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Abstract 
 

This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, 

production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which 

are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. The 

theoretical underpinnings of this paper are rooted in a critical perspective, represented by Althusser, 

Foucault, Heidegger, Fuchs and Deleuze and Guttari.              
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Populärvetenskaplig introduktion 
 

Den kontemporära världen i liberal-demokratiska samhällen har, som många noterat tidigare, 

blivit allt svårare för medborgaren att navigera p.g.a. den informations-explosion som ägt rum. 

Allt eftersom har utvecklingen intensifierats och lett till en övermättnad i bl.a. produktionen och 

utbudet av information, samt cirkulationen av informationsfragment vilket tycks ha bidragit till 

ett försvagande av övergripande narrativ och till en ökning av motsägelsefulla positioner ifråga 

om det politiska, det ekonomiska och det kulturella. Nyhetsmedian har med tiden blivit den 

främsta mediatorn av information mellan samhällets institutioner och allmänheten. Vidare 

möjliggör massmedian en sorts abstrakt eller föreställd gemenskap mellan medborgarna i staten. 

I denna studie analyseras den (interna) journalistiska diskursen, i detta fall; hur journalister 

förhåller sig till det förändrade och föränderliga medielandskapet, till mediegranskning och 

mediekritik, och till den massmediala ’logiken’. Uppsatsen är således en epistemologisk och 

konceptuell analys av den journalistiska diskursen rörande dess verksamhet och ideologi. Syftet 

är att kritiskt granska nyhetsmedians antaganden, dess inre spänningar, samt dess framställande 

och inramning av det givna. Med andra ord, att problematisera massmedians roll i det 

demokratiska samhället som journalismen själv vill hjälpa och beskydda. 
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Förord 
 

Jag skulle vilja tacka min handledare Jan Olof Nilsson för hans input och tid. Det har definitivt 

varit till hjälp.   
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Introduktion 

 

Deskription av nyhetsmedia och dess förhållanden 

 

Nyhetsmedia är en kvasi-institution vilken innehaver en central plats inom det offentliga 

utrymmet, och som i mångt och mycket producerar (och reproducerar) och kontrollerar den 

offentliga diskursen i den moderna liberal-kapitalistiska staten. Således formar de 

kommunikationen av den offentliga diskursen och mytbildningen genom dess 

informationsgenererande (och selekterande) verksamhet. Typen och formen av den 

disseminerade information är bestämd av mediet i sig, av specifika historiska betingelser, och av 

den rådande ideologiska och epistemologiska ordningen. Nyhetsmedia kan beskrivas som en av 

de konkreta formerna av masskommunikation och utgör således en form och typ av diskurs 

som representerar samhället. Nyhetsmedias form, strukturella kopplingar, ideologiska modus, 

subjektets relationer och sociala position utgör relevanta element och betingelser vilka 

informerar ett subjekts relation till informationsomvärlden, och i sin förlängning, till den sociala 

världen generellt sett. Kommunikationsmedier, och den plats de erhåller inom 

samhällsystemets ordning utgör gränsen för vår värld (den sociala) och vårt tänkande kring den 

– i termer av systemteori utgör de människans informationsomvärld vilka konstituerar 

allmänhetens medvetande av den vidare sociala världen. Men masskommunikation resulterar i 

någonting mer än vad dess intentionella-funktion ämnat, detta då den förmedlade 

informationen om verkligheten blir det verkliga för allmänheten. Därför är det viktigt att 

relationen mellan språket/diskursen och världen blir ett problemområde vilken utsättas för 

reflektion och analys eftersom människans tänkande utgörs av just språket och den rådande 

diskursen.  

Massnyhetsmedia ämnar förena, eller bygga en bro mellan samhällets olika informations 

producerande verksamheter och hierarkier. De olika kommunikationsmedierna skapar i sin tur 

en viss tolkningsgemenskap vilket inte bara formar publiken men också dem som producerar 

materialet på ett visst vis. Sedan genererar olika typer av presentationer av världen en viss typ av 

konstruering av verkligheten, en viss internaliserad förståelse av historia i termer av kontinuitet 

och diskontinuitet (ett meta-historiskt narrativ), samt en viss typ av (med)vetande. Utöver detta 

producerar den diskursiva kommunikationen symboler vilkas relationer till varandra kan 

beskrivas som ett konstellationssystem eller terräng. Ur dessa symboler skapas inte bara en viss 
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kunskap och medvetande, utan också ett meta-narrativ i vilken kunskap och medvetandet rör 

sig. 

Forskningsområde och Avgränsning 

 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till de medier vilka rapporterar om- och diskuterar; 

nyhetsrapportering, mediekritik, mediepolitik och ekonomi, samt journalismen som 

samhällsuppdrag och offentligkommunikatör. De nyhetstidningar vilka är relevanta för denna 

studie är; Journalisten, Medievärlden, Dagensmedia, Pressenstidning, samt Myndigheten för 

press, radio och TV. 

Denna uppsats avgränsar sig således till den nyhetsmedia vilken rapportera om sin egen 

verksamhet, profession och informationsomvärld. Undersökningen kommer då att fokusera på 

medians diskurs om sig själv (och dess själv-förståelse), och den kritik de framför om sin 

verksamhet (t.ex. hur de förstår och beskriver sin maktposition i att forma/styra den kollektiva 

mytbildningen, eller, hur de förstår sin tolkningsmakt av selekterade händelser vilka presenteras 

för medborgaren). Dess förståelse och kritik kan sedan ställas mot sociologens deskription och 

analys av samma fenomen, och ur detta kan journalistikens diskurs och socio-politiska 

disposition tydas, och sedan relateras till journalistikens projekt och problemområden  

Syfte och frågeställning 

 

Den primära frågeställningen förhåller sig således till hur den inom-journalistiska diskursen 

representerar och presenterar journalistikens position, relation och disposition gentemot den 

konkreta och ideella/abstrakt sociala formation; hur de förstår, relaterar till, och värderar olika 

typer av mediekritik och granskning; dess formulering av, och position inom det ’nya’ 

medielandskapet; dess deskription och tankar kring den masskommunikativa rationaliteten; 

dess vy av den journalistiska verksamhetens (funktionella/intentionella) roll, samt dess 

värdeneutralitet och epistemologiska status; och slutligen, den ideologi, eller medvetande som 

implicit och explicit kommer till uttryck i dess påståenden. Formellt sett, ser frågeställningen ut 

på detta vis; 

I. Vilka föreställningar om journalistikens verksamhet och position i den sociala 

formationen artikuleras i denna diskurs?   

II. Vilken/Vilka föresällningar om journalistikens samtida och framtida 

informationsomvärld uttrycker journalisterna?  
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III. Hur demonstrerar och representerar journalistiken sin verksamhets epistemologi, 

sanningsanspråk och roll som sanningstalare, samt hur förhåller de sig till den? 

IV. Vilken mediekritik uttrycks i den journalistiska diskursen, samt hur förhåller sig 

journalistiken till mediekritik? 

Studiens struktur 

 

Efter att studiens metodologi och teori presenteras kommer dessa avsnitt att åtföljas av en 

redovisning och beskrivning av det utvalda empiriska materialet; denna sektion kommer att 

benämnas ’artiklar’. Det empiriska materialet kommer att delas upp i tre stycken underrubriker, 

dessa är; medielogik, mediegranskning och kritik, och medielandskapet. Det empiriska 

materialet kommer sedan att bearbetas i studiens analyssektion och avslutande diskussion. 

Analyssektionen speglar på sätt och vis uppdelningen som gjorts i studiens empirisektion i form 

av följande underrubriker; deterritorialisering och digitalisering av medielandskapet, mediekritik 

och alternativa nyhetsdiskurser, och medielogik och medialisering. Till dessa tillkommer delar 

vilka berör journalistikens relation med samhällsforskningen och politiken, samt journalistikens 

föreställning om kunskap och sanning, och journalistikens roll som en sanningstalande 

institution. I den avslutande diskussion återkopplar jag explicit det analyserade materialet till 

forskningsfrågorna.      
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Tidigare forskning 
 

Förhållning till- och relevans av den tidigare forskningen 

 

Peterssons essä om journalistikens ideologi är relevant eftersom den skänker oss en initial 

förståelse av journalisternas yrkes- och samhällsdisposition, samt hur de förstår sin roll i 

samhället. Ekström och Norstedts bok ’Journalistikens etiska problem’ bidrar till en god 

förståelse av journalistikens kärnbegrepp och koncept. Göran Svenssons essä sammanfattar bl.a. 

en rad olika mediekritiska former och beskriver hur det utövar kritik, samt vad de utövar kritik 

ifråga om. Den sista forskaren Natalie Fenton beskriver och rapporterar om den mediekris och 

mediemisstro som råder idag. Den tidigare forskningen täcker således (generellt sätt) de 

områden som nyhetsartiklarna (det empiriska materialet) berör.  

Journalistikens etiska problem 

 

Relevant för denna studie är delar av Mats Ekströms och Stig Arne Nohrstedts bok 

’Journalistikens etiska problem’ där de bl.a. undersöker journalistikens tillförlitlighet, etik och 

arbetsformer, samt varför dessa frågor sällan diskuteras på ett djupgående vis av medierna själva 

(Ekström och Nohrstedt, 1996 s. 6). Vidare belyser de hur journalistikens etiska utgångspunkter 

och problem är relaterade till dess sanningsanspråk och epistemologiska/konceptuella ramverk. 

Författarna gör en distinktion mellan etik som ideal och som praktik. Med andra ord, till den 

utsträckning som den ideella etiken aktualiserats i journalistikens praktiska verksamhet. Denna 

distinktion tillåter de spänningar som återfinns mellan det ideella och det praktiska att 

framträda, samt på vilket sätt som den praktiska implementeringen retroaktivt formar (eller 

omformar) det ideella. Ekström och Nohrstedt identifierar korrekthet (vilket är relaterat till 

objektivitets och neutralitets idealet), allsidighet, autonomi och integritet som fundamentala 

koncept för den journalistiska etiken. Dessa värderas olika bland de journalistiska ideologierna, 

där en eller flera av dem anses vara primära i förhållande till de andra – detta för att kunna lösa 

konflikter och problem som kan uppstå mellan dessa värden. Ekström och Nohrstedt lyfter 

också fram att nyhetsmedia som verksamhet och produkt struktureras av den sociala 

organisationen, av externa institutioner, och av de verkande normstrukturerna (Ekström, 

Nohrstedt, 1996 s. 28). I följande citat lyfter Ekström och Nohrstedt fram en inre spänning 

och/eller motsägelse mellan journalistikens ideal och dess applikation, med referens till 

nyhetsverksamhetens form av produktion, eller, sociala organisation;   
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Ideal och förväntningar skall uppfyllas inom ramen för de arbetsvillkors som många 

liknat vid villkoren på en industri. Liksom industriarbetaren förväntas journalisten 

bidra till en hög produktivitet. Resultatet mätt i termer av producerad text skall vara 

relativt förutsägbart (Ekström och Nohrstedt, sid nr).  

Det ovanstående citatet bör inte enbart uppfattas på ett negativt vis, istället bör man förstå 

Ekström och Nohrstedts beskrivning som del av den totala nyhetsverksamhetens produktiva 

möjligheter och dess inneboende begränsningar. Relevant för denna studie är på vilket vis som 

den sociala kontexten och den etiska disharmonin strukturerar dess teoretiska och ideologiska 

utgångpunkter, samt dess sanningsanspråk.  

Objektivism är en av de epistemologiska formerna verksamma inom journalistiken. Ekström 

och Nohrstedt (1996) beskriver objektivism genom att referera till metaforen ’att spegla 

verkligheten’, vilken är ett ofta förekommande uttryck i den journalistiska diskursen. Denna typ 

av journalistik ämnar avbilda en given händelse eller fenomen på ett vis vilken antar att fakta 

kan förmedlas eller återges oberoende nyhetsjournalisten (Ekström och Nohrstedt, 1996). 

Objektivism passar väldigt bra med nyhetsgenren ’dagliga reportage’ i termer av att ordna 

verkligheten på ett lätthändigt vis för journalisten och läsaren, samt att den passar väl med de 

praktiska begränsningar som journalisterna står inför. Den undersökande journalistiken ämnar 

bekämpa ’oegentligheter och maktmissbruk’ (Ekström och Nohrstedt, 1996). De skriver att 

denna typ av journalistik medger att de (journalisterna) konstruerar sammanhang, och att de 

sedan ämnar rättfärdiga tillförlitligheten och relevansen av nyhetens underlag (ibid). Vidare 

föreställer journalistiken sig att de går bakom de tillhandahållna sanningarna - den sanning som 

dolts av makten. Det handlar således om ett avslöjande vilken tenderar att vila på en 

oreflekterad föreställning rörande framträdande och essäns. Med detta sagt är saklighetskontroll 

och källkritisk granskning viktigare för den undersökande journalistiken än vad den är för det 

dagliga reportaget, detta då de inte är ute efter att bekräfta det givna utan istället är på ett 

anklagande eller avslöjande uppdrag (Ekström och Nohrstedt, 1996). Sant för båda dessa 

epistemologier är att nyheten är sann ifall dess innehåll korresponderar med enskilda fakta; de 

antas således vara möjligt att återge verkligheten i sig genom att länka ihop faktapåståenden. 

Dessa två epistemologier skiljer sig således inte radikalt från varandra, det är främst genren och 

journalistens etiska och politiska disposition som avgör hur de förhåller sig till det givna. 
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Journalismen som ideologi 

 

Olof Peterssons text ’Journalismen som ideologi’ (1996) beskriver den yrkesideologi vilken 

formar den individuelle journalistens självmedvetande. Journalistikens ideologi produceras och 

reproduceras genom yrkesgruppens professionalitet vilken skänker gruppen en viss 

homogenitet. Förutom nyhetsverksamheten så uppnås yrkesgruppens enhet via, mer eller 

mindre, standardiserad universitets och högskoleutbildning, varav yrkes- och fackorganisationer 

också erkänns som formativa för denna grupp yrkesutövares etiska principer, kultur och 

självmedvetenhet (Petersson, 1996). Den journalistiska yrkeskårens ideologi och disposition 

gentemot samhället vilken de rapporterar om utgörs av en vy av samhället vilken består av tre 

skikt, eller, tre essentiella relationer: folket, journalister och makthavare (Petersson, 1996). Det 

är journalistens roll som granskare av makten och förmedlare av information till allmänheten 

som idealiseras i dess självkonception. Journalistikens idealisering av detta påstådda strukturella 

förhållande är att nyhetsmedia som verksamhet, och de (journalisterna) som yrkesgrupp, gör 

den demokratiska processen möjlig eller säkrar dess existens från att korrumperas av icke 

liberala krafter.  

Vidare skriver Petersson (1996) att det är genom sina urvalsprinciper som stora nyhetsbyråer 

utövar oerhörd makt över den dagliga informationsdagsordningen, vilket resulterat i att en 

särskild grupp eller klass av individer erhåller substantiell kommunikativ- och symbolisk makt. 

Massnyhetsmedia bör således betraktas som en betydande maktinstans i den sociala 

formationen. Petersson (1996) påstår vidare att den journalistiska ideologin; ’journalismen’ idag 

är en lika kraftfull, eller meningsfull ideologi som liberalismen, socialismen och konservatismen 

var på 1800-talet. Den fundamentala skillnaden mellan de strikt politiska ideologierna och 

journalismen, enligt Petersson, är att politiken står för komplexitet och journalismen för 

förenkling. Detta tycks vara en idealisering av den konkreta verkligheten av politiken eller den 

politiska diskursen. En gräns mellan dem kan nog dras mellan journalismen och övrig politiska 

ideologier, men jag är tveksam till distinktionen komplexitet kontra förenkling som Petersson 

etablerar mellan politiska och journalistiska ideologier.  

Journalismen, förklarar Petersson, är en ideologi vilken både är präglad av elitism och 

populism. Detta då journalistiken anser sig ha en förmåga att genomskåda makthavarna och 

använder denna förmåga till att vägleda allmänheten i politiska och sociala frågor. Journalisten, 

enligt journalismen, blir således essentiell i den demokratiska processen. Han skriver sedan att; 
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Konkurrensen mellan journalister och makthavare blir därmed i praktiken främst en 

kamp mellan journalister och politiker. Journalisterna har två huvudstrategier: att ta 

makten över uttolkningen och att byta språk (Petersson, 1996). 

Petersson påstår alltså att det främst sker en kamp mellan journalister och politiker eftersom 

politikens maktutövning är beroende av allmänhetens förtroende på ett vis som näringslivet inte 

är. Näringslivets makt är säkrad genom lagstiftning medan politikens makt säkras i en 

demokratisk process, detta leder till att strikt politiska frågor är mer framträdande och mer 

betydande för journalistiken och politiken. 

Göran Svensson – Mediekritik och mediemakt: Bidrag till en kartering av 

mediekritikens fält 
 

Göran Svenssons essä om mediekritik och mediemakt (1998) beskriver den rådande 

medieforskningens kritik som överfokuserad på de ekonomiska mekanismerna och 

marknadsstyrningen, på nyheter som arbetsprocess och presentationsform, och på 

medieinnehåll som varuobjekt. I essän typifierar Svensson sju olika typer av mediekritik som 

förs av medieforskningen, relevant för denna studie är; informationskvalitet, yrkesroll och 

yrkesutövarna, marknad och konkurrens. Kritik gällande informationskvalitet beskrivs av 

Svensson som en kritik vilken påvisar att massmedierna berättande och beskrivande 

genomsyras av;  

[…] allvarliga brister. De präglas av felaktigheter, tendens och fragmentarisering. 

Medierna erbjuder inte heller tillräckligt med bakgrund och analys och vädjar till 

känslor framför förnuft (Svensson,1998 s.173) 

Kritik om massmedias yrkesroll och yrkesutövare anses viktig eftersom journalister anses vara 

en central yrkesgrupp i det moderna samhället. Anledningen bakom denna uppfattning är att;  

[d]e har monopol på produktionsmedlen för offentlig information. Journalister är 

inte tillräckligt kunniga för en sådan uppgift och de förnekar vidare sin maktställning 

(Svensson, 1998 s.173). 

Den sista relevanta kritikerformen från Svenssons lista är marknad och konkurrens. Denna 

form av kritik fokuserar på marknadskrafter, eller, marknadslogiken vilken betingar den 

massmediala produktionen. Marknadens villkor är bestämmande för vilken typ av nyhet som 

kommer att produceras. Marknaden fungerar enligt denna konception som en censurerande 

instans. Vidare påstås det att det politiska trivialiseras i och med medias rapportering av den.       

Svensson beskriver sedan en annan typ av mediekritik vilken han definierar som mer generell 

än de tidigare formerna. Denna typ av kritik har han delat upp i fem punkter, relevant för 

denna studie är två av dessa; förytligande och fördummande, samt illusionsmakeri. Kritiken att 



13 
 

medier bidrar till ett förytligande och fördummande av samhället (eller den offentliga diskursen) 

betyder här att medierna ’utgör ett fundamentalt förvrängande filter’ (Svensson, 1998 s.174). 

Denna kritik uttrycker en skepsis ifråga om medierna kan producera eller förmedla kunskap 

överhuvudtaget. Massmedia som illusionsmakeri är den kanske mest radikala av dessa 

kritikerformer, eftersom kritiken syftar att beskriva och förklara hur ’medierna har upplöst 

verkligheten och skapat kollektiva fiktioner’ (Svensson, 1998 s.174).   

De olika formerna av mediekritik som listas av Svensson måste, enligt honom, ’förstås mot 

bakgrund av skilda uppfattningar om hur medierna och medielandskapet ska formas’ 

(Svensson, 1998 s.174). I linje med sin kollega von Krogh anser han att mediekritiks diskursen 

blivit polariserad och att mångtydighet och gråzoner inte kommer till uttryck. Det är således 

uppenbart att Svensson själv vill föra en mediekritik vilken lyfter fram paradoxer, komplexitet 

och gråzoner (han skriver detta själv i stycket därpå). Han förklarar sin position väl i följande 

citat; 

Vid sidan om enfald existerar mångfald, vid sidan om yta djup, vid sidan om 

homogenitet komplexitet och vid sidan om maktfullkomlighet maktlöshet. 

Framförallt rör sig medier och journalistik i utrymmet mellan dessa ytterligheter och 

dagens situation präglas snarare av paradoxer än av entydiga utvecklings linjer 

(Svensson, 1998 s.175).     

Svensson betraktar också Bourdieus och McChesneys mediekritik vilken konstaterar att 

’marknaden som första instans utövar ett strukturellt tvång över television och journalistik’ 

(Svensson, 1998 s.187). Resultatet av detta tvång är ett marknadslogiks herravälde där 

journalistiken fungerar som en mellanhand, eller, mediator av sagd logik. Han ställer sedan 

denna typ av kritik mot den vilken Petersson och Hernes förespråkar. Kort sagt uttrycker deras 

kritik att medierna blivet mer självständiga och dominerade i offentligheten och att andra 

samhälleliga instanser samtidigt förlorat självständighet. Svensson accepterar både Bourdieu och 

McChesney, och Hernes och Peterssons kritik. Svensson menar att det hos medierna skett en 

’paradoxal heteronomisering och autonomisering - på en och samma gång mer beroende och 

mer oberoende. Frågan är istället på vilket sätt och i vilka avseenden’ (Svensson, 1998 s.187). 

Svenssons konception om massmediernas roll och utveckling i samhället anser jag vara alldeles 

riktig, men framförallt nyttig eftersom han tillåter mediernas motsägelsefulla komplex att 

framträda för mediekritiker. Utöver den kritik som fokuserar på brister och felaktigheter, samt 

den generella kritiken så beskriver Svensson (1998) via Hartmut Webler (1997) en mediekritik 

vilken berör massmedia i ljuset av kulturell och social självförståelse. Denna kritikerform; 
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[…] utgör en dialog och diskurs som växer i omfattning och komplexitet och som 

innefattar både offentlig debatt och forskning om medier. För denna form av 

mediekritik är det de stora och avgörande frågorna som står i centrum - vilken roll 

kan och bör medierna ha i samhället, vem bör ha makten över medierna, vilka 

bidrag till socialt och kulturellt liv bör medierna lämna? Mediekritik i denna mening 

kan närmast förstas som en mediepolitik influerad av filosofi eller socialfilosofi. 

Samtidigt har den en grund i den komplexa och föränderliga realitet som 

reflektionen bearbetar (Svensson, 1998 s.178). 

De tidigare nämnda typerna av mediekritik korresponderar med vissa aspekter av denna studies 

form av mediekritik, men den sistnämnda beskriver bäst studiens generella form. 

Natalie Fenton - (Dis)Trust 

 

I sin essä (Dis)trust (2018) diskuterar Natalie Fenton den kris som idag upplevs av nyhetsmedia 

och dess yrkesutövare. Hon refererar till The Edelman Trust Barometer survey (2018) vilken är 

en undersökning bestående av 33,000 personer i 28 olika länder. I den förenämnda studien så 

anses det i 22 av de 28 länderna att medierna är den minst trovärdiga institutionen i samhället. 

Samtidigt ökade tilliten till traditionella medier i och med ’fake news’ vågen, och de anses också 

vara en trovärdigare källa än sociala medier. Fenton skriver sedan att 63 procent av jordens 

befolkning anser att allmänheten inte kan urskilja ’fake news’ från sanningsenlig rapportering 

(Fenton, 2018). 

Fenton påstår att det pågått en process av kommersialisering, privatisering och rekonstruktion 

de senaste 40 åren vilket lett till en förändring i kulturell produktion, journalism, politisk 

kommunikation och marknads ’data-mining’. Resultatet är det nya medielandskapet (som enligt 

Fenton bör uppfattas som en medierande regim) kännetecknas av avreglering, av ytterligare 

kommodifiering och en snabbare kommunikativ process (Fenton, 2018). Idag ser vi också; 

high levels of news consumption through third-party platforms. But before we 

conveniently point the finger at the new global giants on the block we should be 

aware that the 2017 Digital News Report from the Reuters Institute (2017) also states 

that ‘the vast majority of news people consume still comes from mainstream media 

and that most of the reasons for distrust also relate to mainstream media’ (Fenton, 

2018 s.37).  

För att kunna ta tag i detta problem anser Fenton att medierna måste inse nödvändigheten att 

tillåta oberoende reglering och reglerare av medierna.   
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Natalie Fenton - Deregulation or democracy? New media, news, neoliberalism and the 

public interest 

 

I en annan essä författad av Fenton (2011) skriver hon att cirkulation av nyhetstidningar har nått 

rekordlåga siffror. Relaterat till detta faktum är förflyttningen av stora delar av totala 

annonsintäkter från nyhetstidningar till specifika reklam eller annonserings hemsidor. 

Responsen från traditionell media har varit att investera i digitala plattformar, samt att främja 

och utnyttja deras brand och marknads dominans för att öka sin digitala publikandel (Fenton, 

2011). Hon menar således att den hotande digitala pluraliteten mest troligen kommer att avta 

och begränsas i och med traditionell medias marknadsanpassning. Senare i essän skriver Fenton 

att oro kring medias förmåga att producera/förmedla högkvalitativ nyhetsrapportering inte är ett 

nytt fenomen, eller en konsekvens av den digitala utvecklingen inom media. Istället relaterar 

hon det förenämnda fenomenet till neoliberalismens praxis, vilken enligt Fenton består av 

ökande marknadsanpassning, och en hänsynslös ekonomisk logik vilken kräver ’ever-increasing 

profit margins resulting in fewer journalists doing more work, undermining the provision of 

news in the public interest’ (Fenton, 2011 s.65). Jag håller med Fentons skildring av den 

rådande neoliberala praxisen. Problemet är inte nödvändigtvis digitaliseringen, det är istället 

digitaliserings processen. 
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Metodologi 

 

Denna studie är en kvalitativ och konceptuell diskursanalys vilken ämnar kritiskt granska den 

journalistiska diskursen rörande dess verksamhet, dess ideal, dess position/relation till det ’nya’ 

massmediala landskapet, samt dess sanningsanspråk (roll som sanningstalare) och 

epistemologiska status. Jag har valt denna form av metod eftersom den tillåter inte bara 

undersökning av nyhetens kontenta utan också relationer mellan diverse påståenden med 

ändamålet att analysera dess etiska och epistemologiska karaktär. Eftersom denna studie är 

mediekritisk har jag valt en metod och en uppsättning teorier vilka ämnar analysera och förstå 

massmedia ’i ljuset av kulturell och social självförståelse’ (Svensson, 1998 s.178). Vidare anser 

jag att formen diskursanalys, i enlighet med Svensson (1998), möjliggör ett behandlande av den 

’interna’ journalistiska diskursen och dess dialog med forskningen och andra offentliga aktörer. 

Det blir också möjligt att tyda maktrelationer mellan journalistiken, forskningen och politiken 

när de diskuterar och debatterar i offentligheten. Sedan är uppsatsen influerad av socialfilosofi, 

samt är driven av en implicit mediepolitik (Svensson, 1998). 

Denna studie är således en analys av den kontemporära journalistiska diskursen om sig självt 

och sitt varande i relation till den sociala formationen. Den journalistiska diskursen 

representeras i denna studie av artiklar hämtade från dess fackpress/medienyhetstidningar, 

dessa är; Journalisten, Medievärlden, Pressenstidning och Dagensmedia. De hämtade artiklarna 

är publicerade mellan tidsperioden 2002–2019, och det är via Lunds universitets nyhetsarkivs 

sökmotor som dessa artiklar har hämtats. De sökord/nyckelord vilka har används för att 

avgränsa urvalet av artiklar från dessa publikationer är; medialisering, medielogik, mediekritik, 

mediegranskning, mediepolitik, medielandskap, alternativa medier och digitalisering. Varje 

sökord genererade cirka 50 - 200 artiklar, varav de vilka bedömdes vara relevanta för denna 

studie, samt representativa för den journalistiska diskursen av dessa nyhetspublikationer, valdes 

ut som empiriskt material. Från börjar var 24 artiklar utvalda, men denna siffra reducerades sen 

till 18 artiklar. De artiklar vilka valdes bort under urvalsprocessen var antingen; för korta, icke 

substantiell på det vis att det givna sökordet endast nämndes förbipasserande och/eller i 

begränsad utsträckning, eller att de var överflödiga då andra (utvalda) artiklar diskuterar det 

givna på ett snarlikt vis. Sedan fanns det ett mindre antal artiklar vilka var relevanta, men pga. 

studiens begränsade omfattning kunde dessa inte inkluderas.    

Dessa artiklar är presenterade i tre tematiska avsnitt vilka har betecknats som; medielogik, 

mediegranskning och kritik, och medielandskapet. I denna inom-journalistiska diskurs 
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förekommer det även synpunkter och inslag från externa aktörer i form av akademiker och PR-

kommunikatörer, vilka både redovisas och tas ställning till av journalisterna i fråga. 

Foucauldiansk diskursanalys 

 

I denna uppsats är en diskurs en teoretisk konstruktion bestående av en grupp påståenden 

tillhörande en och samma domän. I förhållande till en diskurs kan diskursiva relationer, vilket 

är relationer mellan diskursiva påståenden, beskrivas som de relationer och regler vilka 

definierar dess interna begränsningar och externa gränser. Vidare ämnar denna diskursanalys att 

beskriva och analysera hur en given diskurs, inom en specifik tid, plats och domän producerar 

kunskap/information, samt hur denne separerar kunskap från okunskap, felaktigheter, åsikt 

och/eller trosföreställning. Utöver detta är externa relationer och villkor nödvändiga för att 

objekt, koncept och teman skall framträda i en given diskurs, och dessa externa förhållanden 

reglerar ’reglerna för formation’ av diskursen (Foucault, 2010). När vi sedan rör oss till 

diskursiva-system så återfinns det inom dessa skilda kriterier och föreställningar kring vad 

kunskap och förståelse är, där objektivitet eller sanning inom en specifik domän bestäms av 

bl.a. det rådande kunskapstillståndet, verksamhetens ändamål och strukturella relationer, samt 

den interna diskursiva kampen mellan olika dominanta och tävlande diskurser (Foucault, 

2010). Vidare är den producerade diskursen samtidigt information/kunskap och taktisk då den 

ämnar manövrera de andra, tävlande diskurserna inom fältet.  

På ett översiktligt vis kan det arkeologiska tillvägagångsättet sägas bestå i att beskriva och 

kartlägga en uppsättning påståenden vilka framträder regelbundet inom en diskursiv-verksamhet 

och/eller domän och på det vis som de riktar sig mot en viss problematik. Koncept formas 

sedan i enlighet med verksamheten och det givna diskursiva fältet vilken slutligen resulterar i 

etableringen av en subjektsposition. Vidare består en diskurs av ett ändligt antal påståenden 

vilka länkas samma genom dess gemensamma villkor som determinerat dess existens och unika 

framkomst, eller artikulation. En diskursiv-verksamhets element är de objekt vilka gemenligen 

är refererade till i en given diskurs och dessa kan komma i konflikt med varandra och utgör 

paradoxer eller motsägelser (Foucault, 2010). När detta uppstår skall de beskrivas på så vis utan 

att försöka förena dem i en motsägelsefri enhet (Foucault, 2010). De åtskilda nyhetsartiklarna 

vilka kommer att behandlas i detta examensarbete kommer att uppfattas som noder i ett 

nätverk, vilket gör att dess diskursiva-enhet är varierande och relativ ett komplext diskursivt fält 

(Foucault, 2010). Dess enhet inbegriper vidare förhållanden av dess publikation, dess sociala 

funktion, publiken den riktar sig mot och skapats för (Foucault, 2010). Mycket av denna 
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diskursiva-formation tycks kretsa kring krisen upplevd av institutionen massnyhetsmedia och 

det journalistiska yrket, vilket uttrycks på olika vis med referens till olika element inom detta 

område som förklaringsmodell till den rådande situationen. Analysen försöker sedan visa vad 

och varför vissa objekt/element blir aktivt artikulerade inom en diskurs, och andra inte, samt 

varför en kris artikuleras och konceptualiseras på ett visst vis, och hur dess intressen (och 

relaterade strategi) kan uttryckas i och genom dessa. 

De principer vilka vägleder och formar denna typ av analys är först de element/objekt som 

inkluderas i den diskursiva-analysen, i detta fall handlar det främst om journalistikens 

deskription och förståelse av nyhetsmedia och dess egna diskurs rådande dess verksamhet. 

Metodologiskt sett kan tyvärr denna studie inte åta sig en historiskt komparativ-studie då 

åtkomst till medieunderlag i dessa tidskrifter inte är tillgängliga, denna begränsning leder mig till 

att förhålla mig till fackpressens diskurs från början av 2000-talet fram till idag. Det som blir 

denna texts telos är att presentera, beskriva och analysera de olika fragmenterade diskurserna 

inom en och samma diskursivgruppering/formation och sedan lyfta fram dess inre spänningar, 

motsägelser och paradoxer. 
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Teori 
 

Valet av teorier som gjorts för denna studie kan uppfattas som något okonventionellt i 

förhållande till studieområdet medieforskning, och till disciplinen sociologi. Jag refererar främst 

till min användning av Heideggers och Foucaults föreställning om sanning, men också till 

Althussers teori om ideologi eftersom denna inte längre tycks vara i mode. Valet av teorier 

hänger ihop med (den foucauldianska) metodologin på så vis att teorierna hjälper en att förstå 

hur kunskap åtskiljs från okunskap, och hur denna åtskiljning kan spåras till en konkret 

subjektsposition. Ytterligare möjliggör teorivalen att denna studie kan beskriva och undersöka 

hur en subjektsposition relateras till en viss typ av informations/kunskapsproduktion och social 

disposition. 

Christian Fuchs - Kritisk informationsteori 

 

En individ eller grupps konception av kritik (kritisk förhållning) är formativ för en persons 

sanningsanspråk och artikulation eftersom den på ett positivt och negativt vis utformar idéer om 

vad som är relevant, korrekt, nödvändigt och tillräckligt. För Karl Popper är kritik en 

epistemologisk metod vilken synliggör logiska motsägelser (detta kommer att benämnas som 

den normativa konceptionen). I kontrast till den förenämnda ställningen definierar Fuchs en 

dialektisk konception vilken menar att motsägelser kan vara intrinsikalt till objekten själva, och 

kan därmed inte överkommas eller redas ut med en tillökning av kunskap via statistiska verktyg 

eller via experiment (Fuchs, 2009). Enligt Fuchs är Poppers konception av kritik 

subjektiv/kognitiv eftersom den inte tar i beaktning tingets immanenta struktur, relationer till 

andra strukturer (och subjekt), samt totaliteten av sociala relationer vilken definieras som den 

sociala formationen. Exempel på kritiska konceptuella verktyg är historisk, socio-ekonomisk 

och/eller materiel analys av världens motsägelsefulla sociala process (Fuchs, 2009). Den 

popperianska metoden sammanfaller med en ideologi vilken Christian Fuchs beskriver som 

den administrativa ideologin, vilken är;   

(…) the linking of administrative-type problems and tools, with interpretation of 

results that supports, or does not seriously disturb the status quo (Fuchs 2009, 

s.245). 

Den administrativa ideologins kritiska verktyg vägleds av (Poppers) idén att kunskapstillväxt och 

differentiering sker genom appliceringen av problemlösning i relation till problemområde i en 

trial and error process (Fuchs, 2009). Distinktionen mellan administrativ och kritisk 

kunskapsproduktion, samt ideologi, är att den förstnämnde genererar instrumentell kunskap 
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(användbar, produktiv, ekonomiskt lönsam) där medel-ändamål relationen är primär (vilken 

vägleds av institutionens/organisationens intresse och antas vara neutral). Den senare ämnar 

generera reflexiv kunskap vilken analyserar motsägelserna inneboende i objektet/subjektet 

ifråga och relaterar detta till den sociala formationen, och till den diskursiva 

produktionen/ordningen. Den sistnämnda är således partisk, etisk och politisk (Fuchs, 2009). 

Den administrativa ideologin ämnar bevara, utöka och/eller förbättra, medan den kritiska 

ideologin ämnar underminera och förändra (Fuchs, 2009). Den sociala forskning tre generella 

funktioner är; intellektuell, moralisk och politisk. Likt positivismen, förnekar 

nyhetsjournalistiken (generellt sett) att dess fakta konstruktion är rotad i en viss världsbild, 

ideologi, etik eller teori vilken har politiska implikationer. Artikulationen av neutralitet 

(objektivitet förstått som korrekthet) i den administrativa ideologin uttrycker en 

instrumentell/teknologisk rationalitet vilken förnekar att den har en moralisk och politisk 

funktion utöver sin medel-ändamål orienterade (intellektuella) funktion (Fuchs, 2009). Vidare 

beskriver Fuchs, Poppers förståelse av kritik som bristfällig då epistemologin han förespråkar ej 

tar i beaktning hur akademin/vetenskapen är formad av världsbilder, politiska mål/ideal, samt 

den sociala världen utanför dess väggar.  

Althusser och ideologi 

 

Relevant för denna studie är Louis Althussers deskription av ideologi. För Althusser 

representerar ideologi; ‘[an] individuals' imaginary relation to their real conditions of existence’ 

(Althusser 2014, s.181). Ideologi är alltså det vilket medierar ett subjekts konkreta relationer 

(mellan subjekt och struktur, subjekt emellan, och subjektets relation till den sociala totaliteten) 

via det imaginära och det symboliska. Konceptet om det imaginära och det symboliska är del av 

den lacanska psykoanalytiska teorin vilken Althusser använder för att vidareutveckla och 

nyansera det ideologiska begreppet. Jurgen Reeder (1990) beskriver det imaginära som; 

(…) jagets ordning; det är det subjektiva register som i en mening verkar i riktning 

mot att knyta ihop, att ekvivalera och identifiera. (…) Det imaginära utgör ett 

universum av illusion och misskännande, och är därför utan möjlighet att på egna 

villkor uppenbara subjektets sanning (Reeder 1990, s.64) 

Det imaginära är enligt den lacanska teorin jagets subjektiva ordning, medan det symboliska 

(eller den symboliska ordningen) representerar människans intersubjektiva system vilken 

bestämmer hur den empiriska verkligheten framträder för oss. Eftersom språkets ordning 

medierar det reella så kommer vi ej i direkt kontakt med verkligheten i sig, eller med tinget i sig.  
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Det reala är därför i sträng mening en ordning som ligger utanför det psykiska fält, 

men som verkar som dess utgångspunkt och bas; det är något mot vilket subjektet 

ständigt stöts och utgör samtidigt den bakgrund eller fakticitet som låter det växa 

fram” (Reeder 1990, s.64)       

I och med denna struktur genom vilken subjektet upplever verkligheten förblir denne alienerad 

från det reella. Det reella upplevs av subjektet på ett negativt vis som intrång i dess ordningar 

(den imaginära och symboliska) vilken orsakats av brister i den imaginära och symboliska 

ordningen. Det som således artikuleras är subjektens subjektiva och intersubjektiva 

representationer (den imaginära och symboliska ordningen) vilka betecknas som ideologi; det 

finns således ingenting ’utanför’ ideologi. Den symboliska ordningen (språket) förstådd som det 

intersubjektiva är som tidigare benämnts betingad av den sociala formationen, historia och 

samhällets materialitet. Det är genom att förhöra och analysera dessa aspekter som en ideologis 

bias, motsägelser och brister kan synliggöras och redas ut. För Althusser har ideologi alltid en 

materiell bas, dvs, en ideologi existerar alltid inom en viss apparat, institution eller organisation 

vilken sedan uttrycks i dess praktik, i dess diskurs, och i dess sociala disposition (Althusser, 

2014). Således existerar det ingen praktik/praxis förutom i och via en ideologi, och att ideologi 

existerar för subjekten (individer interpellerade av ideologi) och är konstruerad av Subjektet 

(det abstrakta subjektet vilken strukturerar de individuella subjektens existens och varande) 

(Althusser, 2014).  

Vi kan nu tyda att Althussers konception av människan står i direkt kontrast till den 

liberaldemokratiska (kapitalistiska) konceptionen av människan och jaget vilken skänker 

individen större handlings- och tankefrihet, samt antar att människan har tillgång till objektiv 

kunskap på ett vis som enligt Althusser är omöjlig.   

Foucault – Parrhesia 

 

Relevant till nyhetsmedias projekt är Foucaults bok/föreläsning ’Fearless speech’ (2001) vilken 

är en typ av genealogi av det (antika) grekiska ordet ’parrhesia’. På svenska betyder detta ord 

talfrihet, eller, att tala fritt. Enligt Foucault (2001) är ordets generella mening att subjektet inte 

döljer någonting och talar öppet och fritt, personen berättar allt som has i åtanke gällande den 

givna frågan, samt har förmågan att artikulera detta till den andre (sin omgivning/publik). 

Foucault förklarar sedan att parrhesia även är en relation mellan talaren och vad denne 

artikulerar. Detta då subjektet i sin sanningstalande aktivitet redogör att denne står bakom sitt 

påstående, och att personen ifråga i klara och definierade termer uttrycker sin mening. 
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In parrhesia the speaker emphasizes the fact that he is both the subject of the 

enunciation and the subject of the enunciandum — that he himself is the subject of 

the opinion to which he refers’ (Foucault 2001, s.12).  

Parrhesia betyder alltså att talaren uttrycker och definierar sig som den som påstår och tycker si 

och så. Sedan länkas det sanningstalande-subjektet och dess sanningspåstående till en typ av 

sociala/strukturell situation, för att klargöra denna föreställning av begreppet jämför Foucault 

den moderna förståelsen med den antika grekiska. För den moderna konceptionen resulterar 

tro och sanning i och med en mental aktivitet vilken producerar bevis, för de antika grekerna är 

detta (parrhesia) en verbal- eller diskursiv aktivitet (Foucualt, 2001). För någon med den 

moderna konceptionen av sanning uppstår tro i och med en obestridlig bevisföring. För 

grekerna är det istället vissa moraliska kvalitéer som är nödvändiga för att kunna utöva eller 

delta i parrhesia (Foucault, 2001). 

Den strukturella relationen mellan sanningstalaren och den/de som tilltalas är en situation 

vilken i sig uttrycker en viss fara eller risk för sanningstalaren eftersom det råder en diskrepans 

ifråga om makt mellan parterna, eller att idéen/kritiken som sanningstalaren uttrycker står i 

opposition till den verdetagna sanningen (Foucault, 2001). Det är således en relation mellan 

icke-jämbördiga parter, eller, en avvikande åsikt från normen där ett påstående skapar ett brott i 

dialogen vilken genererar en potentiell (virtuell) fara för den som artikulerat sanningspåståendet. 

Sanningstalan är alltså ett risktagande i någon relativ mån. Risk och fara (en produkt av det icke-

jämbördiga förhållandet) är det hinder eller element i sanningsspelet vilket konstituerar 

sanningskomplexet, utan dessa kan inte en kritisk och reflektiv sanning bekräftas eller talas. 

‘Makten’ kan för det mesta inte vara sanningstalare i denna mån eftersom element av risk och 

fara ofta inte existerar för den. I och med att sanningstalaren tar risken och accepterar faran 

väljer personen att ’tala fritt’, att tala sanningen istället för att leva säkert i tystnad. Vidare är den 

givna sanningen farlig då den antingen kritiserar, utmanar, eller hotar den rådande ordningen, 

eller, den part som adresseras.  

Referensen till Foucaults beskrivning om parrhesia i relation till journalistiken och nyhetsmedia 

väcker frågan; vilka modus av nyhetsjournalistik kvalificerar som sanningstalan?  
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Heidegger 

 

Korrekthet och essensen av sanning 

 

Ett sanningspåstående refererar till ett ting eller fenomen vilken har aktualitet, och som i sin 

aktualitet också är genuin - en genuin aktualitet (överenstämmelse mellan idé, existens/varande). 

Proto konceptionen av sanning består i sanningspåståendets samstämmighet med det 

referentiella. I hjärtat av denna konception står korrekthet som garantören för samstämmighet 

mellan påstående och referens, där korrekthet har kommit att stå in för sanning, eller, har 

kommit att likställas med sanning (Heidegger, 2002). 

“Truth” is not a feature of correct propositions which are asserted of an “object” by 

a human “subject” and then are valid” somewhere, in what sphere we know not. 

Rather, truth is disclosure of beings through which an openness essentially unfolds 

(Heidegger 2002, s.7).   

Den största kontrasten mellan den normativa konceptionen av sanning och den uttryckt av 

Heidegger (2002) är att essensen av sanning för den förstnämnda är korrekthet (en form av 

korrespondens mellan påstående och referens), för den sistnämnda är sanningens essens 

avtäckandet och frambringandet av tingets varande (vilket ej är det samma som avslöjande och 

grävande). Förutom avtäckning och frambringande är också frihet och föränderlighet essentiella 

komponenter av sanningens essens eftersom sanningstalan utspelar sig i ett visst strukturellt 

förhållande mellan subjekt och sociala krafter. I akten av avtäckning och frambringande sker 

också en motsatt rörelse av skylning/döljande och tystnad - det finns således ingen ren 

avtäckning och frambringande vilken inte åtföljs av blindhet, (temporär) glömska och tystnad 

(Heidegger, 2002 s.7–9). Vidare utgår den normativa konceptionen av sanning från att 

individuella ting träder in i relationer med andra ting/fenomen (det atomistiska perspektivet), 

istället för att beskriva det som att det är relationen vilken avtäcker aspekter av tinget och i sig 

grundar (konceptet av) tinget i det konkreta.  

Stimmung 

 

’Stimmung’, uppfattat som sinnesstämning, skall i denna studie inte förstås enligt dess vardagliga 

mening som ett psykologiskt eller strikt subjektivt fenomen (Ratcliffe, 2013). Istället skall den 

förstås utifrån en heideggerisk definition där fenomenet istället är en apriori struktur mellan 

subjekt och ting (dess relation) vilken konstituerar ett subjekts varande i världen (Ratcliffe, 2013). 
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Den alldagliga föreställningen av sinnesstämning och sinnestillstånd är att den färgar och/eller 

förvränger verkligheten. Stämning enligt denna mening förstås som ett varande vilket adderar 

någonting som egentligen inte existerar. Matthew Ratcliffe beskriver stimmung i kontrast till 

emotion;  

(…) emotions [which] are brief episodes with specific objects, whereas moods are 

longer-term states that either do not have objects or encompass a wide range of 

objects (Ratcliffe, 2013 s.162).   

Och vidare att; 

Moods constitute the range of ways in which things are able to matter to us, and are 

thus essential to a sense of the kinds of significant possibility that the world can offer 

up for us (Ratcliffe, 2013 s.159). 

Ens stämning, förstådd på detta vis, betingar vad som kommer eller kan komma att betraktas 

som signifikant eller av betydelse gällande det givna för ett subjekt, samt är det vilket tillåter ting 

att framträda för subjekt. Stimmung är alltså potent med möjliga sätt att relatera till ting men är 

samtidigt alltid i en bestämd subjektsrelation vilken exkluderar andra. Stimmung är heller inte 

ett intentionellt tillstånd, den är en möjliggörare av sådana intentionella tillstånd såsom känslor 

och emotioner, troende, begär etc. (Ratcliffe, 2013). Slutligen betingar stimmung hur en individ 

orienterar sig mot konkreta, framtida möjligheter. Stimmung öppnar alltså upp en horisont av 

potentiella möjligheter för det givna subjektet vilket i sin tur bidrar till dennes förståelse. 

Deleuze och Guattari - Territorialisering och deterritorialisering 

 

Deleuze och Guattari (förkortat som D & G) beskriver i boken Anti-Oedipus (1983) koncept 

såsom terrirorialisering, deterritorialisering, omterritorialisering, kodning, avkodning och 

omkodning. Dessa koncept är användbara i att förstå och beskriva det förändrade 

medielandskapet som den professionella journalistiken befinner sig inom.  

Begreppet territorialisering hänvisar till en process vilken definierar, utökar eller skärper 

gränser/avgränsningar inom ett territorium. Det är en process vilken ökar den interna 

homogeniteten av ett assemblage (Deleuze och Guttari, 1983). I kontrast till territorialisering 

betecknar deterretorialisering händelser där spatiala avgränsningar destabiliseras eller där intern 

heterogenitet eller stratifikation ökar (Deleuze och Guttari, 1983). Relaterat till dessa är 

omterritorialisering vilken beskriver en process där en ny relation etablerats, en ny koppling 

uppstått, eller i mer drastiska fall där en ny social organisation blivit bestämmande (Deleuze och 

Guttari, 1983). Det sker således en omkodning av det tidigare territoriets ordning, men det 
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behöver inte nödvändigtvis vara så att omterritorialisering totalt avkastar den tidigare ordningen 

utan den kan bevara vissa aspekter och samtidigt motverka andra (Deleuze och Guttari, 1983). I 

mer simpla termer kan deterritorialisering uppfattas som en upplösande process, medan 

territorialisering är en typ av sammanhållande process och/eller kraft. Slutligen förklaras 

kodning som en pågående process vilken strukturerar eller omdefinierar objektiva ting som 

exempelvis arbetaren till ‘den fria arbetaren’, och produktion till ’pengar-kapital’.  Den kan även 

förstås som en viss logik och en konkretisering av ting, medan avkodning är ett upplösande av 

en kod, eller ett abstraherande av den (Deleuze och Guttari, 1983).  

Om vi sätter dessa begrepp i ett sammanhang för att påvisa dess funktion och relation måste vi 

börja med att beskriva den kapitalistiska ordningens om-kodning och axiomatik vilken präglas 

av abstraktion och instrumentalisering av den sociala organisationens materiella flöden (Deleuze 

och Guttari, 1983). I kontrast till den kvantitativa och instrumentella axiomatiken definieras 

kodens karaktäristik som indirekt, kvalitativ och begränsad; den är således extra-ekonomisk 

(Deleuze och Guttari, 1983). Den implicerar ett system av bedömningar och värderingar. Alltså, 

en uppsättning perceptionsorgan och en viss tro. 
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Artiklar 
 

De artiklar vilka kommer att presenteras i detta arbete är indelade i tre kategorier; Medielogik, 

mediegranskning och kritik, och medielandskapet. Artiklarna är publicerade i Medievärlden, 

Journalisten, Pressenstidning och Dagens media från 2002 - 2019. De olika kategorierna är 

relaterade till varandra i form av att de ingår i den allmänna journalistiska diskursen om dess 

ställning, dess funktion och relation, och dess yrkes- och informationsomvärld. I dessa utdrag 

från den journalistiska diskursen återfinns det en blandning av reflektion, argumentation och 

positionering i förhållande till de givna frågorna. Det förekommer även en dialog och 

argumentation med samhällsforskningen, där två olika grupper av sanningssägare möts, 

diskuterar, och debatterar gemensamma frågor ibland förstådd och närmad på olika vis. 

Medielogik 

 

I relation till det politiska 

 

I artikeln ’Journalisternas makt har ökat’ (2014) presenterar skribenten Johannes Nesser boken 

Mediekaratin, skriven av Kent Asp och Johannes Bjerling, i vilken författarna påstår att 

medialiseringen av politiken ’har förändrat förutsättningarna för den representativa 

demokratin.’ 

Politikerna har anpassat sig till medielogiken och följden är att journalisterna upplevs 

ha större inflytande över den politiska dagordningen än vad de politiska partierna, 

regeringen, departementen, riksdagen, myndigheter, näringsliv, 

intresseorganisationer och folkrörelser har. Kontakten mellan väljarna och 

politikerna sker via medierna, i stället för via partierna (Nesser, 2014) 

På den yttersta nivån artikulerats det att förändringen av offentlig kommunikation, över tid, har 

lett till en struktur där kommunikationen mellan struktur/politiska-partier är medierad genom 

den massmediala institutionen, istället för att institutioner eller politisk verksamhet 

kommunicerar ’direkt’ till medborgaren, och att denna förändring har resulterat i två saker; att 

massmedia upplevs ha större inflytande över dagordningen, samt att kommunikationen mellan 

det politiska och medborgarna är fullkomligen medierad genom en extern aktör (Nesser, 2014). 

Den fråga som tränger sig på är; vad betyder det att en annan samhällsaktör (journalistiken och 

den relaterade medielogiken) determinerar och förmedlar det politiska till medborgaren? Vad 

som blir tydligt är att nyhetsmedia betingar och (till viss utsträckning) förmedlar den 
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demokratiska processen, eller, medierar relationen mellan subjekt och struktur. Vad som inte 

står klart däremot är hur dessa förändringar är direkt anknutna till medielogiken, samt vad 

denna är. Nesser, via Bjerlings studie, berättar att nyhetsmedier har förmågan att påverka 

allmänhetens partisympatier under själva valrörelsen och möjligen influera valutgången (2014). 

Här refereras det endast till journalistikens politiska disposition som betingande faktor för 

påverkandet av valutgången. I följande citat förmedlar Nesser Bjerlings resonemang om 

mediekratin som en politiskordning; 

Mediekratin är en mer lyhörd styrelseform än partidemokratin och därför anpassar 

sig bättre efter väljarnas behov, så medför mediekratin sannolikt att ett långsiktigt 

agerande i folkets intresse försvåras eftersom den har ett kortsiktigt perspektiv där 

medborgarnas omedelbara behov ska tillgodoses och mediekratins politiker ofta 

jagar kortsiktiga opinionsframgångar (Nesser, 2014)  

I denna beskrivning artikuleras politikens agerande som långsiktig och i allmänhetens intresse, 

till skillnad från allmänhetens agerande vilken är styrd av kortsiktig tillfredställelse av 

(egen)behov och lust. Medialiseringen leder till en mer granskande och lyhörd styrelseform, 

men samtidigt till att ’politiker ofta jagar kortsiktiga opinionsframgångar’ (Nesser, 2014). Citatet 

uttrycker den liberala ideologins upplevda problem och inneboende motsägelse. ’Folket’ i dess 

vilja att få behov uppfyllda, och lusten släckt, i kombination med dess generella ovetskap, leder 

till fel lösningar och mål. Politikerna förutom att förhandla och strida mot varandra måste, för 

att säkra sina positioner, spela till folkets vilja vilket försvårar dess uppdrag. Folket agerar 

således på den omedelbara, upplevda nivån av verkligheten, medan politikerna agerar på den 

generella nivån vilken är fri från folkets partikulära brister och privata intressen (detta är 

onekligen en idealisering av den konkreta politiken).  

I en artikel från 2014 intervjuade Per Jansson professorn Jesper Strömbäck för Journalisten. I 

intervjun påstår Strömbäck att medialiseringen hotar att snedvrida rapporteringen till att 

fokusera alltför mycket på det politiska spelet och för lite på sakfrågor (Jansson, 2014). 

Strömbäck menar samtidigt att medierna har blivit mer självständiga i förhållande till politiska 

organisationer och uppfattas av honom som positivt för demokratin. Han påpekar sedan att 

‘medierna har sin egen medielogik’ och kontrasterar den mot ett demokratiskt och politiskt 

perspektiv. 

[…] utan det viktigaste är om nyheten passar deras nyhetsvärdering och fångar 

läsarnas uppmärksamhet. De tillvaratar inte allmänhetens intressen, utan tillvaratar 

sina egna intressen (Jansson, 2014) 
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Citatet hänvisar till massmedias kommersiella intressen/logik vilken står i motstridighet till dess 

demokratiska funktion. Strömbäck menar sedermera att politiken anpassar sig till nyhetsmedias 

dramaturgi (Jansson, 2014). I en Medievärlden artikel från 2007 argumenterar journalisten Mats 

Edman hur näringslivets PR-konsulter och politiken nyttjar massmedia och journalister för sitt 

egenintresse (Edman, 2007). Denna utveckling är en konsekvens av offentlighetens ökade 

medialisering, det är en självklarhet att organisationer, institutioner och dess marknadsförare vill 

skapa gynnsamma relationer. Som exempel refererar Edman till debattartiklar spökskrivna av 

lobbyister och PR-experter och att det mellan dessa aktörer och journalistiken existerar en 

’intressegemenskap’, ’DN får en slags nyhet, avsändaren får gratis PR för sitt budskap’ (Edman, 

2007). Sedan citeras de 100 miljarder som massmedia får i intäkter av näringslivet i form av 

’intern och extern påverkan, information, skryt och propaganda’ (Edman, 2007).   

I relation till form och epistemologi 

 

I en artikel från Dagens media (2013) skriver Madeleine Östlund att;  

åsiktsjournalistiken breder ut sig. Journalister förväntas först sakligt rapportera om 

händelser för att sedan värdera och tolka samma händelser i kommentarer och 

analyser. I förlängningen riskeras gränsen mellan nyhetsrapportering och tyckande 

att suddas ut (Östlund, 2013).’ 

I det ovanstående citatet artikulerar Östlund en upplevd problematik rotad i journalistikens 

dikotomi mellan rapporterandet av en händelse, och sedan opinion, värdering och analys av 

sagd händelse. Dvs, händelsen som ett faktum och tolkningen av sagt faktum genom 

begrepp/teman, och/eller genom samhället som totalitet. Det återfinns således inom detta 

argument en föreställning av det råa-faktumet, icke-medierat. Sedan artikuleras nödvändigheten 

av en arbetsdelning så att medierna inte agerar som både åklagare och domare. Hon menar 

också att den ökade medialiseringen och moraliseringen inom massmedia har lett till en; 

mer intensifierad medial bevakning och en ökad genomlysning av organisationers 

moraliska kompass. I denna utveckling ser vi en tendens till att dagens journalistik 

oftare handlar om att utkräva ansvar av ledare genom att argumentera för deras 

avgång snarare än att analysera och problematisera händelser (Östlund, 2013).   

Östlund menar vidare att detta fenomen producerar både ängsliga ledare, och i förlängning, ett 

medieklimat präglat av ängslighet där åtgärder vilka avviker från den kommersiella-

medielogiken inte är relevant (Östlund, 2013). Här likställs medielogiken med den 

kommersiella logiken. Frågan är om detta också var meningen bakom det inledande 

användandet av begreppet. Den kommersiella logiken är en aspekt av medielogik, inte 
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medielogik som sådant då det kommersiella är den marknadsmiljö vilken nyhetsmedia finner 

sig inom. I texten problematiseras det faktum att medierna har tolkningsföreträde när det gäller 

moral och ansvarsfrågor, samt att; 

frågor framställs ofta som endimensionella - rapporteringen blir svartvit och de gråa 

nyanserna får inte plats. Idag har medielogikens förenklade världsbild i hög grad 

accepterats och istället för att visa på andra bilder tenderar organisationer och företag 

att lämna walk over (Östlund, 2013). 

Citatet lyfter fram medias förenklade världsbild vilken hör ihop med Östlunds tidigare citat 

angående journalistikens sätt att bemöta frågor i termer av moral och ansvar, samt 

journalistikens generella samhällskonception vilken består av folket – granskare – makthavare. 

Sedan utvidgas medielogik till att innefatta dess presentationsform vilken benämns som 

dramaturgisk och reduktiv, vilken i sig påstås ha en betingande effekt på’ förutsättningarna för 

dagens ledarskap’ (Östlund, 2013). Ledare anpassar sin kommunikation till medians dramaturgi 

då dess ’egen’ presentationen inte fungerar inom detta diskursiva format, vilken i sin tur antagas 

påverka aktörernas uppfattning. Dvs, den dramaturgiska formen har två tydliga betingelser i 

publiken och den kommersiella logiken (vilka på sätt och viss är interrelaterad). Skribenten har 

således identifierat två externa betingelser vilka determinerar den journalistiska diskursen, eller, 

det journalistiska formatet. Sedan problematiseras denna typ av översättning av en 

institutions/organisations artikulation av problem och argument från en diskursiv domän till en 

annan. Vad som inte har vidrörts i denna diskussion är yrkesdispositionen och ideologin, samt 

journalistikens informations-producerande verksamhet.  
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Mediegranskning och kritik 

 

Johannes Nesser, skribent för Journalisten, uttrycker i en artikel från 2016 att det finns ett 

behov av mediegranskning, eller som han formulerar det; ’vi som granskar ska granskas’, och 

att;  

det är viktigt att väcka debatt i frågan kring public serviceuppdrag, kring vårt uppdrag 

och kring förhållandet mellan aktörerna (Nesser, 2016).  

Han vill således uppmuntra ett allmänt intresse gällande mediasituationen och relationen 

mellan dess aktörer. I en annan artikel från Journalisten (2005) rapporter skribenten Martin 

Jönsson om en undersökning från Demokratirådets Mediernas integritet vilken påstår att det 

återfinns ett journalist-missförtroende i Sverige och att;  

de[t] etiska regelverket är otidsenligt och tandlöst och att medieföretagen är alldeles 

för slutna och ovilliga att själva bli granskande (Jönsson, 2005).  

Senare i artikeln påstår PR-konsulten Westander att populationen i ’överväldigande majoritet’ 

mätt genom opinionsundersökning anser att medierna bör redovisa sitt råmaterial på nätet 

(Jönsson, 2005). Tanken är att detta skall bli ett medel för publiken att granska och förhålla sig 

till nyhetsartiklarna. Ejvind Hansen (forskare inom journalistik) påstår i en artikel hos 

Medievärlden att en form av journalistisk filosofi idag är en nödvändighet eftersom eter- och 

nätmedier blivit ’mikrofonhållare’ för makthavare (Källström, 2009). Hansen menar att 

journalistikens funktion kommer/håller eller bör förändras då allmänheten kan införskaffa sig 

information på egen hand via internet. Det är alltså den undersökande, granskande och kritiska 

aspekten av nyhetsverksamheten som är dess viktigaste aspekt och den som bör utvecklas. 

Hansens negativa påstående i artikel är att printmedier ej agerar som mikrofonhållare för 

makthavare, åtminstone i relation till eter- och nätmedier.  

Intryck utifrån 

 

I den journalistiska diskursen om nyhetsverksamheten presenteras emellanåt synpunkter och 

kritik från politiska och akademiska aktörer. I artikeln ’Det första intrycket utifrån’ (vilken är 

del av artikelserien ’intryck utifrån’) presenterar statsvetaren Olof Petersson sin kritik av 

nyhetsmedia (Petersson, 2002). Han inleder med att ställa frågan; 
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Antag att medborgaren står inför ett val. Vem ska jag ge makten över mina tankar? 

Journalisten eller forskaren? Vem ger mig bäst hjälp att fylla min roll som 

medborgare i en demokrati? (Petersson, 2002) 

I denna frågeställning etableras en konflikt (kanske rent utav ett falskt dilemma) mellan 

samhällsforskningen och journalistiken, en konflikt vilken utgörs av dess gemensamma 

studieobjekt (vilket är samhället) och vem som har tolknings- och kunskapsföreträde. 

Peterssons frågar allmänheten vilken av dessa två aktörer/discipliner som medborgaren bör 

vända sig till. Frågan han ställer ämnar ifrågasätta journalistikens lämplighet, och att genom detta 

ifrågasättande leda allmänheten till att lägga sin tillit till akademin.  

Petersson skriver att den journalistiska nyheten består av att presentera avvikelser från normen, 

samt att nyheterna presenterar ’verklighetsfragment’ vilka är tydligt avgränsade från varandra, 

m.a.o. att dessa är orelaterade. I kontrast till journalistiken ligger forskningens fokus på det 

typiska, och ämnar producera samband och generaliseringar. Begrepp och teorier underbygger 

forskningens stomme vilken möjliggör beskrivandet och uppfattandet av ’mönster, processer 

och orsakssamband’ (Petersson, 2002). Journalistiken söker istället efter individer eller ett 

subjekt vilken avvikelsen kan spåras till, att ’ge makten ett ansikte’ (Petersson, 2002). Alltså 

tenderar journalistiken, enligt Petersson, att personifiera problem och händelser. Journalistiken 

enligt hans beskrivning har en tydligare, eller mer explicit moraliskfunktion (en subjektifikation 

av det moraliska omdömet gällande det givna) i förhållande till samhällsforskningen.  I 

samhällsforskningen placeras individuella aktörers agerande inom en strukturell och 

institutionell ram där förklaringsmodellerna ämnar beskriva strukturer och det system de 

formar, samt de latenta effekter som uppstår i och med dem.  

Journalisten vill konkretisera. Forskaren vill abstrahera (Petersson, 2002) 

Här pekar Petersson mot en, enligt honom, formativ distinktion mellan dessa två diskurser 

vilken är mellan första och andra ordningens kunskap, eller, mellan praktisk kunskap och 

teoretisk kunskap. Denna distinktion håller till viss utsträckningen men den förklarar inte riktigt 

journalistikens disposition gentemot den sociala världen eller vilken typ av kunskap de 

producerar. Petersons beskrivning är en förenkling av samhällsforskningens och filosofins 

strävan, samtidigt som han pekar ut genuina skillnader mellan samhällsforskningen och 

journalistiken. Han poängterar sedan att journalistiken medierar information och kunskap kring 

det sociala, det politiska, och den akademiska forskningen till allmänheten. Med detta sagt 

menar han att journalistiken har ’makt över tanken’ vilket refererar till nyhetsmedias 

medierande makt (selektions- och representationsmakt) och tolkningsföreträde (Petersson, 
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2002). Den massmediala nyhetsapparaten är således inte en självständig verksamhet när det 

kommer till kunskapsproduktion då de refererar till vetenskapen och dess 

tekniska/teknologiska verktyg, och till expertkunskap vilket i sin tur skänker dem en viss 

legitimitet. Dess makt ligger i medieringen av kunskap, eller i de flest fall, av information. Jag 

gör en distinktion mellan information och kunskap, där den förstnämnda är återgivning av 

förhållande utan någon särskild teoretisk eller analytiska ansats; således är information 

någonting vilken inte går utöver sig själv.  

Vidare menar Peterson att nyhetsmedians makt består i att politiken och andra externa 

organisationer måste anpassa sig till det mediala formatet och dess relaterade logik (såsom 

relationer mellan subjekt och byteshandel medieras via kapital, och är på liknande vis ett av 

samhällets formativa medierande-mekanismer). Ytterligare kan nyhetsmedia förstås som ett 

opinionsstyrande medium. Senare i artikeln skriver han att politiker och forskare också är för 

passiva och att triaden; politiker, journalister och forskare bör utforma en tydligare 

ansvarsfördelning. Han kritiserar även den aspekt av den journalistiska ideologin vilken explicit 

menar att demokratin hänger på att granska och ’avslöja makthavarna inför folket’ (Petersson, 

2002). Peterssons förhållning gentemot nyhetsmedia är således skeptiskt till dess självuttalade 

samhällsroll (2002). I fråga om forskarnas passivitet i förhållande till det offentliga rummet 

menar Petersson att de har skyldigheten att redogöra sitt arbete till allmänheten, men menar 

samtidigt att redogörelsen i nyhetsmedia om forskning ofta är i ’förvanskad och tillspetsad 

form’, samt att det endast är ’små fragment av samhällsforskningen [som] når ut till 

allmänheten’ (Petersson, 2002).     

[…] vi [forskare] kan berätta hur marknadsekonomiska och demokratiska system 

fungerar och vi vet en hel del om hur problem uppkommer och kan rättas till. 

Samhällsvetenskapen har bättre förutsättningar än journalismen att bidra till de 

kunskaper som medborgaren behöver för att fylla sin ansvarsfulla uppgift i 

demokratin. Journalismen bygger på tillspetsning av en enda synpunkt, medan 

forskningen ger underlag för att hantera demokratins krav på avvägningar mellan 

vanskliga dilemman. Journalismen står för förenkling, forskningen och politiken för 

komplexitet (Petersson, 2002). 

I detta citat etablerar Petersson tydligt att samhällsforskningen, till skillnad från journalistiken, är 

den enda verksamhet vilken har tillräcklig kunskap om samhället, och att de är den aktör vilken 

är bäst lämpad att uppfylla det samhällsbärande ansvar och funktion som journalistiken åtagit 

sig. Denna utläggnings taktiska implikationer kan tolkas på ett par olika vis. Det kan uppfattas 
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som att han menar att journalistikens uppdrag (och självförståelse) bör delegeras till en annan 

aktör då journalistiken ej kan uppfylla sin självdeklarerade funktion i och med sin bristande 

kunskap och förståelse gällande den sociala världen. En annan tolkning är att journalistiken bör 

mediera kunskap från samhällsforskningen till allmänheten i liknande utsträckning som de 

rapporterar om politik etc. Eller att de (journalisterna) i sina förklaringar och analyser av 

händelser skall bruka teorier, koncept eller resultat från samhällsforskningen. En sista möjlighet 

är att utbildade samhällsforskare skapar journalistiska verksamheter så att de kan kommunicera 

med allmänheten direkt. Citatets implikationer är att journalistikens medielogik (samt dess 

ideologi) är inkapabel att redogöra för samhällets (specifikt politikens) dynamik och 

komplexitet, vilken leder till en sänkning av dess status, en begränsning av dess ansvar, och en 

förändring av dess ändamål. Med andra ord reduceras journalistiken till en strikt 

samhällsuppdaterande instans (empirisk sekvensbaserad presentation av fenomen/händelser). 

Peterssons argument framhäver forskningens och politikens komplexitet/dynamik, och påstår 

att de är riktade mot långsiktiga konsekvenser och styrda av generella principer. Petersson 

skriver sedan att de bör finnas medier vilka ej är kontrollerade av journalister, vilket är ett 

tillsynes intressant förslag vilket skulle leda till en konkurrens mellan discipliner inom 

nyhetsmedia, eller t.o.m. ett genuint samarbete. 

I den andra artikeln från artikelserien ’Intryck utifrån’ är författaren filosofen Hans Ruin (2002). 

Han skriver att allmänheten förväntar sig att kvalificerade medier agerar som sanningssägare 

och att dess legitimitet härrör från detta. Med andra ord att man från nyhetsmedia får ’reda på 

hur det är’, och att ’all medial nyhetsorienterad verksamhet uppbärs av ett sanningsanspråk 

också när det rör sig om rena lögner’ (Ruin, 2002). Ruin beskriver sedan ’nyhetens väsen’ som 

’en relevant sanning om hur det är’ (2002). Han påstår sedan att en sanning aldrig bara är; 

något som finns därute i världen. Ute i världen pågår ett obrutet förlopp av 

verklighet och vardande (Ruin, 2002).  

Ruin belyser därefter själva sanningsprocessen, han skriver att det krävs en avgränsning och en 

’språklig gestaltning’ av verkligheten (en abstrakt konstruktion). Han fortsätter sin argumentering 

genom att lyfta fram att nyhetsmedias sanningsprocess/produktion består i att ’dagligen välja ut, 

tolka, isolera och iscensätta några få verklighetsmoment som därefter kommer att utgöra det 

kollektiva mentala landskap i vilket vi rör oss’ (Ruin, 2002).’Sedan påstår han att 

sanningsproduktionen inkluderar villkor såsom att den artikuleras via en viss typ av språk, via 

en viss begreppslig nivå, och att dessa varierar medium emellan. Ruin påstår sedan att nyhetens 

igenkännbarhet är grundad i dess repetition av form och relativt innehåll. Han skriver att;  
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(…) nyheten oftast inte är ny, att den egentligen inte är en nyhet, utan något som har 

hänt förut och visat sig vara gångbart. Detta samma gamla skeende kläs i nyhetens 

form, för det är vad genren kräver, och det låter sig förvandlas till nyhet just för att 

det paradoxalt nog egentligen inte alls är nytt (Ruin, 2002). 

Detta är en av anledningarna, enligt ruins argument, till att medierna fastnar i sina egna, trogna 

och gångbara nyheter och övergripande narrativ. Han beskriver sin argumentation som en form 

av reflektion vilken distanserar en från ’nyhetens absoluta uppslukande här och nu’ (Ruin, 

2002). Denna form av distanserad reflektion kring nyheter och dess sanningsproduktion, eller i 

Ruins termer ’iscensättningsformerna’, är en viktig position att inta inför värderingen av nyheter. 

Han skriver vidare att det existerar sanningar vi förväntas delta i och att dessa ofta ingår 

och/eller är relaterad till en annan sanning;  

i ett annat sanningsspel, i vilken den själv snarare är händelse än ett uppdagande av 

händelser. Det gäller framför allt att se detta sanningsspels egna mekanismer (Ruin, 

2002).  

Han menar att det många gånger är fallet att nyheten är en iscensättning av sig själv, att det inte 

går att ’skilja på nyheten som verklighet och nyheten som rapport om verklighet. De smälter till 

sist samman’ (Ruin, 2002). Citatet visar också att nyheten är ett moment i ett vidare 

sanningsspel. Han menar att allt detta är viktigt att ha i åtanke då media och informationssystem 

blir mer allomfattande och komplexa, och läsaren bör vara medveten om hur nyheter leder en i 

termer av ’sanningsanspråk’ och ’sanningsspel’. På detta vis kan man skapa ett utrymme av 

frihet i den ’genom-medialiserade’ världen. 

Intryck inifrån 

 

I en artikel från Journalisten intervjuar skribenten Hanna Lundquist föreståndaren för Institutet 

för mediestudier, Lars Truedson (2017). I artikeln är Truedsons kritik riktad mot de 

medieaktörer vilka hellre framför en underhållande berättelse istället för den ’ursprungliga’, 

eller riktiga berättelsen (2017). Kritiken riktar sig mot de nyhetsutsagor vilka värderar det 

dramaturgiska till den utsträckning att den omformar den faktiska händelsen (när vet dem att 

detta har skett?). Truedson (2017) påstår sedan att mediekritik har blivit lättare att framföra och 

delta i, i och med sociala medier och att det blivit till en ’folksport’ (Lundqvist). Han menar 

samtidigt att det ökade informationsutbudet kommer stärka journalistikens plats och status. I en 

annan artikel av samma publikation presenteras Göteborgs universitets (JMG) forskning vilken 

påstår att ’etablerade’ medier fortfarande är de aktörer vilka merparten av medborgare vänder 

sig till i krissituationer. Dvs, i termer av legitimitet och informationssäkerhet så är de 

traditionella medierna dem som publiken vänder sig till. De traditionella medierna utgör 
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fortfarande sanningsregimen inom massmedia, medan online-medierna är det medium vilken 

attraherar flest användare.  

I en artikel från 2012 beskriver Torbjörn von Krogh (chefredaktör för pressens tidning 96–06) 

vad konstruktiv mediekritik är. Ändamålet med mediekritik är att generera en process ämnad 

att få;  

mediernas företrädare att försvara sig, förklara sig, vara öppnare. Att inte bara prata 

om att ta ansvar utan också visa att man gör det. Till exempel i form av förklaringar, 

rättelser, insyn, öppenhet, genomskinlighet (von Krogh, 2012). 

En annan artikel från Pressens Tidning (2003) skriver von Krogh att pressens självsanering inte 

längre fungerar (detta uttalande uppstod i samband med mordet på Anna Lindh). Han skriver 

att kontinuerlig mediekritik och mediebevakning; 

numera löper parallellt i medierna med den faktiska bevakningen av 

händelseförloppet. Vi har sett det tidigare i samband med valrörelser, krig och 

katastrofer. Men vi ser det i ännu högre grad nu. På debattplats, i kolumner, i radio- 

och tv-debatter, i ledare. Men också på nyhetsplats i enkäter, artiklar och 

utfrågningar. Plus utgivare som resonerar med sina läsare och motiverar sina beslut 

(von Krogh, 2003). 

Den problematik eller förändring som påpekas är att nyheter, och kritik av nyheter, existerar 

inom samma forum och sker samtidigt. Den mediekritik som von Krogh tycks förespråka är en 

vilken branschen i stort är överens om; det som åkallas är lagstiftningsändring, högre 

skadestånd, skärpta etiska regler och en generaldebatt. De första två förslagen är enligt von 

Krogh återvändsgränder, de sista två är ställer hans sig positiv till. Men denna typ av mediekritik 

existerar främst på den innehållsliga nivån och på den strikt praktiska nivån. Frågan är om inte 

mediebevakning och mediekritik egentligen gynnar och sporrar den så kallade generaldebatten 

istället för att vara dess främsta hinder?  

Journalisten publicerade 2005 en artikel i vilken Martin Jönsson rapporterade om en 

debattartikel i DN författad av medieforskare. De centrala frågor som diskuteras är pressetik, 

yrkesetik och kommersiell påverkan. Även i denna artikel omnämns den allmänna mediekritik 

vilken påstås vara ’mer livlig än någonsin’ (2005). Allmänhetens mediekritik beskrivs som ’något 

av en folkrörelse’ och;  

frågor om mediernas agerande och publiceringar är i dag allmängods och inte längre 

någon intern angelägenhet för branschen. Vilket naturligtvis är en väldigt positiv 

utveckling. Ju mer medierna diskuteras, ju större transparens det finns kring 
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journalistiken, desto bättre ur ett demokratiskt och publicistiskt perspektiv (Jönsson, 

2005). 

Detta argument skiljer sig från vissa andra i att dess disposition gentemot den allmänna 

mediekritiken inte är negativ (allmänhetens mediekritik tenderar att klassas som högervriden-

främlingsfientlig, populistisk eller ideologisk). Han påstår t.o.m. att ju mer media diskuteras 

desto bättre transparens existerar kring journalistiken, vilket i sig gynnar demokratin. Dvs, ökad 

kvantitet kring diskursen om media är positivt för relationen mellan media och allmänheten, 

samt för demokratin i sig självt (detta är ett högst tveksamt resonemang, att mängden eller 

frekvensen i sig är ett positivt fenomen, eller pekar mot en positiv utveckling – men det kan 

ändå resultera i goda effekter.) Det Jönsson beklagar sig över är ’att positionerna kring det 

pressetiska regelverket och de mediegranskande instanserna är så låsta’ (2005), samt att 

journalister misslyckats ta i tu med frågor gällande hur text/kommersiell-reklams påverkan på 

medierna skall hanteras. Sedan argumenterar Jönsson för att de pressetiska reglerna och 

granskningen av etermedier skall utvecklas/moderniseras, och han kritiserar organisationer och 

aktörer inom fältet som inte arbetar mot detta mål. Han påstår vidare att en gemensam 

värdegrund inom journalistiken är önskvärd, men att den kontinuerligt bör revideras eller 

uppdateras. Jönsson menar att dessa insatser och åtgärder är nödvändiga ifall nyhetsmedias 

självsanerande/granskande system skall fungera. Men hur är det tänkt att detta självsanerande 

system skall fungera? Medieforskarna, i debattartikeln publicerad i DN, stipulerar tre 

problemområden i mediajournalistiken. Dessa är;    

1. Fri och oberoende journalistik förutsätter att medierna har integritet både inåt och 

utåt. Men inte sällan finns det ett stort avstånd mellan detta ideal och mediernas 

verklighet.  

2. Det pressetiska regelverket har blivit föråldrat och fungerar inte tillfredställande i 

dagens mediemiljö. Det är också splittrat, krångligt och svårgripbart.  

3. Medieföretag och redaktioner framstår ofta som slutna och ovilliga att bli 

granskade (Jönsson, 2005). 

Den första punkten är en kritik mot institutionens interna och externa integritet vilket 

exempelvis berör verksamhetens relationer, procedurer, intressen etc. Den andre punkten är en 

kritik av det pressetiska regelverket vilken påstås vara förlegad. Att den som ett praktiskt 

journalistiskt ramverk inte är anpassad till medielandskapet och det nya strategiska läget. Den 

tredje kritiken är att medias ovilja att bli granskade av externa aktörer såsom andra journalistiska 

verksamheter eller samhällsforskningen. Avslutningsvis kommenterar artikelns skribent att det 

finns tre punkter som det pressetiska regelverket bör utgå ifrån; ’Integritet. Självsanering. 
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Öppenhet’ (Jönsson, 2005). Detta skulle kunna översättas till; var mer korrekt och följ 

professionens normativa ramverk.  

I en artikel publicerad hos Journalisten argumenterar skribenterna Jonas Johansson och Per 

Shapiro för att mediegranskande aktörer bör hållas till en högre standard än övrig journalistik, 

detta för att undvika att hamna i en ’ändlös metaspiral’ (2018).  Argumentation hör samman 

med den kritik som senare framförs i artikeln där P1 programmet Medierna rapporterade att 

europeiska läkemedelsmyndigheten påstått i ett pressmeddelande att de utfört en vetenskaplig 

granskning av olika vacciner. Dock framkom det att denna studie ej var klar och att medierna 

okritiskt rapporterat ett pressmeddelande som fakta. Avslutningsvis konstaterar Johansson och 

Shapiro att ’om vi lägger de journalistiska grundprinciperna om källkritik åt sidan så återstår för 

Medierna att hoppas på turen’ (Johansson, Shapiro, 2018).  

Respons till den kritiska teorins mediekritik och ’stimmung’ 

 

Artikeln ’Mycket svart eller vitt och breda penseldrag’, publicerad i Pressens Tidning (2003), 

diskuterar ’mediekritikens historia’ vilken är en artikelserie skriven av Torbjörn von Krogh. 

Han citerar en av sina artiklar i DN från 1988;  

Det mest vitala inslaget i dagens svenska vardag är pressen. Med dynamik och kraft 

har den avslöjat ett rad missförhållanden i Sverige […] 

I nästan samtliga fall har sanningen fått dras fram av pressen medan vårt välkända 

utredningsväsende begravt frågorna utan att ge dem svar (von Krogh, 2003). 

Von Krogh påstår i dessa citat att pressen är ovärderlig i sin vardagliga funktion för gemene 

man, och att den i sin position som ’extern’ granskare av samhällets institutioner utför uppgifter 

och erhåller en demokratisk funktion vilka staten och dess utredningsväsen ej kan utföra på 

egen hand. Massmedierna beskrivs av von Krogh som en demokratisk institution, eller, en 

institution vilken möjliggör det demokratiska projektet väglett av just sin granskande, grävande 

och sanningssökande projekt. Efter denna skiss av journalistikens roll och funktion presenterar 

han Dieter Ross klassificering av filosofers och samhällteoretikers mediedisposition och kritik. 

De som bl.a. diskuteras är Schopenhauer, Nietzsche, och Adorno. Schopenhauers kritik, enligt 

artikeln, påstod att ’de [nyhetsmedia] misshandlar språket och levererar material för pöbelns 

underhållning på låg nivå’ (von Krogh, 2003). Nietzsche påstod enligt artikeln att ’journalister 

motverkade kultur och bildning med sin aktualitetsfixering, de till och med hindrade publiken 

från att utvecklas’ (von Krogh, 2003). Adorno betraktade kulturindustrin och massmedia som 

’manipulativa geschäft som omyndigförklarar publiken’, och att detta komplex motiverades och 
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försvarades av den sociala formationens ideologi vilken ’legitimerar skräp’ (von Krogh, 2003). 

von Krogh beskriver att Dieter Ross i sin överblick av dessa teoretikers mediekritik finner en 

pessimistisk och optimistisk värdering eller disposition. Den optimistiska dispositionen är 

‘politiskt grundad, progressiv och utopisk’, medan den pessimistiske karaktäriseras som 

’kulturellt motiverad, konservativ och nostalgisk’ (dessa två dispositioner förklaras inte vidare). 

Sedan beskrivs relationen mellan dispositionerna som att de ’ofta talar förbi varandra’ (von 

Krogh, 2003). Argumentet som von Krogh mobiliserar mot författarna är att det är;  

sällsynt att någon sätter upp både för- och nackdelar och gör en jämförande 

heltäckande avvägning. Det är också sällsynt att framställningarna bygger på 

empiriska undersökningar av förhållandena i och kring medierna. Mycket oftare 

projiceras övergripande världsbilder på pressen, radion och televisionen (von Krogh, 

2003). 

von Krogh menar alltså att mediekritiken beskriven i det föregående stycket inte är vetenskaplig, 

och att den är ensidig i sitt betraktande av massmedia (samt att det saknas ett pragmatiskt eller 

utilitarist tänkande). De förenämnda mediekritikerna påstås projicera en verklighet på 

massmedia vilken ej överensstämmer med faktiska, empiriska förhållanden. Argumentet 

avgränsar här vilken form av kritik som är legitim. Den legitima kritiken tycks vara en form av 

empirisk (möjligtvis kvantitativ samhällsforskning eller administrativ samhällsforskning) 

vetenskaplig studie. Av de individer vilka diskuterats ovan är flertalet av dem filosofer i någon 

betydande mening vilket ger dess mediekritik en filosofisk/teoretisk karaktär. Resultatet är att 

dess kritik på förhand blir avfärdade då kritiken uppfattas som icke-empiriskt grundad, och 

således icke-vetenskaplig. I den andra delen av artikeln riktar sig von Krogh återigen mot den 

’pessimistiska’ hållningen, denna gång representerad av amerikanerna Christopher Lasch och 

Neil Postman. En liknande kritik vilken tidigare framfördes mot de ’tyska pessimisterna’ 

framförs nu mot de två amerikanerna;  

’Dessa [negativa] tendenser i samtiden jämförs med ett förflutet, som dock inte 

undersöks empiriskt, och utifrån detta drar författarna slutsatsen att medierna har 

skulden till vad de ser som elände i nuet’, skriver forskarna i boken Medier och 

kultur (von Krogh, 2003).  

Von Krogh skriver sedan att den pessimistiska mediekritiken har fått för stort inflytande och 

varit alltför dominerande i debatten om masskultur och medier. Dessa två filosofiskt lagda 

samhälls- och media teoretiker kritiseras och avfärdas som icke-vetenskapliga i empirisk mening 

och anklagas för att vara vägledd av en nostalgisk ideologi vilken grundar deras pessimism. 

Kunskapsavgränsning för det giltiga och legitima är således empirisk, (möjligtvis) kvantitativ och 

administrativ. Den legitima kritiken är således balanserad och dess ändamål är att främja en 
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relation till objektet vilken är värderingsfri (detta exkluderar en kritisk disposition och värderar 

en administrativ sådan). 

Journalistikens förtroende och fientliga medier-fenomenet 

 

I en artikel från 2002 kritiserar Anette Novak den reella appliceringen av de yrkesetiska 

reglerna i förhållande till dess ideal. Hon problematiserar reporter – politiker relationen och 

påpekar de fall där ’journalisterna i publika digitala kanaler närmast framstår som privata vänner 

till den maktelit de är satta att granska’ (Novak, 2012). Frågan kan förstås som ett ifrågasättande 

av hur journalister relaterar till sin relation med makten, samt vad dess innebörd är i etiska 

termer. Novak föreslår som motverkande effekt;  

ett tydligt regelverk på varje medieföretag [vilken] skapar trygghet bland 

medarbetarna. Det kräver också att medarbetare som trampar snett 

uppmärksammas - oavsett på vilken avdelning eller nivå de arbetar (Novak, 2012). 

Alltså, en form av regelverk vilken regler reporter – politiker relationen. Detta förslag 

sammanfattas i följande citat;  

(…) långsiktigt, hårt arbete för att skapa interna strukturer, metodik kring hur vi 

hanterar personliga relationer och agendor, publicering av transparensinformation - 

men framförallt processer som stöttar en levande diskussionen om de centrala 

etikfrågorna (Novak, 2012). 

I en artikel publicerad hos Journalisten 2015 diskuteras fenomenet och begreppet ’fientliga 

medier-fenomenet’ och hur det relaterar till mediekritik (Nesser). Skribenten Johannes Nesser 

diskuterar detta begrepp/fenomen med Bengt Johansson, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Nesser presenterar sedan Jesper Strömbäcks (professor i 

journalistik och politisk kommunikation) kritik av programmet aktuellt från tisdagen samma 

vecka. I artikeln påstår Johansson att majoriteten av mediekritik är grundad i att diskutera 

mediers vinkling och politik;  

borgerliga politiker har kritiserat Sveriges Radio för att vara vänstervridna, och det 

har funnits vänsterkritik mot morgonpressen, att de är borgerliga. Men diskussionen 

kring mediemisstro har varit framför allt partipolitisk (Nesser, 2015).  

Det som skiljer denna form av kritik från ’fientliga medier’ kritiken är att den senare formens 

media-misstro är länkad till invandringsfrågan; att massmedia mörkar de negativa effekterna av 

invandringen. ’Fientliga-medier fenomenet’ är sedermera återfunnet hos en stor del av 

allmänheten och är ej relaterad till partitillhörighet enligt Johansson (Nesser, 2015). Den 

förklaring som ges av Johansson är att individer vilka har en stark åsikt om en given fråga, vars 
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åsikt är en minoritet, anser att rapporteringen av frågan gynnar motståndarsidan och är en 

skadlig missrepresentation av förhållanden. Johansson förklarar vidare att en viktig mekanism är 

’tredjepersonseffekten’ vilken betyder att; 

människor ofta föreställer sig att andra påverkas av olika typer av socialt oacceptabelt 

medieinnehåll, samtidigt som de själva har förmågan att se igenom budskapen och 

stå opåverkad av oönskade mediebudskap (Nesser, 2015).  

De individer vilka erhåller en åsikt vilken är konträr till den som rapporteras kan uttrycka starka 

känslor eller en vilja till att berätta den riktiga sanningen eftersom de antar att den övriga 

allmänheten kommer att, okritiskt, assimilera den falska världsbilden som disseminerats av 

nyhetsmedia. Johansson påstår sedan att publikens bedömning och kritik av medierna inte är 

objektiv, utan är betingad av dess subjektivitet, engagemang, åsikter och 

verklighetsuppfattningar. Nesser frågar Johansson om inte detta också stämmer för journalisten 

som producerar nyheter? Johansson svarar; 

den risken finns alltid. Det man hoppas är att professionalismen och inte minst 

kontrollmekanismerna på redaktionerna fungerar. Det handlar om att bygga in dem 

i systemet, att det finns en "djävulens advokat" som ifrågasätter allt (Nesser. 2015).  

Johansson menar att det är den journalistiska professionalismen (den administrativa ideologin) 

som struktur vilken förhindrar att reportage skulle vara betingad av den subjektivitet och 

karaktär vilken betingar allmänhetens kritik. Nesser skriver sedan att forskning kring 

professionalism i journalistkåren visar att partisympatier påverkar alla något, men att ’svenska 

journalister är mycket professionella’ (Nesser, 2015). Den forskningen som presenteras påstår 

att;  

oavsett var en journalist befinner sig på den politiska skalan nyhetsvärderar hen 

samma händelse på samma sätt. Det ligger i yrkesrollen att vara opartisk i sin 

rapportering, och det journalistiska idealet har blivit starkare med tiden (Nesser, 

2015).  

Dvs, det har skett en mognad eller stabilisering av yrket vilken kan beskrivas som en generell 

disposition som reglerar aktörernas nyhetsproduktion. Det är med andra ord den administrativa 

ideologin vilken homogeniserar journalisternas stimmung i förhållande till det objekt de 

rapporterar om.  Johansson hänvisar sedan till sociala medier som en katalysator eller 

mekanism som med sin spridningskraft blivit en faktor som påverkat de fientliga medier 

fenomenet. Han anser sedermera att man bör vara medveten om att alternativa medier och 

politiska partier försöker skapa misstro för medier (främst traditionella medier) bland 

allmänheten. Detta relaterar till det skiftande medielandskapet där den tidigare ohotade 
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sanningsregimen inom nyhetsmedia nu befinner sig i en ny konstellation där det existerar fler 

och mer intensiva parallella diskurser.  

Medielandskapet 

 

I artikeln ’Dagspressen är oöverträffad i att skapa genomslag’ argumenterar Ulrika Jangblad för 

att det kommer bli nödvändigt i det förändrade medielandskapet att analysera konsumenters 

beteende och konsumtion av diverse leverantörer och distributionskanaler (Jangblad, 2011). 

Förhoppningen är att detta kommer ge nyhetsmedier substantiella insikter om konsumenten, 

vilket i sin tur kommer leda till ’bättre lösningar’. Skribenten och printchefen Jangblad anser att 

i den föränderliga mediemiljön måste mediehusen bli bättre på att utnyttja de digitala 

plattformarna. Ifråga om medielandskapet påstår Jangblad att journalistiken står inför en 

ständigt föränderlig omvärld vilken betingar den funktion och de behov som nyhetsmedia måste 

tillfredsställa. En av de förändringar inom nyhetsmedia som Jangblad identifierar är att de 

digitala medierna har ökat hastigheten av nyhetsflödet. De exempel hon ger som påvisar denna 

förändring och dess konsekvens är att digitala mediers nyheter är av ett mer komprimerat 

format, där ständiga uppdateringar publiceras i en grad vilken upplevs som en kvalitativ 

förändring av informationsflödet (den ökade hastigheten av informationsflödet var också ett 

fenomen när radio och tv introducerades). Hon påstår vidare att den digitala journalismen, med 

dess kortare format och ökade hastighet, möjliggör att dagspressens roll blir allt mer 

’fördjupande, analytisk och långsam’ (Jangblad, 2011). Tanken är att den digitala median kan 

avbelasta de traditionella medierna, vilket skulle tillåter dem att endast syssla med ’seriös’ 

journalistik (Jangblad föreställer sig att digitaliseringen kommer åtföljas av en arbetsdelning som 

äntligen kommer tillåta dagspressen att göra det som de alltid borde gjort) där olika plattformar 

’kan utnyttjas separat, för olika syften och behov’ (Jangblad, 2011). Problematiken som uppstår 

är att kunskapsklyftor med sannolikhet kommer att utvidgas, vilken regeringskansliets rapport 

nämner. 

Ifråga om de diverse digitala plattformarna anser Jangblad att de bör utvärderas ifrån dess ’unika 

egenskaper att kommunicera och dess olika roller i exempelvis konsumenternas köpprocesser’, 

med baktanken att maximera sin räckvidd (Jangblad, 2011). Enligt Jangblad blir det nödvändigt 

att förstå nyhetsmedia som en viss typ av innehåll/kontenta, vilken kan distribueras via olika 

plattformar och medieformat. Motivationen till detta påstående är att statistiken rörande 

nyhetspressens sålda exemplar, eller dess distribution, påvisar succesivt sjunkande siffror och 

detta uppmanar de traditionella medieaktörerna att inta denna position vilken kommer leda till 
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en ’ljusare framtid’ där dess dominanta ställning kan bevaras. Här artikulerar hon i mer explicita 

termer att dess form/format, och dess publicistiska kontroll inte längre kan säkras, och tolkar 

detta som en, mer eller mindre, problemfri förändring (i termer av dess epistemologiska 

anspråk) och anpassning av nyhetsmedia till det nya informationsfältet.  

Försäljningschefen hos Relevant Traffic, Oscar Watz (2009) intervjuas i en artikel publicerad 

hos Dagens Media (2009), skriven av Rolf van den Brink. I den berättar Watz att det sker en 

förflyttning av investeringar till de digitala medierna då dessa genererar mer trafik än vad de 

traditionella medierna gör. Watz artikulerar sedan rationaliteten vilken förskjuter de 

traditionella mediernas maktställning när han säger att ‘förändring(en) är helt logisk då all 

medieinvestering har sin grund i hur vi som konsumenter förbrukar media’ (van den Brink, 

2009). Watz tillägger sedan att mätmetoderna inom de digitala medierna är mer precisa och 

informerande än de som återfinns inom icke-digitala medier, och att den ökade kunskap för 

annonsörer och nyhetsverksamheter är det ’effektivaste för kundens ändamål vinner’ (2009). 

Sedan beskriver Watz att medielandskapet blivit allt mer komplex sedan den digitala 

omvälvningen och att detta lett till att det ställs högre kommersiella krav på de massmediala 

aktörerna, att de ständigt måste ’utvecklas och leverera högre värde till annonsören’ (van den 

Brink, 2009).  

Watz påstår sedan att konkurrensen om annonsörernas investeringar, samt annonsörernas 

ökade krav leder till ett ökat samarbete och öppenhet mellan parterna. Att mediebyråer, digitala 

plattformar och annonsörer har ett gemensamt intresse i att ’annonsören ska nå sina mål med 

sin kommunikation’ (van der Brink, 2009). Den kommersiella logiken, vilken Watz 

demonstrerar i denna artikel, artikulerar att annonsen är det egentliga meddelandet, eller 

mindre provokativt sagt, annonsen/annonsören är idén vilken strukturerar meddelandets form 

och kontext. Den främsta svaghet som Watz identifierar hos de traditionella mediebyråerna är 

att dessa ännu (2009) inte accepterat de nya digitala mätmetoderna, men menar att dessa 

kommer att bli normen i framtiden (i vår samtid) eftersom de genererar mer precisa data om 

konsumenten/användaren. 

Anette Novak, Norrans chefredaktör (2011), intervjuas i en artikel av Medievärlden från 2011 

av Axel Andén. Hon uttrycker i artikeln att den förändring som den nyhetsmediala domänen 

undergår signalerar informationsmonopolets slut, vilket betyder att journalistiken måste 

omdefiniera sin roll. Novak menar att frågor som `Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Vad är vår 

roll? ` måste ställas (Andén, 2011). Hon säger att en av de omställningar som Norrans tidning 

gjort är att öka rapportering om frågor vilka är ’viktiga för läsekretsen’ (Andén, 2011). Vidare är 
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en del av dess nyhetslistor på dess e-redaktion öppen för läsarna. Novak menar vidare att det 

faktum att publiken deltar i informationens produktionsprocess leder till att innehållet ’bättre 

speglar samhället’ (Andén, 2011). Tanken är troligen att mängden fenomen av en viss typ skall 

ges proportionerligt utrymme i tidningen (men detta kan nog heller inte påstås reflektera 

nyhetsverksamheters egentliga aktivitet och presentation av den sociala världen).  
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Analys 

Deterritorialisering och digitalisering av medielandskapet 

 

Massmedia har sedan 2000-talet undergått en deterritorialiserings process vilken än är 

pågående. Processen kännetecknas av en (ytterligare) ökning i informationshastighet, vilket har 

bidragit till en ökad upplevelse att vi lever i en ständigt föränderlig omvärld. Under denna 

tidsperiod har traditionell nyhetsmedias förmåga att gallra vilka aktörer som får delta och 

komma till uttryck i den allmänna diskursen minskat (även om dessa endast kommer till uttryck 

i alternativa kanaler). Vidare har maktbalansen skiftat ifråga om annonsintäkter till de digitala 

aktörernas fördel, vilken bör förstås i relation till de digitala plattformarnas makt/kontroll över 

kontexten och medieringen av nyhetsinformationen vilken ger dem statusen av kvasi-publicister 

och redaktörer. Det finns en delad mening om vad denna förändring kan komma att innebära 

för nyhetsmedia i Sverige. 

Ifråga om forskningsfrågan ’vilka föreställningar om journalistikens verksamhet och position i 

den sociala formationen artikuleras i denna diskurs’ så uttrycks det en position inom denna 

diskurs som påstår att denna förändring kan leda till en produktiv arbetsdelning där 

dagspressens roll, i kontrast till de digitala mediernas, kan bli att förse allmänheten med 

’fördjupande, analytisk och långsam’ nyhetsinformation (Jangblad, 2011). Denna uppdelning 

betyder att olika plattformar kan nyttjas för skilda behov och syften. En invändning mot denna 

konception är vad Regeringskansliet påstått (2013), vilket är att detta kan komma att resultera i 

ökade kunskapsklyftor mellan de olika populationsgrupperna i samhället. Ytterligare en 

invändning mot denna föreställning är vad denna förändring av medielandskapet betyder för 

nyhetsjournalistikens epistemologi. Som tidigare nämnts förlorar de publicerings och 

redaktionskontroll i de instanser där dess producerade material presenteras på digitala 

plattformar externa till nyhetsverksamheten. Dess nyhetsutsagor kan då placeras i olika 

kontexter vilka kan leda till att texten får en annan inom och utom textlig mening. En kritik mot 

nyhetstidningens form, vilken bl.a. uttryck av Neil Postman, är att nyhetsmedia klumpar ihop 

orelaterade verklighetsfragment i tidningen (eller nyhetsprogrammet) vilken saknar en enhetlig 

eller sammanhängande tolkning/relation. När en djupare förståelse av de givna händelserna inte 

erbjuds leder detta till förvirring och likgiltighet hos läsaren. Detta problem kommer med 

sannolikhet att förvärras eller intensifieras i och med det förändrade medielandskapet. Den 

tidigare formens negativa aspekter var till stor utsträckning självvållad (och intern till dess 

verksamhets struktur), med digitaliseringen intensifieras dessa aspekter vilket betyder att 
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nyhetsjournalistiska verksamheter förlorar autonomi ifråga om dess materials kontextuella och 

konnektiva mening. Jangblad argumenterar delvis utifrån dessa premisser (och utifrån att 

nyhetsmedia måste anpassa sig till de nya spelregler då dagspressen står inför konstant 

sjunkande siffror rörande distribution/läsare) när hon säger att nyhetsmedia, i och med dessa 

förändringar, bör betraktas som en typ av kontenta vilken kan medieras via diverse plattformar 

och medieformat. Det hon inte problematiserar är vad detta kan komma att betyda; dvs att 

nyhetsmedia endast bör betraktas som en viss kontenta vilken anpassas efter en given plattforms 

format och kontext. Dock utrycks det i artikeln ’Medierna vänder sig inte till unga’ (2013) att 

det negativa med pluraliteten av informationskanaler (hon syftar på alternativa medier) är att 

information vilken dissemineras av dessa medför en osäkerhet i form av korrekthet, men utöver 

detta (vilket hon inte uttrycker) så kan dessa aktörer erhåller en skild konception av den sociala 

totaliten genom vilken fakta medieras. Det har konstaterats inom den journalistiska diskursen 

att den traditionella nyhetens herravälde är över (Anette Novak, 2011).  

Ett tecken vilket bekräftar detta är att dess gallringsförmåga har försvagats (fastän de är det 

dominanta narrativet vilken majoriteten av alla andra narrativ orienterar sig till eller emot), 

vilken lett till ett mer pluralistiskt fält där den professionella journalistiken upplever sig mer 

ifrågasatt, och i vissa fall hotad; en konception vilken återinfunnits under mesta delen av 2000-

talet. Tidigare har det beskrivits i negativa termer att medielandskapet har deterritorialiserats, 

men den kan också beskrivas i positiva termer, då ett nytt fält i form av den digitala/virtuella 

sfären har (re)territorialiserats av en kommersiellt driven logik. Detta kan, abstrakt sett, påstås 

vara det logiska resultatet producerat av den strukturella-kopplingen mellan den teknologiska 

digitaliseringen av kommunikation och information med ett marknadsstyrt kommersiellt 

intresse vars konsekventa omstrukturering fältet genomgår. Vi kan här tala om en viss 

instrumentellt orienterad marknadslogik vilken i enlighet med den givna teknologin och dess 

interna krav och begränsningar omformar domänen, och indirekt sett, den massmediala 

omvärlden. Detta då mycket av kommunikationen och informationsmedieringen sker på 

medium vilka betecknas som plattformar, sociala medier eller forum. Med detta sagt påstås det 

inte att nyhetsverksamheternas egna intressen, praktiska logik eller ändamål är den samma som 

annonsörernas eller de digitala aktörernas.  

Anette Novak (2011) påstår att journalistiken, i och med medielandskapets förändring, måste 

ställa sig frågor såsom; ‘Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Vad är vår roll?’  Ett svar som uttrycks av 

henne är att journalistiken måste bli bättre på att spegla eller representera dess läsares intressen 

och behov, samt att ge ökad insyn till vissa av dess verksamheters processer (konsuments 
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perspektiv). Det är genom en sådan typ av deltagandeprocess som innehållet ’bättre kan spegla 

samhället’ (Anette Novak, 2011). Denna syn tycks underbyggas av en föreställning vilken anser 

att den journalistiska ståndpunkten bör anpassas, balanseras, och informeras av dess publik. Jag 

är tveksam till om detta stärker journalistikens sanningsanspråk, men det kan vara positivt då de 

möjligtvis kan öka publikens engagemang, samt att det kan leda till insikt i hur dess publik 

resonerar, och varför de prioriterar det ena eller det andra.     

Under uppsatsens gång har det påpekats att det är problematiskt att vilja spegla samhället eller 

att vilja låta publikens vilja bli en alltför väsentlig faktor i bestämmandet av nyhetens fokus och 

innehåll. Detta eftersom journalistiken betraktar sig själv som en sanningstalande instans vars 

verksamhet implicit vilar på sitt sanningsanspråk (vilket i sin renaste form kommer till uttryck i 

den grävande och granskande journalistiken). Som tidigare nämnts refererar Novaks 

konception av spegling till en proportionerlig rapportering av händelser och fenomen i 

samhället. Detta leder dock inte till en möjlighet att spegla verkligheten, och detta vore nog 

heller inte särskilt tillfredställande då en spegling av verkligheten inte gör mer än att väcka 

uppmärksamhet till ett givet fenomen eller händelse. Novak artikulerar ytterligare att 

nyhetsmedierna behöver utveckla en digital infrastruktur, samt att de behöver gagna en 

kompetens inom området av digitala medier, såsom sökordsoptimering och programmering. 

Sist att det måste återfinnas en regleringsmekanism vilken försäkrar att konkurrens mellan 

medieaktörerna kan ske på lika villkor. De anpassningar som Novak lyfter fram - bortsett från 

de ovannämnda ifråga om journalistikens roll - är praktiska anpassningar och lösningar i 

reaktion mot- och en anpassning till digitaliseringen. Frågor gällande journalismens 

kärnkoncept, eller frågor rörande dess sanningssägande funktion, anspråk (om dess 

epistemologi) adresseras inte, vilken leder en till att antaga att det är en fråga de är omedveten 

av. Om detta problem inte diskuteras kommer dess kvalitet och autonomi att ytterligare 

försämras. 

Mediekritik och alternativa nyhetsdiskurser 

 

I den journalistiska diskursen uttrycks det av ett antal aktörer att det behövs ’granskare som 

granskar granskarna’, alltså ett inom-journalistiskt projekt vars ändamål är att bevaka 

nyhetsmedierna (Nesser, 2013). Ifråga om de aktörer och verksamheter vilka ägnar sig åt att 

’granska granskarna’ så anses det att denna form av media bör hållas till en högre standard än 

normen, eftersom dessa skall verka som en slutgiltig gransknings, bedömnings, och utlåtande 

instans - detta för att undvika en ’ändlös metaspiral’ (Johansson och Shapiro, 2018). Detta kan 
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betraktas som ett projekt att etablera en genre av journalistik vars funktion är att granska och 

kritisera yrkesutövarna, mediehusen och kanske nyhetsmedia verksamheten som sådan. 

Meningen är således att denna genre skall verka som en granskande struktur vilken är del av 

den journalistiska verksamheten. Frågan är ifall journalistikens granskare av journalistiken 

endast skall verka i negativ mening som nyhetsmedias polis? Där dess lagar är journalismens 

yrkesnormer och pressetiska regler. Eller är det så att denna instans utgår från ideal, kriterier, 

teorier eller dylikt vilka andra än, och står i kontrast mot dagens journalistik? (är den 

administrativ eller är den kritisk?) Ytterligare ett alternativ är att granskarna riktar sig mot 

specifika problem i dagens nyhetsmedia och tar en explicit ställning, eller försöker skapa en 

diskurs kring det givna problemet. Det finns alltså ett par möjliga alternativ som granskarnas 

form kan anta sig i sin roll som granskare av nyhetsmedia, vilket i mångt och mycket kommer 

bestämma dess funktion och vad som framträder som problem för dem. Men om granskarna av 

granskarna vill vara någonting mer än en reglerande och polisartad instans måste de etablera ett 

brott med den vidare journalistiska begreppsapparaten och diskursen, eller åtminstone finna ett 

sätt att betrakta och applicera de befintliga journalistiska begreppen på ett vis vilken möjliggör 

en ny insikt, kritik eller lösning av den givna problematiken. Det viktiga är att ett nytt eller annat 

sätt att betrakta strävas efter, det räcker inte med att endast korrigera fel och sedan applicera 

lagen. En passiv/reaktiv mekanism vilken reglerar en viss domän är ofta nödvändig, men det 

finns aktörer som sköter detta, istället bör de forma en aktiv och producerande 

nyhetsmediagranskning. 

I artikelserien ’Intryck utifrån’ skrev Petersson att ’Journalisten vill konkretisera. Forskaren vill 

abstrahera’ (Petersson, 2002). Påståendet är reduktivt och liknar den analytiska filosofins och 

den kvantitativa metodens vetenskapliga ideal (men även detta är något av en generalisering då 

det också återfinns ett raffinerat tänkande i detta läger). Den tanke vilken endast abstraherar och 

generaliserar löper risken att bli rigid och verklighetsfrämmande, den förblir en dålig idealism 

vilken förväxlar teoretiska entiteter med konkreta element. Konkretiserandet av abstraktionen 

uteblir i Peterssons påstående. Jag anser således att Peterssons citat gällande 

samhällsforskningen och samhällsfilosofin är något missvisande. Dock riktar Petersson vår 

uppmärksamhet mot det skilda projekt och ändamål som dessa två verksamheter har (den 

journalistiska och den vetenskapliga), vilket är något som formar verksamheterna. Projektet och 

ändamålet är bestämmande faktorer i utformandet och presentationen av ett material. Detta är 

verksamhetens medvetna regler/strukturer och det är på denna nivå som Petersson för sin kritik 

mot journalistiken. Reflektion kring just denna fråga är nyttig för både samhällsforskningen och 

journalistiken, speciellt i den nuvarande läget. 
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Senare i samma artikel antyder Petersson att samhällsforskningen och politiken är moraliskt 

och intellektuellt ädlare/renare verksamheter och diskursiva domäner än journalistiken, vilket är 

ett alldeles för idealiserat påstående. Hans argument tycks inte problematisera till vilken 

utsträckning den vetenskapliga verksamheten och dispositionen står i konstrast även till 

politiken. Dvs, det existerar motsägelser eller diskontinuiteter mellan politiken, journalistiken 

och samhällsforskningen och inte bara mellan journalistiken och de övriga. Petersson ämnar 

skapa en lös-enhet, eller, kompatibilitet mellan samhällsforskningen och politiken där dessa står 

för komplexitet, generalisering och abstraktion. När det kommer till skvallertidningar, 

kvällspressen eller nyhetsverksamheter av dylikt slag kan detta mycket väl stämma, men dessa är 

inte representativ för alla-, eller ens majoriteten av journalistik. Det är därför något orättvist att 

försöka skapa en dikotomi mellan höga och låga diskurser på detta vis.   

Reaktion till allmänhetens kritik                

 

Relaterat till forskningsfrågan ’vilken mediekritik uttrycks i den journalistiska diskursen, samt 

hur förhåller sig journalistiken till mediekritik och kritik av journalistiken’ så påstår Truedson 

att mediekritik blivit till en folksport och vardaglighet, men att trots detta så har det ökade 

informationsutbudet lett till en förstärkning av journalistikens position (Lundquist, 2017). Den 

traditionella journalistikens framtid och återetablering kommer att vara beroende av att dess 

tolkningsförmåga, och nyhetskonstruktions skicklighet är så pass ovärderlig för allmänheten så 

att allmänheten hellre hämtar sin information via nyhetsmedierna istället för att gå till källan 

själv, eller, till alternativa informationskanaler (dock bör det påpekas att tidsbrist troligen är en 

väsentlig faktor till varför allmänheten fortfarande vänder sig till traditionella medier, och just 

därför att de är etablerade informationskanaler). När det kommer till allmänhetens mediekritik 

så menar journalister att majoriteten av dess kritik antingen är högernationalistisk, populistisk, 

protektionistisk, eller rent av oinformerad. Det uttrycks ofta att allmänhetens kritik i sig inte är 

saklig, eller korrekt, och att den utgår och färgas av en subjektivposition. Denna typ av kritik, 

vilken många journalister framför, är i sig inte fel och kan i många fall stämma, problemet är att 

detta är deras kritiks absoluta horisont. Sedan vilar dess kritik på en naiv konception av 

sanningsenlighet och objektivitet vilken anser att åsidosättandet av ideologi och personliga 

värderingar (så att dessa inte kontaminerar fakta informationen vilken ska presenteras) leder till 

objektiv och neutral information. Enligt denna konception är samhället och dess relaterade 

processer rationellt ordnade (oordning uppstår när konventioner/regler och lagar bryts), samt att 

det är möjligt att uppfatta och kommunicera vetskap om det sociala på ett abstrakt och rationellt 
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vis där subjektets relation till objektet ifråga kan sättas inom parantes utan att detta i någon 

större uträckning påverkar kunskapen/informationen. Återigen blir det tydligt att deras kritik är 

begränsad av dess föreställning av samhället, av dess etisk-epistemologiska koncept, samt hur 

dessa praktiseras i journalistikens informations-konstruerande processer. Det som behövs för 

att komma förbi detta är en kritisk reflektion kring dess sanningsanspråk, och ett förhör av dess 

etisk-epistemologiska apparat.   

’Fientliga-medier fenomenet’ 

 

Den mediemisstro eller kritik som återfinns hos allmänheten (vars intensifierade uttryck är de 

populistiska och/eller den höger-nationalistiska kritiken av nyhetsmedier) betecknas i den 

journalistiska diskursen som ’fientliga-medier fenomenet’. En förklaring som ges till fenomenet 

är att individer vilka har en stark åsikt gällande en fråga ofta anser att rapporteringen gynnar 

motståndarsidan, och när det gäller individer som har en åsikt vilken är en representativ 

minoritet (antingen som så, eller i relation till den klass/grupp som styr den allmänna diskursen) 

blir detta en självklar irritation hos en given grupp människor. Den traditionella nyhetsmedian 

är den sociala institution vilken ämnar agera som allmänhetens sanningstalare, och i denna roll 

så producerar de en väsentlig del av allmänhetens narrativ om det sociala. Det är emot detta 

narrativ som de alternativa medierna och den misstroende allmänheten reagerar emot men 

samtidigt förhåller sig till. Traditionell nyhetsmedia förstås av dessa, främst, som en konform 

samhällsaktör vars intressen och ideologi antingen överlappar med, eller är den samma som 

makthavarnas. Det förekommer ibland kritik från den populistiska och främlingsfientliga 

allmänheten att nyhetsmediernas presenterade information inte är korrekt (i form av att de 

utelämnat någonting), men oftast handlar det inte om nyhetens korrekthet utan om dess 

sanningsanspråk, stimmung och den totalitet genom vilken fakta medieras/tolkas. Mediernas 

envisande om att vara källkritisk, noggrann och korrekt är i detta fall missvisande och lönlöst. 

Problemet ligger i hur traditionella och alternativa medier, ideologiskt sett, tolkar och relaterar 

till den samhälleliga totaliteten (och varandra), vilken i sin tur informerar dess faktakonstruktion 

och selektion (vad som framträder som signifikant och relevant).            

Nyhetsmedia anses av alternativa medier som uttryck och förespråkare av den rådande sociala 

ordningen. Problematiken är att traditionella medier i relationer till (vissa) alternativa medier, 

den misstroende allmänheten, och av kritisk mediekritik ligger i att förändringar av det aktuella 

endast kan ske inom ramen av den nuvarande sociala formationen; förändringar vilka skulle 

orsaka en strukturell förändring (eller en kritisk hållning vilken i sin förlängning skulle leda till 
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förslag om strukturell förändring) anses ofta i den allmänna politiska diskursen som alldeles för 

idealistisk eller radikal/extremistisk. För dem skulle en sådan systemförändring vara ogångbar i 

ekonomisk och social mening. Nyhetsmedia och politiken fungerar i denna mån som 

gränsdragare eller gallrare av det som bör betraktas som god, korrekt, önskvärd och realistisk 

politisk diskurs (det existerar således en viss tolkningsgemenskap mellan dessa). Den 

otillfredsställelse som yttras av allmänheten (i varierande utsträckning) kan tolkas som en 

reaktion mot stagnationen av det aktuella i förhållande till vad den socialdemokratiska och 

liberala politiken (ideologin) lovat och aspirerat mot, där idén ej aktualiserats. Vad som bl.a. 

behövs diskuteras och debatteras är hur den sociala totaliteten uppfattas av olika aktörers 

ideologiska disposition, och hur den informerar användning av korrekthet som ett 

legitimerande av den ideologiska dispositionen vilken förespråkas.  

Althussers (2014) skrivande om ideologi är i detta fall vital för journalistiken att vara familjär 

med. Eftersom dessa förklarar hur subjektet koordinerar sin existentiella data med den icke 

upplevda, abstrakta totaliteten, vilken sedan artikuleras via symbolisk representation. Eftersom 

det imaginära artikuleras och medieras via det symboliska (språket) så betyder det att ett 

subjekts perspektiv är betingad av dennes position i den sociala formationen. Subjektets relation 

till objektiva och konkreta omständigheter uttrycks via det symboliska i enlighet med en viss 

ideologisk disposition. Ett nödvändigt kriterium vilken journalistiken bör erhålla/uppnå (eller 

sträva mot) rörande dess diskurs om sin verksamhet är att denna diskurs skapar en brytning 

eller diskontinuitet med journalistikens generella ideologi och diskursiva produktion så att de 

kan betrakta och analysera sin subjektsposition, samt hur dess ideologi får dem att relatera till 

omvärlden (Althusser, 2014). Detta skulle möjligtvis tillåta dem att överkomma dess 

(institutions) monadiska perspektiv. Utöver detta, och av primär betydelse för denna text, så 

strukturerar en given social disposition vad som anses vara signifikant, korrekt och sant. Det är 

på denna nivå som nyhetsmedia tycks fallera då de överfokuserar på korrekthet, där korrekthet 

på något märkligt vis blir nyhetsrapporteringens ändamål i sig (dess föreställning av korrekthet 

är således intimt relaterat med journalistikens administrativa-professionalism). 

Vidare förminskar den liberala (och administrativa) föreställningen om subjektet rollen av 

social, strukturell, materiell och historisk mediering vilket leder till journalistikens begränsade 

konception gällande ideologi och subjektet. Denna syn betingar journalismens subjektsposition 

och nyhetsproduktion, där den dominerande formen av nyhetsproduktion generellt kan 

beskrivas som deskriptiv/avbildande och neutral rapportering, medan dess sekundära form 

kännetecknas som undersökande, re-konstruktiv (där journalisten går utöver de standardiserade 
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informationskanalerna hos en given nyhetsmedieaktör) och avslöjande. Det kan uppfattas som 

att dessa är två olika modus ämnar fylla olika men nödvändiga funktioner i 

nyhetsorganisationen och för allmänheten. Men det kan också uppfattas som att dessa två 

produktionsformer är oppositionella eller antagonistiska gentemot varandra i förhållande till 

journalistikens epistemologiska konception, dess sociala disposition och av dess sociala 

funktion. I det strikt deskriptiva och neutrala rapporterandet tenderar det konkreta att 

presenteras som objektivt/sant (vilket här betyder; det som är, är sant), medan den ’grävande 

journalistiken’ istället ifrågasätter representationen av det givna eller hur en händelse/fenomen 

presenteras (den utgår dock från samma fundamentala idé om det sociala och subjektet). För 

journalistiken, och kanske rent allmänt, tenderar konceptet ideologi (i relation till objektivitet 

och neutralitet) att uppfattas som ett uttryck för falskhet, inkorrekthet, värderelativitet eller 

subjektivitet (vilken liknar den krassa marxistiska förståelsen av detta som falskt medvetande).  

Denna föreställning följer ur journalistikens åtskiljande av objekt och subjekt, av fakta och 

värdering, vilken står i opposition mot den uppfattning som påstår att ideologi konstituerar vårt 

varande, vår erfarenhet och interaktion med världen – att den är det medium genom vilken vi 

upplever världen, där distinktionen mellan socialt varande och socialt medvetande (och dess 

dialektiska relation) således blir central för att begripa en ideologis relation till det konkreta 

(Curran, 1982). 

von Krogh 

 

Gällande forskningsfrågan ’vilken/vilka föresällningar om journalistikens verksamhet, och om 

dess position i den sociala formationen artikulerar journalisterna’ så uttrycker Von Krogh, i en 

artikel från 2013, den journalistiska ideologin då han påstår att nyhetsmedia genomför en vital 

funktion för allmänheten och att journalistiken är den sanningstalande instans vilken säkrar den 

liberala demokratins legitimitet genom sin granskande och grävande verksamhet. Journalistiken 

har en konception av sig själv som en icke-konform aktör och sociala kraft i samhället som 

följer ideal vilka är översatt i journalistikens koder och regler. Dess ändamål är att synliggöra 

och motverka de icke liberal-demokratiska tendenserna vilka yttrar sig i staten. De har således 

också en bevakande och bevarande roll av den sociala formationen. Frågan är till vilken 

utsträckning som journalistikens grävande och granskande underkastas ett mer konformt 

ändamål än vad som normalt uttrycks av dess ideologi.  

von Krogh ger oss även en ingång till frågan ’hur demonstrerar och representerar journalistiken 

sin verksamhets epistemologi, sanningsanspråk och roll som sanningstalare, samt hur förhåller 
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de sig till den’ när han framför sin kritik mot kritikerna. Von Kroghs inställning till akademins 

mediekritik är varierande beroende på dess typ, form och stimmung. Den form av mediekritik 

som han avvisar är den mer social-filosofiskt lagda akademiska forskningen. Istället anses den 

korrekta och legitima formen av kritik vara den som (i sin betoning) är empiriska, använder sig 

av statistiska och teknologiska verktyg, samt är neutral/distanserad i sin stämning – detta 

korresponderar till dess krav och förväntningar gällande vetenskaplighet. Författare såsom 

Nietzsche, Schopenhauer, Adorno, Postman, och Lasch hör till den urtyp av akademisk kritik 

vilken anses vara illegitim då den bl.a. påstås präglas av en missvisande pessimism och nostalgi, 

vilken är kulturellt motiverad och konservativ (von Krogh, 2013). Utöver detta är dess kritik 

hårda och onyanserade penseldrag. Reaktionen till dessa författares kritik är likt vissa typer av 

filosofers disposition till metafysik, vilken är vad denna inställning tycks förväxla deras kritik 

med, och missta för. 

I fallet mellan den liberala-administrativa ideologin och den socialkritiska ideologin, vilken 

betecknats som ’pessimistisk’ av Von Krogh (och definieras som kritiskteori i sociologi), så 

relateras de till varandra genom dess respektive stimmung, vilken determinerar dess förståelse 

av fenomenet ifråga och av varandra. Von Krogh (via Dieter Ross) menar att den 

(sinnes)stämning vilken kan betecknas som pessimistisk, förvränger objektets framträdelse för 

oss, och att detta sätt att relatera till ett objekt (eller att vara i stämning med ett objekt) är ett 

inkorrekt sådant. Samtidigt förnekar han att den administrativa/positivistiska föreställningen av 

distanserad värdeneutralitet, vilken liknar Descartes icke-medierade cogito, är en 

sinnesstämning överhuvudtaget och att denna typ av relation till objektet inte strukturerar 

objektet på något vis. Tanken tycks vara att den administrativa formen av sinnesstämning 

speglar det vakuum objekt föreställs existera inom (objektet såsom den ter sig i sig själv utan att 

existera i relation till någonting eller något subjekt). Denna sinnesstämning (eller stämning med 

objekt och omvärld) som representeras av von Krogh i form av den journalistiska ideologin är 

en form av administrativ ideologi som även existerar inom vetenskapen, den är således en 

generell ideologisk form. Von Kroghs konception är oförmögen att göra en distinktion mellan 

’det verkliga’ och ’verkligheten’, där ’verkligheten’ är den representation och presentation vilka 

subjekt konstruerar av det ’verkliga’. Relationen mellan dessa återfinns inom ett visst stimmung 

vilken strukturerar ens förståelse av det givna tinget, samt vad som är relevant och signifikant för 

förståelsen.                           

Det är endast mot bakgrunden av ett visst stimmung som ett ting således blir begripligt, och 

möjligt att giva en redogörelse av. Det von Krogh inte kan förklara är varför en viss uppsättning 
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element ter sig signifikant i relationen till ett ting för den administrativa disposition, men som 

inte uppfattas som signifikant/relevant för den mediekritik som förs av bl.a. Adorno och 

Postman. Han kan endast förklara denna avvikelse av tolkning genom att refererar till 

korrekthet och objektivitet som den förklarande faktorn. Istället bör man kritisera/bedöma en 

given aktörs stimmung utifrån de möjligheter och begränsningar/gränser den genererar, på de 

vis som den tillåter och inte tillåter ett objekt att framträda. Samt på det vis som en viss stämning 

möjliggör en förståelse av sin relation med sig själv och objektet i fråga, och av sin position i den 

sociala formationen. Ens stämning, förstådd på detta vis, betingar vad som kommer, eller, kan 

komma att betraktas som signifikant eller av betydelse gällande det givna. Detta gäller för både 

den pessimistiska mediekritiken vilken Von Krogh kritiserar, och för den 

journalistiska/administrativa ideologin vilken han själv demonstrerar i sin förhållning till den 

förenämnda pessimistiska mediekritiken som Von Krogh anser är präglad av bristfällig 

vetenskaplighet. von Krogh identifierar en stämning i den förenämnda mediekritiken vilken han 

(i enlighet med Ross) beskriver i vaga termer som pessimistisk. Han uppfattar det pessimistiska 

via den vardagliga förståelse och användning av termen sinnesstämning; som en känsla, eller en 

generaliserad emotion. Han kan inte uttryck hur dessa två skilda sinnesstämningar – den 

pessimistiska, och den administrativa/värdeneutrala – relaterar till varandra och till den 

massmediala omvärlden utifrån dess föregrundande stämning. Sammanfattningsvis kan vi säga 

att von Kroghs liberal-administrativa kritik påstår att icke-administrativa sätt att relatera till 

objektet/subjektet strider mot vetenskaplig korrekthet, och att detta i sin tur är en form av 

subjektivt intrång i det objektiva. Likgiltighet, neutralitet och passivitet antas däremot inte vara 

en sinnesstämning i samma mening som de förenämnda, eller överhuvudtaget. Kritiken mot 

von Kroghs position är att stimmung bör förstås i termer av ett subjekts relation till den sociala 

formationen (vilken ’attunes us’ till den sociala världen) och vilka möjligheter och begräsningar 

den producerar. Enligt denna föreställning medför inte ett visst stimmung i sig självt, återfunnet i 

en viss text eller argumentering, att en vetenskaplig korrekthet har överridits, eller att detta leder 

till en nödvändigtvis falsk konception av det givna. Det viktiga är på vilket vis som den avtäcker 

saken i fråga.  

Vad von Kroghs kritik gällande Adorno borde adresserat är hans resonemang och den specifika 

kritik han fäller mot massmedia. Det som är grundläggande för Adornos kritik är hans 

dialektiska koncept vilken i kort kan definieras som en ömsesidig kritik av det universella och 

det partikulära i ändamålet att identifiera ’acts that judge whether the concept does justice to 

what it covers, and whether the particular fulfils its concept’ (Adorno, 1970 s.82). Hans mer 
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specifika kritik gällande massmedia rör konstruktionen och representationen av offentlighet. 

För det första anser Adorno att idén om offentligheten och allmänopinion är präglad av vaghet 

samt i sin essäns är polemisk,’what was once not public should become so...’  (2005 s.121). 

Istället talar Adorno om en institutionaliserad offentlig opinion vilket han beskriver som;    

Men’s right to publicness turned into their allotted supply of publicness; while they 

should be its subjects, they turned into its objects. Their autonomy, which required 

public information as a medium, is hindered by publicness (Adorno, 2005 s.121). 

[…] The irreconciliation of general interests and private interests also reveals itself in 

the opposition between the public and the private. Institutionalized public opinion 

falsely negates it: The private turns into public, the public private (Adorno, 2005 

s.122).  

Det Adorno kritiserar i dessa citat är hur medborgaren förvandlas från ett agerande subjekt till 

ett passivt objekt, eller från kvalitet till kvantitet. Vidare kritiserar han de som skapar, insamlar 

och uttrycker den offentliga opinion - vilka är de journalistiska aktörerna - vars 

opinionsundersökningar är oskiljaktiga från marknadsundersökningar. Detta öppnar upp 

tendensen för medborgaren att endast läsa om den allmänna opinionen istället för att aktivt 

forma en. Den offentlighet/allmänlighet som etablerats gynnar, materiellt och symboliskt sett, de 

institutioner vilka kontrollerar och definierar den. Det är en social’(sub)sector [that] 

monopolizes the information and colors it according to its interests. The idea of publicness 

yields the popular voice to those institutions’ (Adorno, 2005 s.121). Det är alltså medias 

beslagtagande av den offentliga diskursen och opinionen som gett dess sanningstalande 

verksamhet legitimitet, men också det som lett till ’mediekrisen’ och ’fientlig-medier 

fenomenet’.  

von Kroghs övergripande narrativ om journalistikens projekt och samhälleliga funktion är strikt 

ideologisk eftersom den antingen förnekar eller inte tar i beaktning att massmedia/journalismen 

utgör offentligheten som sådant, nyhetsverksamhetens strukturella och materiella verklighet, 

samtidigt som journalisters oppositionella ställning till makten överdrivs, medan dess samarbete 

och konsensus ignoreras.      

Nyhetsjournalistikens relation till politiska organ och samhällsforskningen 

 

En vanligt förekommande kritik när det gäller nyhetsmedias integritet och disposition gentemot 

externa granskare är att medieföretag och redaktioner är alldeles för slutna och ovilliga att 

granskas, överlag. Denna ovilja att granskas av externa aktörer har devis att göra med att 

samhällsforskningen och politiska organ står i relation/opposition till varandra och 
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journalistiken ifråga om sanningsanspråk gällande samhället. Oviljan att granskas av externa 

aktörer såsom politiska organ eller akademisk samhällsforskning består i att politiken, 

samhällsforskningen och nyhetsmedia är informations/kunskaps producerande aktörer vilka 

förhåller sig till (mer eller mindre) ett och samma objekt. De skiljer sig från varandra i termer av 

ändamål, disposition och funktion, samt ifråga om dess position och publik. Trots dessa 

olikheter kommer de i konflikt och tävlan mot varandra när dess ändamål och funktioner 

överlappar, det uppstår då en ’maktkamp’ eller konflikt över vilken instans som skall ha 

tolkningsföreträde, eller vilken kunskapsform som är bäst lämpad att beskriva och förklara ett 

fenomen. Ur denna spända konstellation är det således inte märkligt att journalismen är ovillig 

att låta sig granskas av externa aktörer vilka studerar och bedömer dem ur ett annat perspektiv, 

via andra metodologier och koncept etc. så att journalistikens logik och koncept kan komma att 

bli irrelevant eller oförmögen att försvara sig mot den andra kunskapsformers analys och kritik. 

Politiken har sedermera en liknande inställning gentemot akademin och journalismen när dessa 

studerar och granskar politiken.  

Detta problem kan delvis tillskrivas det faktum att dessa domäner inte är skarpt dragna, 

och/eller att samarbete dem emellan inte är den lämpligaste. Det skulle vara fruktsamt att i 

denna diskurs mellan samtliga parter att forma en idé om vilken nivå av verkligheten (teoretiskt 

sett) som verksamheterna arbetar på, samt hur dess position och förhållning till 

objektet/subjektet (den sociala världen, eller den sociala totaliteten) betingar verksamheten. På 

detta sätt kan gränser bli tydligare, och information om varandras perspektiv kan succesivt 

integreras med ens egen. Detta bör sedermera underlätta diskursen mellan dessa instanser så att 

ett riktigt meningsutbyte kan ske, speciellt i de fall där dess mening och konception är skild eller 

t.o.m. inkommensurabel med de andra. Målet är alltså inte att skapa en holistisk mening och 

världsbild vilken delas av samtliga parter gällande det givna (detta då parterna har skilda 

projekt). 

Ett av de grundläggande problem som framträder i mediekritikens diskurs är problemet 

gällandet aktualiseringen av ideal och teori i praktik, alltså det praktiska 

utövandet/aktualiserandet av det teoretiska. Den lösning som journalister föreslår till detta 

problem är att skärpa till regler eller skapa fler kontrollerande instanser, eller anpassa 

verksamheten och regelverket efter det nya medielandskapet. Lösningen söks alltså i 

reformation eller tillskärpning av regelverk, medan ideal, teori och begreppsapparaten lämnas 

orörd. Problematiken som uppstår mellan det teoretiska och det praktiska uppfattas således 

som ett problem gällande den praktiska implementeringen av det teoretiska (att problemet 
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endast ligger i praktiken), istället för att dessa är två skilda aspekter av verkligheten 

(objektet/subjektet och kunskap/vetskap om den) vars integration och aktualisering är ett eget 

problem vilken inte kan konfronteras och besvaras genom denna ensidiga lösning.  

Medielogik och medialisering 

 

Medialiseringen av den offentliga diskursen och det faktum att journalistiken/nyhetsmedia är 

den institution vilken medierar relationen mellan struktur och individ (framförallt den mellan 

politiken och allmänheten) är en substantiell fråga inom medieforskningen, samt en vilken 

emellanåt diskuteras av journalister. I artikeln ’Journalisternas makt har ökat’ påstås det att 

nyhetsmedia upplevs ha fått ett större inflytande över den politiska dagordningen vilken till viss 

del är ett resultat av att (parti) politiken är medierad av en extern aktör (Nesser, 2014). Det sker 

således en kamp mellan politiken och journalistiken om hur den politiska verkligheten skall 

skildras för allmänheten. Under 2000-talets gång har PR-konsulter och 

marknadsföringsstrategier blivit mer påtagligt hos de politiska partierna vilket måste ses som en 

taktik från politikens sida att använda medielogiken (medialiseringen) till sin fördel; att omkoda 

den politiska diskursen till det massmediala formatet. Ändamålet är att återfå kontroll över 

meddelandet vilken nyhetsmedia disseminerar till allmänheten, även om detta meddelande 

måste omkodas till ett språk vilken inte reflekterar politikens ’egna’ språk, logik och 

verksamhet. Nesser skriver att Asps och Bjerlings (2014) bok ’Mediekratin’ påstår att en 

representativ demokrati vars offentliga kommunikation är totalt medierad via massmedia leder 

till en mer lyhörd form av demokrati, men en lyhörd form av demokrati vilken leder till att 

kortsiktiga förändringar och lösningar prioriteras framför ett långsiktigt tänkande. Dvs, att 

allmänheten/folket är låsta av sin partikularitet och således begränsade av sina intressen, och att 

politiken istället tänker och agerar i generella termer (i samhällets intresse). Denna bild är en 

förenkling och idealisering av politiken. Vidare uppfattas politiken inte som en partikulär och 

konkret instans i den sociala totaliteten vilken erhåller sina egna intressen och en bestämd 

disposition gentemot det sociala.  

I Källströms artikel, publicerad hos Medievärlden, uttrycker Hansen en kritisk 

(liberal)pluralistisk ideologi gällande information och journalistik. Den liberal pluralistiska 

ideologin gällande nyhetsrapportering innefattar en föreställning att det existerar ett mer eller 

mindre ändligt antal politiska positioner gällande samhället (ex. liberalism, konservatism, 

socialism) vilka skall behandlas som om de existerar på lika fot i termer av riktighet, samt skall 

ges proportionerligt utrymme i offentligheten. Denna implicita föreställning omöjliggör en 
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neutral rapportering av det politiska. Vidare är existensen av olika politiska ideologier ett uttryck 

av samhällets grundläggande antagonismer och stratifiering.  En grundläggande kritik gentemot 

nyhetsmedias presentationen av faktakonstruktioner är just att dessa förmedlas utan analys eller 

ingående diskussion, oavsett om de gäller print eller etermedier. Det blir tydligt att Hansen 

tycks anse, i följd med den liberala/administrativa ideologin, att analys och granskning kan ske 

på ett neutralt vis annars är det märkligt varför han pekar ut eter- och nätmedier som värre än 

printmedier om han inte påstår att dessa applicerar neutralitetsnormen i större utsträckning än 

etermedier. Vidare verkar neutralitetssträvan att fungera som en kastrering av den kritiska och 

granskande funktionen och är skräddarsydd för marknadsintressen och således integral till 

konceptet medielogik.  

I en debattartikel publicerad av Dagens media argumenteras det för att gränsen mellan saklig 

nyhetsrapportering och kommentarer, samt analyser av nyhetsmaterialet måste hållas isär 

annars hotas nyhetsmedias objektivitet av tyckandets subjektiva herravälde (Östlund, 2013). 

Detta är en analytisk sett giltig distinktion men när den analytiska distinktionen tas som 

verklighet blir konsekvensen att nyhetsmedia kan ta avstånd från ansvaret att berätta den 

sanning, eller, den kunskap som den sakliga fakta rapporteringen implicerar. De kan då agera 

som en informatör utan det pedagogiska ansvaret att giva mening och förklaring av dess 

rapporteringar till allmänheten, vilka bombarderas med osammanhängande verklighetsfragment 

som saknar teoretiska analyser av verklighetsbilderna (en anledning kan vara att analyser kan 

alienera delar av publiken eller vissa tolkningsgemenskaper, vilket i sin tur negativt påverkar 

dess kommersiella intressen). Som tidigare nämnts reflekterar Madeleine Östlunds 

argumentering i första anblick en naiv empirism vilken tror sig kunna ’spegla verkligheten’. Men 

hon explicerar att kommentering och analys refererar till nyhetsmedias tendens att moralisera 

och individualisera den problematik vilken belyses av dess givna rapportering. Alltså, att 

rapportering vilken följer den dramaturgiska iscensättningen överfokuserar på de partikulära 

individerna i nyhetsutsagan och det rollspel de är involverade i, istället för det vidare 

sammanhanget och de strukturella faktorer vilka möjliggjort det givna missförhållandet. Men 

trots Östlunds poängterande av nyhetsmedias tendens till tillspetsning, och metodologiska 

individualism så reproduceras den naiva empirismens föreställning om att saklig rapportering 

(fakta rapportering) tydligt måste skiljas från analyserande och kommenterande artiklar utan att 

förse någon verklig anledning till denna förlegade distinktion. Hennes uppfattning är att 

nyhetsmedia i första hand bör sysselsätta sig med saklig nyhetsrapportering. Nyheten skall enligt 

henne vara presentation av fakta i sig självt, fri från tolkningens subjektiva herravälde.  
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Den kantianska frågan; vad är betingelserna för vår föreställning av det verkliga(?) ställs inte. En 

verksamhets position, projekt, praktiska omständigheter, samt det nätverk av relationer de 

finner sig i är betingelser för konceptionen av det verkliga. Det vidare problemet vilken 

Östlunds argumentering konfronterar, men inte konceptuellt kan uttrycka, är att det 

journalistiska formatet omkodar den politiska diskursen till dess egna termer vilket inte leder till 

en transparent förmedling utan till en omkonstruktion där den nyhetsproducerande processen 

är med och skapar ett nytt verklighetsfragment. De är förmedlare vilka i sin förmedling skapar. 

Kritiken att nyhetsmedias ’medielogik’, i form av dramaturgi och rollspels iscensättning, leder 

till ett skildrande av det politiska spelet i sig (som spel) istället för sakfrågorna är en rimlig kritik. 

Ytterligare en anledning till att rapporterandet av det politiska antar denna form är att 

journalistiken kan vädja om sin neutralitet gentemot skildrandet av politiken på detta vis. Detta 

leder i många fall till att analyser och kritiska granskningar av politiken och partierna får stå i 

bakgrund till skildrandet av politiken som makthavarnas spel inför massorna. Dess koncept om 

neutralitet begränsar dem till att främst framställa politiken som spel, detta då politiken inte kan 

förstås på ett strikt neutralt vis utan att neutralisera politikens essäns.  

Medielogik, såsom den beskrivits i denna studies presentation av nyhetsartiklar från 

journalistikens ’interna’ diskurs, är ett fenomen vilken länkas till nyhetsmedias tillspetsning av 

utsagor grundad i dess kommersiella intressen vilken kräver att de fångar läsarens 

uppmärksamhet. Medielogiken innefattar således också en dramatisering vilken är ett svar på 

mediernas konkurrens om allmänheten som konsumenter på den fria marknaden. Vad 

journalisterna i denna diskurs inte kan förmå sig att artikulera är hur nyhetsmedia, likt 

samhällsforskningen, ämnar representera den praktiska verksamheten (och verkligheten) av 

olika sociala fält i en diskurs av andra eller tredje ordningen (den teoretiska nivån, och 

metanivån) vilken i sig förgör möjligheten av spegling och förmedling såsom journalistiken 

förstår dessa begrepp. Men det bör poängteras att journalistiken främst inte rör sig på en 

teoretisknivå när den återger händelser eller beskriver och diskuterar en problemfråga, utan den 

befinner sig på en typ av kvasi-metanivå där journalistiken som extern aktör glider över de olika 

sociala-fälten de rapporterar om. De tror sig existera inom en institutionell/organisatorisk 

kontext vilken friar dem från den bias som de praktiska utövarna inom de fält de rapportera om 

erhåller. Detta leder oss tillbaks till det faktum att journalistikens diskurs är situerad mellan 

struktur och individ, samt mellan stat och marknad (fastän majoriteten av nyhetsmedias 

verksamheter är privatägd) vilket leder till att den nyhetsjournalistiska verksamheten besitter 

kommunikativ och opinionsformade makt i den utsträckningen att dess diskurs om de givna 

sociala fälten blir representativ av dessa fält för allmänheten (dvs, den övertar dessa diskurser i 
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allmänhetens medvetande). De har således makten att inte endast definiera händelser och 

fenomen, utan även att definiera andra diskurser och omkoda dess mening i enlighet med sin 

diskursiva logik och format, och i mer extrema fall, att omkoda ett annat fälts mening i enlighet 

med sin uppfattning av denna.  

 

Parrhesia 

 

För journalistiken att vara en sanningstalande instans i samhället så måste de, förutom att vara 

subjektet som uttalar ett givet påstående, vara subjektet som står bakom eller förkroppsligar 

påståendets mening eller tro. Detta är den urform som jag (i enlighet med Foucault) anser 

möjliggör sanningstalan. Formulerat på detta vis kommer sanningstalans engagemang eller plikt 

i fokus: plikten att stå bakom påståendet. Passiv förmedling av information (eller en förmedling 

av information vilken döljer dess ställningstagande/engagemang) kvalificerar således inte som 

sanningstalan. I denna studie har analysföremålet varit den journalistiska diskursen om 

nyhetsverksamheten som profession och institution (och deras kritik av denna).  

För att komplettera och tydliggör den föregående konceptet så kommer jag introducera en 

distinktion mellan instrumentell- och offentlig användning av förnuftet. Den offentliga 

användningen av förnuftet kan i detta fall förklaras som en användning av förnuftet vilken, t.ex., 

inte begränsas av ens yrke/station eller omgivning så att subjektet kan brukar förnuftet utan 

restriktion. Alltså är det offentliga förnuftet varken begränsad eller vägledd av plikt till en extern 

aktör vilken bestämmer de åtaganden (och det sätt som åtagandet skall genomföras på) som ett 

subjekt skall genomföra. Det instrumentella förnuftet är således den användning av förnuft 

vilken i första hand dikteras av en annan, och där individen som dikteras ej fritt bestämmer över 

dess verksamhet (och i journalistens fall; att de kanske inte bestämmer över subjektet de skall 

skriva om, samt formatet som detta subjekt skall framföras via). Hos nyhetsjournalistikens 

skribenter återfinns både det instrumentella- och det offentliga användandet av förnuft. 

Journalistiken, politiken och vetenskapen ämnar vara institutioner/organisationer vars 

verksamheter drivs av, och möjliggör, det offentliga användandet av förnuftet. Dvs, dessa 

institutioner vill åstadkomma en åtskillnad mellan dem och de verksamheter vars profit-

sökande rationalitet (eller ekonomiskt-instrumentella rationalitet) överskrider eller tämjer den 

offentliga användningen av förnuftet. Det är således viktigt att verksamhetens instrumentella 

användning av förnuft inte underminerar dess offentliga användning av förnuft eftersom detta 

skulle skada legitimiteten av journalismens projekt. Den instrumentella användningen av förnuft 
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tjänar således någon annan eller (främst) en ekonomisk rationalitet. Politiken, journalismen och 

vetenskapen är exempel på verksamheter vilkas projekt endast kan möjliggöras ifall det 

offentliga användandet av förnuft är dess operativa/primära funktionssätt. 

Effektivitet/produktivitet, till den utsträckning som den begränsar förnuftet, är i många fall ett 

problem för dessa typer av institutioner. 

Journalistikens projekt kan alltså förstås som en verksamhet vilken utövar det offentliga 

användandet av förnuftet i tjänsten av parrhesia (engagerad i kontrast till distanserad eller 

värdeneutral). Journalistiken kan vara antigen förmedlande eller grävande. Generellt sett är 

dessa de modus som nyhetsverksamheten består av. Den sistnämnda är den form vilken skulle 

kunna kvalificera som offentligt användande av förnuft med ändamålet att vara en socialt 

sanningstalande instans. I de fall då skribenten i namnet av neutralitet eller värdeobjektivitet 

avstår från att uttrycka sitt ställningstagande i förhållande till ett visst subjekt så är det inte frågan 

om sanningstalan utan förmedlan av information (dock en information satt i ett visst 

sammanhang vilken implicit uttrycker en sanning om den verklighet som konstrueras). 

Exempelvis texter som säger; detta har hänt och detta händer, det började si och slutade så 

(händelsen kan vara önskvärd eller icke-önskvärd, samt utrycka en kontinuitet eller en 

diskontinuitet), men detta kvalificerar inte som offentligt användande av förnuft.   

Individuella fakta-fragment vilka ordnas på ett visst vis i en nyhetsartikel är det konkreta 

material vilket kommer att konstituera ett partikulärt fenomen eller händelse. Detta partikulära 

fenomen får sin identitet och mening i relation till en totalitet, samt att detta partikulära 

fenomen samtidigt är olika eller icke-identisk med totaliteteten; där dess egenhet både är mer 

och mindre än dess koncept och den universella sociala totaliteten (Adorno, 1970 s.173). När 

denna totalitet inte nämns (eller förklaras) så döljs det sanningsspel som den givna 

rapporteringen affirmerar. Således är inget partikulärt fenomen i sin singularitet sann, det 

partikulära är/blir någonting via sin mediering av den sociala totaliteten (Adorno, 1970 s.152). 

Ytterligare ett problem som ofta uppstår i strävan efter neutral förmedling av information är att 

det sker ett okritisk reducerande av objektet till konceptet. Idealet för den neutrala 

förmedlingen av information är transparens, vilket inbegriper ett upplösande av 

framträdande/sken som i sin tur tillåter förmedlaren att presentera objektet ifråga i en neutral 

offentlighet. Den förmedlande journalistiken, vilken jag klassar som en typ av instrumentell 

användning av förnuft, är otillräcklig och olämplig då den inte lever upp till det sanningstalande 

projekt som journalistiken antagit sig. Det räcker inte att rapportera att händelser har skett 

(rapportering av det omedelbara), och sedan beskriva händelsens skeende i sig själv separerade 
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från mediering och reflektion (detta resulterar i en stillbild av verkligheten). Detta är 

nyhetsrapportering som korrekthet, där korrekthet är korrespondens med det empiriska och 

det matematiska. Vad journalistiken bör fokusera på är vad sanningen om det korrekta är 

(aldrig det korrekta i sig), exempelvis; vad är dess telos och rationalitet?          

Den förmedlande formen av journalistik använder alltså sitt förnuft som ett ’rent’ instrument av 

perception vilken ägnar sig åt att avbilda det omedelbara. Den berättar inte hur förnuftet ordnar 

perceptionen på förhand via dess mentala aktivitet, eller vad perceptionen av det givna betyder 

för subjektet. En fundamental kritiken mot förmedlande rapportering är att dess 

syfte/utgångspunkt är att beskriva det som perception (eller blicken) tar för givet i en 

händelses/objekts framträdande. En av de förvirringar som dyker upp i den journalistiska 

diskursen är att känsla och stämning, på ett enfaldigt vis, förstås som dålig subjektivitet vilken 

förpestar saken ifråga. Denna föreställning av känsla och stämning är en där dessa är själviska, 

privata betingelser. Problemet är inte denna beskrivning av känsla och stämning, utan att det är 

dess enda, eller primära förståelse av dem. Hegel skriver i ‘The philosophy of mind’ att; 

Trained and sterling feeling is the feeling of an educated mind which has acquired 

the consciousness of the true differences of things, of their essential relationships 

and real characters; and it is with such a mind that this rectified  material enters into 

its feeling and receives this form. Feeling is the immediate, as it were the closest, 

contact in which the thinking subject can stand to a given content’ (Hegel, 2001s.27).    

Hegel påvisar i citatet att stimmung och rationalitet inte strömmar från två motsatta poler, samt 

att ens rationalitet och förståelse likväl formar ens känsla. Stimmung och rationalitet ingår 

således i den vidare kognitiva processen vilken i sin tur kan leda till olika sätt att förstå.  

The difficulty for the logical intellect consists in throwing off the separation it has 

arbitrarily imposed between the several faculties of feeling and thinking mind, and 

coming to see that in the human being there is only one reason, in feeling, volition, 

and thought’ (Hegel, 2001 s.37). 

Heidegger 

 

Heideggers distinktion mellan korrekthet och sanning kan ytterligare hjälpa att förklara 

journalistikens verksamhet något. Sanning har i detta arbete definierats som avtäckning och 

frambringande av ett ting eller fenomen i sin essäns. Återgivandet av exempelvis en fakta 

händelse i termer av dess uppståndelse och sekvens i tid kan vara korrekt utan att för den delen 

vara sann, eller ens erbjuda en sanning. En essentiell skillnad mellan dem är att det korrekta har 

funktionen av ett medel (i den instrumentella medel-ändamål relationen), den är statisk, ontisk 

och ensidig, medan sanning är föränderlig och ej tillhörande det ontiska utan till det 
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epistemologiska. Det korrekta erhåller alltså en instrumentell karaktär fri från sanningsanspråk, 

vilken ägnar sig åt att beskriva och att ordna materialet.  

Faktakonstruktion och presentation är formativ för ens konception och status gällande 

korrekthet, eftersom fakta ämnar ge deskriptioner av konkreta objekt och fenomen i världen. 

Falskhet uppstår då fakta tas som konkret verklighet (icke medierat av det imaginära och 

symboliska) istället för att betraktas som abstrakta och logiska entiteter. Detta är ett problem för 

journalistiken men också för vetenskapen och filosofin, dock diskuteras denna fråga i de senare 

nämnda disciplinerna. Konceptionen av fakta och sanning tenderar att vara mer deterministisk 

ifall man erhåller den först nämnda konceptionen av fakta/sanning som konkret verklighet. 

Heideggers konception erkänner istället att frihet/öppenhet är en essentiell komponent av fakta 

konstruktion och sanning. Vidare tenderar nyhetsmedia att simplifiera, och förvränga världen 

när de projicerar och reproducerar den skarpa distinktionen mellan fakta och värde (det 

handlar här om en analytisk distinktion istället för en verklig distinktion). I följandet av detta 

schema blir sanningens upproriska etik domesticerad, och i vissa fall, utbytt för korrekthetens 

anspråk. Vidare utgår den normativa konceptionen av sanning från att individuella ting träder in 

i relationer med andra ting/fenomen (det atomistiska perspektivet) istället för att beskriva det 

som att det är relationen vilken avtäcker aspekter av tinget och grundar konceptet av tinget i det 

konkreta. Relationer är således primära istället för sekundära aspekter av ting/fenomen.  

Det är därför viktigt för journalistiken att utveckla ett koncept om den sociala totaliteten och 

deras relation till den när de bl.a. analyserar objekt/fenomen, och när de relaterar fenomen 

med mer vidgående processer. Detta då partikuläriteter (och dess relation med andra 

partikulära instanser) står i relation till- och medieras av den sociala totaliteten (vilken har en 

viss ordning, en uppsättning motsägelser och inre spänningar, och en viss typ av övergripande 

logik eller rationalitet). Men det som är viktigt i avtäckandet och frambringandet är att det givna 

undersökas och förstås på ett immanent vis. Jag anser att denna heideggeriska definition av 

avtäckning och frambringande av varanden är en definition av sanning och sanningstalan som 

journalistiken bör forma sig efter. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 

 

1. Vilka föreställningar om journalistikens verksamhet och position i den sociala 

formationen artikuleras i denna diskurs?   

 

Nyhetsjournalisterna i denna diskurs uttrycker, generellt sätt, den ideologi som Petersson 

benämner ’journalismen’. Även fast många av dem är medvetna att deras arbetsförhållanden är 

långt från ideella, att marknadspåtryckningarna som nyhetsverksamheter måste anpassa sig till 

försvårar det journalistiska uppdraget, samt att dess praktik avviker från idealen. Deras tro är att 

journalistiken sakta men säkert via en trial and error process kommer närmre sina ideal, utan 

att för den delen ta en närmre titt på sitt projekt och ideal. ’Journalismen’ är bäst exemplifierad 

av von Krogh när han uttrycker att nyhetsmedia är en subsidiär makt i förhållande till staten 

vilken är det primära maktcentret i samhället. Journalistiken bör därför inte ses som en 

motståndare eller utmanare i relation till staten, istället bör de främst ses som garanter för 

statens legitimitet. Den kris som nyhetsmedia upplever, och ständigt diskuterar, har gett dem ett 

tillfälle att reflektera över sin relation med allmänheten och sin verksamhets projekt. Dock 

tenderar allmänhetens mediemisstro och mediekritik att avfärdas (i det selekterade materialet) 

som inkorrekt, ideologisk eller fientlig. Men samtidigt vill nyhetsmedia utveckla en interaktivitet 

med sin publik i ändamålet att vara mer transparent, samt att förbättra/anpassa sitt innehåll efter 

publiken i någon mening. Här finner vi spår av journalistikens idiosynkratiska blandning av 

elitism och populism som Petersson (1996) talat om tidigare. De öppnar upp sina armar för 

allmänheten utan att för den delen ta dem på något större allvar. Det är den journalistiska 

ideologin vilken (hittills) förhindrat dem från att ta tillvara på denna ’mediakris’ och verkligen 

reflektera kring sin sociala position och relation till allmänheten.                 

I ideologiska termer (utifrån allmänhetens perspektiv) kan den massmediala apparaten 

representerad av de traditionella nyhetsmedierna uppfattas som en artificiell och externalistisk 

aktör, vilken kan kontrasteras mot alternativa medier vilka kan uppfattas som ’organisk’, 

’lokaliserad’ eller ’embedded’. I mer generella termer kan de beskrivas som tillsynes 

centraliserade och decentraliserade aktörer (dock skall det betonas att båda är kopplade till 

andra externa medium eller plattformar). Den distinktion som etablerats mellan vad traditionell 

och alternativ nyhetsmedia representerar (till skillnad från vad de är) är formativ för dess 

ideologiska-strategiska position, samt hur de intuitivt kan uppfattas av allmänheten, vilket 

potentiellt påverkar läsarens initiala position och tolkning. Det är utifrån detta läge som de givna 

aktörerna kan utveckla narrativ vilka förstärker dess egen position, och samtidigt förminska sin 



64 
 

motståndares. Intressant är att det kan vara just alternativa mediers existens och diskursiva 

(över?) representation som kan komma att tillåta traditionell media att återetablera sin 

symboliska makt då det nu existerar en motpart vilket leder till en dramatisk föreställning 

mellan offentliga sanningstalare. Det är således möjligt att dess motståndare i slutända kommer 

vara dem vilka fullständigt legitimerar traditionell media på ett sätt vilket kan göra att de lyckas 

erhålla en status inte tidigare uppnådd (ett förstärkande av centret genom att klumpa ihop 

alternativa medier, kritiskteori, extremister, radikala och populister från både högern och 

vänstern men det krävs en tilltalande enhet som binder dem samman). Detta då ett center är 

stabilare ifall det finns en motpart som utmanar och spelar med dem. 

2. Vilken/Vilka föreställningar om journalistikens samtida och framtida 

informationsomvärld uttrycker journalisterna?  

 

I analyssektionen av detta arbete har vi för det första kunnat konstatera att riktningen av 

medielandskapets konjektur pekar mot en ökande informationshastighet, en (total) 

kommodifiering av den digitala sfären, en ökad pluralitet och stratifikation av 

informationsutbud, samt en förlust av publicistisk kontroll av nyhetsverksamhetens produkt. 

Detta bidrar till en ytterligare reducering av enhetlighet i nyhetstidningens/nyhetsutbudets form 

(hos en given journalistisk verksamhet) eftersom den enskilda nyheten allteftersom blir ett fritt 

flytande innehåll. Är det här frågan om en förvandling av kvalitet till kvantitet, eller kanske mer 

rättvist sagt; nyhetsprodukten som kvantitet är bestämmande i förhållande till dess kvalitet, där 

kvalitet i detta fall är kontenta minus form. Vidare implicerar den drastiska förändringen av 

medielandskapet en förändring av nyhetsmedias position och identitet. Det är alltså viktigt för 

journalistiken att börja diskutera vad nyhetsmedia är och vill vara i med detta. En journalist 

uttryckte en hoppfull vision där de traditionella medierna ’återigen’ får möjligheten att fokusera 

på djupgående och långsam nyhetsrapportering. Tanken är att detta kan bli möjligt då 

nyhetsnotiser och uppdateringar kan skötas av andra digitala plattformarar och sociala medier. 

Förhoppningen är att det sker en arbetsdelning inom massmedia, där förändringen resulterar i 

ett nytt media ekosystem.       

Journalisterna i denna diskurs tycks anse att anpassning till dessa förändringar i form av 

investering i teknologi och interna utredningsstrukturer är lösningen. För det andra så kan 

journalistikens upplevelse av misstro och mediefientlighet delvis förklaras i ljuset av det 

förändrade medielandskapet. Traditionell media utgjorde tidigare, i mångt och mycket, den 

diskursiva offentligheten. Majoriteten av kritik och motstridighet inom den offentliga diskursen 
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skedde inom ramen av traditionell medias (och partipolitikens) relativt snäva 

tolkningsgemenskap. Läget har skiftat en aning nu och kan komma att fortsätta göra det 

(framtiden är dock oviss). Traditionell media, förutom att agera som sanningssägare och 

förmedlare av socialt relevant information till allmänheten, är också de vilka undersöker och 

rapporterar om allmän opinion samtidigt som den nyhetsjournalistiska diskursen är den 

allmänna opinionen (Adorno, 2005). Dvs, konstruktionen av den allmänna opinionen är mer 

ett verk av dem än ett uttryck av allmänhetens vilja och medvetande, neutralt förmedlad av en 

självständig aktör. När traditionell medias narrativ ifrågasätts eller utmanas av en annan 

tolkningsgemenskap så uppfattas det som att ett intrång i den offentliga diskursen inträffat. 

Länge har det knappt funnits någonting utanför dem (traditionell media) eftersom de utgjorde 

offentligheten som sådant (trots lägesförändringen är de den dominanta aktören i 

offentligheten).  

3. Hur demonstrerar och representerar journalistiken sin verksamhets epistemologi, 

sanningsanspråk och roll som sanningstalare, samt hur förhåller de sig till den?   

 

Den problematik vilken uppstår för den journalistiska epistemologin, specifikt i relation till dess 

fakta-konstruktion och dess konception om korrekthet, är identitetslagen samt dess förnekelse 

av motsägelse som en ontologisk verklighet. Identitetslagen kan demonstreras som A = A, där 

ett ting är vad den är oberoende dess relationer, eller den kontext inom vilken den framträder 

eller existerar (detta har lyfts fram ett flertal gånger under studiens gång bl.a. i termer av ideologi 

och med hjälp av koncept gällande sanning, korrekthet och stimmung). Identitetslagen skall 

självklart inte förnekas, men förståelsen av den bör modifieras. Modifikation av identitetslagen, 

konceptet om en social-totalitet och erkännandet av motsägelse som en materiel verklighet 

skulle möjliggöra ett alternativt till den liberala och administrativa ideologin. Journalistikens 

nuvarande tillvägagångssätt har förhindrat dem, och kommer att fortsätta att förhindra dem, från 

att se sin egen position (samt andra aktörers) i den sociala-totaliteten på ett icke reduktivt vis, 

samt de objekt eller verklighetsfragment som de rapporterar om. 

4. Vilken mediekritik uttrycks i den journalistiska diskursen, samt hur förhåller sig 

journalistiken till mediekritik och kritik av journalistiken? 

 

Vi har under arbetets gång identifierat den mediekritik som accepterats som legitim och den 

som avfärdas som illegitim mediekritik av journalismen. Allmänhetens mediekritik beskrivs i 

den journalistiska diskursen, generellt sett, som populistisk, nationalistisk, subjektiv, onyanserad 

och/eller oinformerad. Intressant nog beskrivs den filosofiska och kritiska samhällsforskningens 
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kritik i liknande termer, alltså som onyanserad och förpestad av en subjektiv (kulturell-

pessimistisk) karaktär vilken inte korresponderar med aktuella empiriska förhållanden. Med 

andra ord beskrivs både allmänheten och den kritiska akademiska forskningen som överdriven 

och irrationell i betydande mening (åtminstone i min selektion av den journalistiska diskursen). 

Det verkar som att journalister i denna studie, implicit, har skapat en ekvivalens mellan den 

dåliga allmänheten och den dåliga akademin. Strategiskt sätt kan detta vara en effektiv strategi 

för att avväpna och skydda sig från den kritik och forskning som inte är administrativ i sin 

karaktär. Sedermera har den kritik som journalister själva affirmerar lett till den problematik 

som länge präglat modern journalistisk (dissonansen mellan delar av allmänheten och dem 

själv, och misslyckandet att aktualisera sina ideal i praktiken). Dess kritik och problemlösning 

har fastnat i en enkelspårig process vilken ämnar aktualisera sina ideal och yrkesnormer i den 

konkreta nyhetsverksamheten genom att skärpa till eller vidareutveckla befintliga aspekter av 

verksamheten. Deras insatser är korrektiv och passiv i egenskap och kommer därför inte att 

kunna lösa de problem som journalistiken står inför. Journalister måste fråga sig varför deras 

ideal blir förvrängda när de implementeras i nyhetsverksamheten istället för att repetera samma 

förslag om problemlösning som lett dem till denna situation. Den kritik, förslag och lösningar 

som uttryckts i den journalistiska diskursen kan i vid bemärkelse förstås som 

instrumentell/administrativ rationalitet. Sättet på vilket de försöker lösa problemet är 

administrativ då den förändring de argumenterar för inte är en substantiell sådan, 

problemlösningen arbetar inom ramen av den befintliga verksamhetens strukturer och erbjuder 

snarare mer av samma än en genuin förändring.              

Fortsättningsstudier inom detta område skulle t.ex. kunna vara komparativa studier mellan 

länder, samt historiska studier. Det vore även intressant att genomföra en diskursiv och 

konceptuell analys av den journalistiska utbildningens material, på de vis som de utbildar 

journalister och reproducerar sin disciplins professionalitet. 
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