hur nyhetsroboten 

fungerar. Dock var den tekniska förståelsen begränsad, då de huvudsakligen arbetar med det 

redaktionella. Deras nyhetsrobot(ar) skriver sammanfattande ingresser, vilket även deras 

redaktionsmedlemmar gör. 

Frågor besvarade av Matti Larsson på nyhetsbyrån Siren: 

 

Vad för arbete gör era redaktionsmedlemmar? 

Vanligast: Nyhetsvärderar allmänna handlingar, sovrar och skriver sammanfattande ingresser. 

 

Vad för arbete utför er nyhetsrobot? 

Skapar sammanfattande ingresser utifrån allmänna handlingar. 

 

Vilka etiska dilemman stöter ni på i ert arbete? 

Inga. Vi är inte utgivare, det är våra kunder. 

 

Hur fungerar er nyhetsrobot? 

Det finns flera olika. Gemensamt är att de identifierar olika nyckelord, fraser eller siffror och 

sätter in dessa i fördefinierade textmallar. 

 

Skapade ni nyhetsroboten själva? 

Nej. Vi beskriver den journalistiska processen och vad roboten ska göra, sedan får nån som kan 

skriva kod göra jobbet. Det är inte så avancerat, vad jag förstått. 

 

Vad har era olika redaktörer för arbetsuppgifter? 

 Ingen skillnad på redaktörer och reportrar därvidlag. 

 

Finns det några “blinda fläckar”? Några områden som ni har svårt att bevaka? 

Inga andra än där sekretesstillämpningen är till det allmännas nackdel. 
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Hur paketerar och distribuerar ni den insamlade informationen till andra 

nyhetsredaktioner? 

Digitalt. Pdf-filer med källmaterialet och våra sammanfattande ingresser. 

 

Hur mycket rättslig information samlar ni in under en vecka? 

Det beror på vad man menar med rättslig info. Ytterst beror det på hur mycket rättsliga 

myndigheter gör eftersom vi bevakar rubbet. 

 

Här är några stolpar: 

a. Åklageriet: Uppgifter om samtliga åtalsbeslut, alla strafförelägganden, 

tillträdesförbud, åtalsunderlåtelser etc. 

b. Mål vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och olika specialdomstolar: 

samtliga domar, samtliga dagboksblad, så gott som samtliga överklaganden. 

c. Kriminalvård: samtliga strafftidsberäkningar och urval av placeringsbeslut. 
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