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Abstract 

Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen 

Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god 

journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande 

praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande 

system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. Resultaten visar att 

god journalistik kräver en politisk identitet och gärna i vänsterpolitik för att uppfattas 

positiv av medlemmarna i gruppen. Det framgår även att avvikande från de publicistiska 

reglerna kan försvaras med en viss politisk ståndpunkt.	

		

This study is a Foucaultdian discourse analysis of the Facebook group Journalistbubblan 

that aims to examine what the members of the group regards as good journalism. A 

certain focus was laid on researching the use of systems of exclusion. A theoretical 

perspective of Foucaults theories about discourses as a system of control together with 

guidelines and rules of the press is applied. The results show that good journalism as 

seen by the members of the group requires a political identity and more often than not a 

left-wing identity to be seen as positive. It also shows that straying from the path of the 

stipulated publishing rules can be defended by having a certain political view. 

 

Nyckelord: Foucault, god journalistik, pressetik, diskurser, utestängningssystem	

Key words: Foucault, good journalism, press ethics, discourses, systems of exclusion 
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1 Inledning 
Journalistbubblan (2011) är en grupp på Facebook vars syfte är att ventilera, diskutera, 

kritisera eller på annat sätt föra diskurs kring ämnen som berör det journalistiska hantverket. 

Medlemmarna i gruppen behöver därför inte arbeta som journalister, men bör ha ett intresse 

för branschen. Idén till uppsatsen mynnade ut i att få en fördjupad förståelse kring hur 

journalister ser på sin roll.  

 

Via sociala medier framträder i kommentarsfält privatpersoner som ventilerar sina åsikter 

kring journalistiken och belyser både positiva och negativa aspekter kring olika artiklar. Vi 

fann det av intresse att därför försöka få en klarare bild av vad journalisterna själv anser vara 

god eller riktig journalistik.  

 

Tidningar så som Aftonbladet har sedan tidigare gjort ett offentligt ställningstagande gällande 

att Sverigedemokraterna inte kommer att få köpa annonser eller göra reklam i Aftonbladets 

kanaler (Westin & Nilsson, 2017). Det beslutet kan ses som ett politiskt ställningstagande. De 

väljer att distansera sig från partiet och dess politik. Detta skeende öppnade även upp 

diskursen kring politisk påverkan hos våra medier. Erik Fichtelius myntade begreppet 

konsekvensneutralitet, där han menar att medier ska publicera sanna och relevanta nyheter 

och inte ta hänsyn till konsekvenserna av publiceringen (Fichtelius, 2016). 

 

Den här uppsatsen ska betraktas som en del i ett större pussel. Pusslet om att undersöka vad 

riktig journalistik är, enligt journalisterna själva. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka vad journalister och gruppmedlemmar i gruppen 

journalistbubblan själva anser vara god respektive dålig journalistik, och sådant som för dem 

kanske inte ens kvalificerar som journalistik. Den utgår från Facebookgruppen 

Journalistbubblan (2011). Med ett intresse för journalistik och diskurserna som ofta skapas i 

samband med att artiklar får viral spridning ville vi undersöka hur det vana ögat, 

journalisterna, ställer sig till journalistiken idag, hur de värderar och analyserar artiklar och 

vilken debatt det skapar i kommentarstrådarna under inläggen. Vi har valt att undersöka de 

inlägg som diskuteras i Journalistbubblan (2011) på grund av den koncentrerade form 
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gruppen debatterar kring journalistik, med ett Foucaultdianskt angreppssätt och 

resonemangen kring de utestängande praktikerna (Foucault, 1993: 7–19).  

 

Då vår uppsats har baserats på frågeställningar om vad journalister anser vara god journalistik 

föll det sig naturligt att vända sig till ett forum där majoriteten på ett eller annat sätt är 

involverade i den journalistiska sfären. Journalistbubblan beskriver sin grupp som ett forum 

där de som arbetar som journalister, eller som har ett intresse för journalistik har möjlighet att 

vara med. Därav betyder inte det att samtliga personer är direkt journalister, men begreppet 

branschfolk och gruppmedlemmar som kommer att användas, täcker därför upp för samtliga 

individer som ett eller annat sätt jobbar med journalistik, har ett intresse för journalistik eller 

befinner sig i en journalistisk diskurs. 

 

Då gruppen är ett öppet forum blandas åsikter om artiklar med andra typer av inlägg, så som 

humoristiska inslag gällande journalistik, och vi i huvudsak är intresserade av åsikter och 

kommentarer kring vad god journalistik är, gjordes därför ett urval. Det är alltså själva 

kommentaren, skriven av individen som delat artikeln i ett inlägg vi kommer att basera vår 

sökning av empiri på, inte vad journalisten som skrivit artikeln som delas säger (Ekström & 

Larsson, 2010: 14). Vi går in djupare på urval och vår motivering till det under sektion 2.2 

val och avgränsningar. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad anser gruppmedlemmarna i Journalistbubblan vara exempel på bra journalistik? 

• Vilka exempel lyfts i gruppen som bristfällig journalistik? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om vad som konstituerar god journalistik finns, men med mer fokus på 

vad som anses vara god journalistik och inte hur de informella reglerna eller standarden på 

god journalistik upprätthålls av journalisterna själva. 
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1.4 God journalistik 

Det är svårt att avgöra vad som är god journalistik, och det är tveksamt om man kan ta reda 

på ett objektivt svar på den frågan då det handlar om värderingar, tycke och smak, men det 

finns olika definitioner, eller ingångar, om vad som ska anses vara god journalistik. I en 

studie gjord av Gil de Zúñiga och Hinsley (2012) ställer de sig frågan ”what is ”good 

journalism?”” och jämför både vad journalister tycker är god journalistik men även vad 

allmänhet, alltså läsarna, tycker är god journalistik (Gil de Zúñiga & Hinsley, 2012: 926). I 

studien framgår att journalister tycker att god journalistik bör innefatta: att vara en vakthund 

för allmänheten, bidra med tolkning och analys av komplexa problem, verifiera fakta, 

rapportera om det som förtjänar att rapporteras om, vara objektiv, hjälpa människor, ge 

chansen till vanliga människor att uttrycka sin åsikt och ge information till allmänheten 

snabbt (Gil de Zúñiga & Hinsley, 2012: 927–928, 934). Man fann att journalister och 

allmänheten har något skilda syner på vad som är god journalistik och inte. Där journalisterna 

tyckte att alla delarna var viktiga med objektivitet, rapportera om det som förtjänar att 

rapporteras om och att få ut information snabbt var viktigast. Publiken hade liknande resultat 

men rankade objektivitet sist, något författarna kopplar samman med tidigare studier om 

publiken uppfattningar av jävighet i pressen (Gil de Zúñiga & Hinsley, 2012: 937). 

 

God journalistik har också jämförts med prisbelönt journalistik, där författaren sökte svara på 

om de är likställda. Där utgick författaren från ett teoretiskt ramverk om god journalistik 

utgående från Svenska Journalistförbundet, boken The elements of journalism samt den 

liberala pressideologin (De Stefano, 2017: 6–7, 14–15). Undersökningen visade att man inte 

kan förutsätta att prisbelönt journalistik och god journalistik är detsamma, snarare att det 

beror på vem läsaren är (De Stefano, 2017: 63, 65). 

 

Ismail och Ismail (2017) har undersökt god journalistik i Malaysia med utgång i hur hur god 

journalistik ska läras ut inom Malaysiska journalistutbildningar. De menar att genom god 

journalistisk utbildning kan forma en god journalistik och professionalism inom yrket (Ismail 

& Ismail, 2017: 142). Det framgår av deras text att det finns riktlinjer om vad som i Malaysia 

anses vara en bra journalistisk utbildning, men att de vill gå mer på djupet i frågan om vad 

som är god journalistik och hur den ska läras ut (Ismail & Ismail, 2017: 142). De använde 

semistrukturerade intervjuer med aktörer inom mediebranschen samt seniora akademiker 

inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (Ismail & Ismail, 2017: 148). 
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Där resultaten visade att, i likhet med tidigare nämnda riktlinjer, det ansågs viktigt att kunna 

ta ut nyheter ur komplexa frågor, att undersöka en fråga journalistiskt men även reflektera 

över god journalistisk etik och kunna skriva för olika typer av medier (Ismail & Ismail, 2017: 

149–150). Noterbart är också att de menar att det finns ett behov att att definiera om 

journalistiken som yrke, men går inte in mer på djupet om hur det ska gå till (Ismail & Ismail, 

2017: 155). 

 

1.5 Utestängande praktiker inom journalistik 

Foucault är frekvent förekommande i medie- och kommunikationsvetenskapen men vi har 

som tidigare nämnt valt att fokusera på Foucaults utestängande praktiker som han skriver om 

i Diskursens ordning (Foucault, 1993: 7). Just Diskursens ordning (Foucault, 1993) är också 

en stor del av den teoretiska utgångspunkten i Kärnproblem: opinionsbildning i 

kärnavfallsdiskursen i Malå av Annika Egan Sjölander (2004) där hon använder Diskursens 

ordning för att göra en diskursanalys om just debatten om kärnavfall i Malå (Egan Sjölander, 

2004: 6). Texten var intressant för oss att titta bakåt på eftersom Egan Sjölander (2004) 

använder det som i vårt arbete är den teoretiska utgångspunkten, Diskursens ordning 

(Foucault, 1993), och hon går igenom den grundligt och applicerar tankesätten och begreppen 

från den på ett konkret fall. Till exempel tas viljan till sanning, avskiljandet av vansinne, 

kommentaren och det förbjudna ordet upp (Egan Sjölander, 2004: 72, 158, 161–163, 165) 

och visar utförligt hur hon gått tillväga för att applicera begreppen i praktiken. Då uppsatsen 

ska bygga vidare på redan gjord forskning passar Egan Sjölanders text väl in som en 

språngbräda för vår egen uppsats. 

 

Journalism can be regarded as such a discursive practice. It is an 

institutionalised activity in which knowledge is constructed on the basis of 

rules and conventions that specify what good journalism, how it should be 

conducted, by whom, and how reality should be described. 

(Sylwan, 2001: 172) 

 

Även Sylwan (2011) använder Foucaults tankar om diskurser och utestängningssystem som 

utgångspunkt för sin text om hur faderskap porträtterats i svensk nyhetsrapportering på teve 

(Sylwan, 2011: 171). Texten tar också upp journalism som en diskursiv praktik och diskuterar 
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den tillsammans med utestängningssystem (Sylwan, 2011: 171–176; Foucault, 1993: 7, 57). 

Sylwan (2011, 172) tar även upp journalistiken som institutionell, vilket illustreras med 

citatet ovan, och går vidare med att förklara hur nyhetsrapportering går till. Texten lämpade 

sig för oss att utgå från då den tar Foucaults diskursteori tillsammans med teorin om 

utestängande praktiker och använder den för att analysera just journalistik. 

 

1.6 Pusselbiten som tillförs 

Det ovanstående texter inte gör är att studera hur journalisterna själva upprätthåller den så 

kallade goda journalistiken genom diskursiva praktiker. Tillsammans med de kunskaper och 

insikter som presenterats i föregående stycke ämnar vi bringa någon slags klarhet i vilka 

diskursiva utestängningssystem och särskiljande praktiker som verkar när journalister själva 

diskuterar och formar sina åsikter om vad som är god journalistik. 

 

2 Teorier och begrepp 
Den teoretiska grund vi ämnat stå på i uppsatsen är Foucaults Diskursens ordning (1993) och 

tankarna om diskursiva praktiker och utestängningssystem. Det teoretiska och metodologiska 

perspektivet inspireras vi av Foucaults analys av diskurser som objekt för kunskap och 

utövande av makt (Foucault, 1993: 7–19, 57) där vi fokuserar på de tre största systemen och 

begreppen för utestängande praktiker som Foucault beskriver som: det förbjudna ordet, viljan 

till sanning och avskiljandet av vansinne (Foucault, 1993: 14). Foucault (1993) menar att 

förbjudna ord finns överallt i vårt samhälle, den är välkänd av alla som lever i det, Foucault 

beskriver funktionen det förbjudna ordet har som:  

 

Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 

som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst. 

(Foucault, 1993: 7)  

 

Enligt Foucault (1993: 8) gör kombinationen av förbuden att de förstärker eller tar ut 

varandra och gör på det sättet det svårt för något som bryter mot diskursens, och förbudens, 

uppsatta regler att tas på allvar eller ens våga yttras eftersom det blir ett tabu som bryter mot 

samhällets uppsatta normer, eller om man så vill, diskursen som råder. Vissa människor har 

alltså legitimitet att säga vissa saker, alla inte kan säga vad som helst, man kan absolut säga 
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vad som helst men då riskerar man att ses på som en dåre, något vi kommer till senare. Man 

litar mer på en etablerad skribent än en litteraturstuderande när det gäller författande, eller 

mer på en erfaren läkare än en nyutbildad när det gäller hur man ska gå tillväga för att bota en 

sjukdom exempelvis. Det förbjudna ordet dikterar vem som har auktoritet, och tillåtelse, att 

prata om vissa saker och bli tagen på allvar när den gör så. 

 

Genom avskiljandet av vansinne (Foucault, 1993: 14) görs precis det som nyss nämndes: 

något som går emot, och således upprätthåller, den rådande diskursen sätts utanför och stöts 

bort med förklaringen att det är vansinne och en ensam galnings ord. Ett illustrerande 

exempel är den bevingade frasen: undantaget som bekräftar regeln, det handlar kort sagt om 

att man delar upp de som håller sig till diskursen och är således förnuftiga, och underkänner 

dem som vill föra fram en annan diskurs och alltså är vansinniga. Foucault (1993: 8) menar 

att det utestängningssystemet har funnits sedan medeltiden och att vi sedan dess sett dåren 

som den ”vars diskurs inte får cirkulera som andras” (Foucault, 1993: 8). Man förminskar 

dåren och vänder det döva örat till de eller den som uttrycker andra diskurser än den rådande 

i samhället och avfärdar hens åsikter som vansinne. Går vi emot en rådande diskurs och vill 

framföra vår egen som skiljer sig framstår vi som utanför, avskilda och, draget till sin spets, 

vansinniga. Det är en disciplinerande åtgärd som gör att vi formar oss till vissa typer av 

människor genom att foga oss till diskursens ordning. Det kan också dras kopplingar till 

Foucaults andra verk och idéer om övervakning och straff (Foucault, 2003: 180) där han 

pratar om disciplinära principer som korrektiva och som hindrar avvikelse från en bestämd 

ordning, eller i det här fallet diskurs. Liknande kopplingar har gjorts till Foucaults idéer om 

militären och fängelser (se till exempel Sylwan, 2011: 175) där en disciplinär kultur formar 

och fogar människor till vissa önskade beteenden. Det handlar i korthet om att normalisera 

något, att ställa det som är önskvärt mot det som inte är det, att innesluta något i diskursen 

och således visa att det är normaliserat samtidigt som man utesluter det andra som skiljer sig 

från det normaliserade. På så sätt skapar man en en skala, ett slags betygssystem, som berättar 

för oss vad som godtas och innesluts och vad som inte godtas och utesluts, om man är duktig 

eller ej. Diskursen bidrar till en subjektifikation och en kategorisering av, exempelvis, 

normalt eller onormalt som tillsammans gör att subjektet, eller individen, kategoriserar sig 

som det ena eller det andra (Olsson, 1997: 38–39). 

  

Det tredje utestängande systemet Foucault tar upp är ”viljan till sanning” (Foucault, 1993: 14) 

vilket syftar till en motsättning mellan sant och falskt och rationellt och irrationellt. Foucault 
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(1993) menar att det finns en uppdelning av sant och falskt som inte går att ändra på, men 

väljer att titta på sant och falskt genom linsen av vad som styr vår vilja till kunskap och vad 

som uppfattas som sant eller falskt (Foucault, 1993: 11). Det är genom samhällets 

institutioner som kunskapsproduktionen sker och genom den etableras det vad som är 

önskvärt och inte, vilket gör dem till en central del i upprätthållandet av de diskursiva 

praktikerna och utestängningssystemen (Berglez & Nohrstedt, 2009: 24). Foucault menar att 

den hålls uppe med hjälp av en reproducering inom institutioner men också genom oss och 

hur vi använder vår kunskap. 

 

[...] den förnyas utan tvivel också, och på ett djupare sätt, av hur kunskap 

används inom ett samhälle – hur den värderas, distribueras, fördelas och så att 

säga attribueras. 

(Foucault, 1993: 13)  

 

Den konstituerar vad vi bygger upp som sant och viktigt och som falskt och oviktigt och hur 

vi i samhället ser på kunskap och värderar den (Winter Jørgensen & Phillips, 2000: 19–20). 

Institutioner och auktoriteter reproducerar sig själva, och viljan till sanning genom bland 

annat system som Foucault kallar för kommentaren (Foucault, 1993: 16) där de som inuti en 

diskurs kommenterar, och för vidare, det som redan är sagt och bestämt. De texter som 

bygger upp en kultur eller religion till exempel (Foucault, 1993: 16) och andra kulturbärande 

texter och diskurser som förs vidare för att upprätthålla samhällets, och diskursens, status 

quo. 

 

Foucault gick längre än så. För honom var problemet inte att vetenskapen 

påstår att den har sanningen, men inte har den. För Foucault var problemet att 

vetenskapen faktiskt skapar sanningen[…]Därmed vidgas också problemet till 

att bli ett problem som gäller kunskapsproduktion och kunskapsanvändning i 

allmänhet, där professioners maktanspråk blir förlängningar av vetenskapernas 

försök att inmuta domäner att kontrollera. (Sunesson, 2003: xv) 

 

Det brukar sägas att kunskap är makt och Foucault menar att makt skapar kunskap, eller 

vetande, och att de två förutsätter varandra i ett tätt sammanflätat förhållande (Foucault, 
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2003: 33). Makt bidrar till skapandet av önskvärd kunskap i ett samhälle och kunskapen i sig 

själv bidrar till att makten kan utövas, makt kan inte finns utan att ett likartat kunskapsfält 

också existerar. Maktbegreppet enligt Foucault gör gällande att makt inte är något som 

innehas, ärvs eller tas av en regerande samhällsklass, utan att det utövas över och mellan 

människor oavsett klasstillhörighet (Foucault, 2003: 32). Det går att dra paralleller mellan hur 

Foucault resonerar kring utövandet av makt, och med hegemoni, det vill säga att man ämnar 

lyfta fram “det normaliserade”.  

 

2.1 Etik 

Allmänhetens Pressombudsmannens (förkortat PO) är ett ombud vars huvudsakliga syfte är 

att agera ombud för personer som upplevt kränkningar eller på annat sätt upplever att deras 

person tar skada av det som publicerats under POs verksamma områden och kanaler.  

 

Svenska Journalister Riksförbund är ett förbund där journalister skriver under på vissa 

yrkesregler kring etik och hur de inhämtar sin information. Då huvudfokus kring dessa regler 

ligger kring hur journalisten arbetar och hämtar information blir det därför av värde för vår 

undersökning att titta mer på vilka förhållningssätt och stolpar som PO förhåller sig till. Vår 

analys är baserad på artiklar skrivna om individer som omnämns i text som publicerats i 

gruppen Journalistbubblan (2011). Begreppet god journalistik kan upplevas öppet för 

tolkning, som nämnt i avsnittet Tidigare Forskning har studier påvisat att vi föredrar att god 

journalistik ska agera som en vakthund för allmänheten och verifiera fakta (Gil de Zúñiga & 

Hinsley, 2012: 926).  

 

Dock tillskriver läsarens socio-ekonomiska situation termen god journalistik olika saker. För 

att neutralisera, och finna en pol att väga läsarens position mot, kommer vi därför att utgå 

från, och tillämpa de råd och riktlinjer som finns publicerade av Allmänhetens 

Pressombudsman (PO, 2019) och Journalistförbundets publicitetsregler (SJF, 2018a) under 

vår diskussion och analys. 

 

Bland annat berör de etiska reglerna av PO hanteringen kring namn som publicerats i text. 

Om namn inte publicerats ska man därför vara vaksam med att publicera yrkestitel, ålder, kön 

och andra särskiljanden som kan härledas till personen ifråga. PO lyfter även vikten av den 

personliga integriteten. Det vill säga att journalisten inte ska publicera kuriosa om personens 
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privatliv, om det inte är så att det är av värde för allmänheten att ta del av eller som på annat 

stärker det argument som journalisten framför (PO 2019). Journalistförbundets (SJF, 2018a) 

regler tangerar dessa men för tydlighetens skull och då det refereras till båda i både 

kommentarstrådar och vår analys nämns det även här. 

 

2.2 Val och avgränsningar 

Det empiriska materialet kommer från Facebookgruppen Journalistbubblan (2011), vars syfte 

är att debattera, diskutera eller i annan form belysa god journalistik eller framföra kritik kring 

artiklar. Dessa artiklar som hänvisas till av trådskapare hänvisar ofta till större dagstidningar i 

Sverige, så som Aftonbladet, Dagens Nyheter eller Expressen. Andra medier kan förekomma. 

 

2.3 Över tid och urval 

Urvalet för de artiklar och kommentarstrådar vi kommer att analysera har gjorts 

slumpmässigt. Tre stycken kommentarstrådar har valts ut för närmare analys på grund av den 

debatt eller diskussion som de startat där många gruppmedlemmar engagerat sig. Dessa tre 

trådar kommer att ligga till grund för analysen men vi kommer även att se över övrigt 

material i gruppen, för att jämföra mot de tre huvudtrådar vi valt ut. Det finns alltså ingen 

avgränsning i tid, utan snarare på grund av innehåll. Målet har varit att hålla de 

kommentarstrådar som står som exempel så ajour som möjligt men det lyfts också exempel 

från längre tillbaka i tiden. Vi kommer att genom de exempeltrådar som lyfts, argumentera 

för att de kan förstås genom Foucaults (1993) tankar om diskursiva och särskiljande 

praktiker. De kommentarstrådar, inlägg och enskilda kommentarer ska ses som exempel på 

just de diskursiva och särskiljande praktiker vi vill belysa. 

 

2.4 Begreppsdefinition och förhållningssätt 

Då analysen baserar sig på text skriven i en grupp på ett socialt medium passar sig inte 

författare eller text, även om vi pratar om just detta. Därför kommer vi att benämna personer 

som gjort det ursprungliga inlägget för trådskapare. 
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För enkelhetens skull kommer vi även att benämna de personer som för diskursen vidare för 

kommentatorer, detta för att diskursen inte har någon vidare betydelse då det inte är vem som 

säger vad, utan snarare vad som sägs. 

 

På grund av att analysen baserar sig på sociala medier finns även andra sätt än ren text att 

visa sitt samtycke på, detta görs genom gillamarkeringar. Vilket menas att en kommentar 

eller ett inlägg har fått en “tumme upp” på sitt inlägg eller kommentar.  

 

När vi pratar om människor i allmänhet genom vår analys kommer vi att benämna dessa som 

branschfolk eller gruppmedlemmar. 

 

Då vi utgår från Foucault (1993) kommer även termen galning att användas återkommande. 

Vi hänvisar till galningen i de fall vi ser tendenser till det Foucault menar är avskiljandet av 

vansinne (1993: 14). 

 

3 Metod och metoddiskussion  
Vi använder oss av diskursanalys som metod, med Foucaults begrepp och föreställningar om 

särskiljande och utestängande praktiker som ett verktyg för att analysera det som i 

Facebookgruppen Journalistbubblan (2011) används som just sådana. Genom att granska de 

inlägg som publicerats i gruppen på Facebook med ovan nämnda verktyg gav det oss 

möjligheten att hitta vår empiri. Foucault pratar om författaren (Foucault, 1993: 19) som ett 

viktigt begrepp för diskursen. Samt om hur kommentaren (Foucault, 1993: 16) kommer att 

reproducera texten och återberätta den. Diskursanalys tittar på hur språket konstituerar vår 

verklighet (Bergström & Boréus, 2012: 354) och gör det därför lämpligt att tillsammans med 

Foucaults begreppsvärld undersöka hur Journalistbubblan bidrar till att strukturera vårt 

synsätt på världen och maktförhållandena i den samma. Genom att ha en foucauldiansk 

inriktning på vår diskursanalys kommer vi kunna undersöka hur medlemmarna och 

journalisterna i Journalistbubblan definierar och gemensamt kontrollerar vad som är god 

journalistik, samtidigt som de stänger ute och förkastar det som anses inte passa in 

(Bergström & Boréus, 2012: 361–362).  

 

På Facebook fungerar ett delat inlägg ofta på det viset att en användare skriver ett inlägg, 

med en länk till en artikel eller en bild. Artikeln hänvisar dig vidare till en hemsida eller 
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forum där texten har publicerats och därigenom presenteras författaren. Det som sker vid en 

delning i Journalistbubblan, genom de individer som är verksamma inom journalistik, eller 

har ett intresse av journalistik, vilka vi kommer att benämna som branschfolk, är att individen 

tillskriver artikeln vissa egenskaper. Individen delar artikeln med utgångspunkt att antingen 

väcka debatt eller för att lyfta, eller kritisera den valda artikeln. Genom att använda oss av 

särskiljande praktiker enligt Foucault (1993: 14) kommer vi på det här sättet att kunna bena 

ut, och kategorisera vad journalister anser vara god journalistik, och vilka texter som anses 

vara upplagda för kritik. Genom att få tillgång till artikeln, via individen, kommer vi även att 

kunna titta på det som Foucault (1993: 19) pratar om gällande kredibilitet. En text, oberoende 

av om den var journalistiskt skriven, eller litterär får trovärdighet först när författaren 

presenterats. I och med att vi tolkar och analyserar utvalda texter, så skapar vi en ny text. I 

det läget kräver våra tolkningar intersubjektivitet. Oberoende forskare ska kunna dra samma 

slutsatser om samma saker (Ekström & Larsson, 2010: 17). För att intersubjektivitet ska vara 

aktuellt behöver uppsatsen slutföras. Våra resultat av forskningen är det underlag som behövs 

för att kunna påvisa intersubjektivitet av andra oberoende forskare. 

 

Foucault (1993) menar att det i analysen av diskurser och dess existensvillkor, eller 

möjligheter, är viktigt att man tar hänsyn till fyra riktlinjer, vilka är: omkastningsprincipen, 

diskontinuitetsprincipen, specificetsprincipen och exterioritetsregeln (Foucault, 1993: 36–

38). Riktlinjerna handlar om att kunna ta sig innanför diskursanalysens, och vår egen, till 

synes positivistiska vilja att frambringa en sanning om världen, att omkullkasta den och inse 

att en sådan inte finns. Foucault (1993: 37) nämner också vikten av att vara medveten om att 

även om vi analyserar, och således befinner oss i, en viss diskurs och ser den som en 

fristående enhet måste vi ha i åtanke att det kan finnas andra diskurser som korsar, omsluter 

eller utesluter densamma. Foucault (1993: 37) menar vidare att diskursen är något vi 

använder för att förklara och definiera vår omvärld och ingen direkt sann avbildning av 

verkligheten. Han menar att vi lägger ett filter av diskurser på världen och är således en 

tvingande praktik som vi utövar på objekten. Till sist menar Foucault (1993) att vi inte får 

ställa oss utanför, eller söka att lämna diskursen som vi ska analysera. Vi ska inte fokusera på 

vad som sägs eller försöka tyda vad författaren till inläggen menar med sin text (Foucault, 

1993: 37–38). Fokus ska ligga på hur diskursen, och i vårt fall utestängningssystemen, bidrar 

till att upprätthålla god journalistik. 
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3.1 Tillvägagångssätt 

För läsbarhetens skull kommer trådskapare, det vill säga den som publicerat orginalinlägget i 

gruppen att förkortas till TS. Därefter kommer kommentarer som skrivits att presenteras utan 

presentation av författare. Då analysen syftar till att lyfta vilka diskursiva teman som 

framträder i trådarna och inte vem som författat respektive kommentar. De valda 

orginalinläggen citeras i sin helhet innan djupare analys fortskrider för att skapa transparens 

kring vad analysen utgår från för text. 

 

4 Analys  
 

4.1 Gå och dö jävla moderater 

Spektakulärt att en chefredaktör skriver "gå och dö jävla moderater". Om 

journalister ska ställa krav på en anständig debatt, måste dess ledare givetvis gå 

före. Och framförallt erkänna misstag när de begås. 

(Journalistbubblan, 2019a) 

 

Tidningen Byggnadsarbetarens chefredaktör, Isabella Iverus, kommenterade ett inlägg på 

Facebook som handlade om Växjö kommuns beslut om att ungdomar som söker sommarjobb 

måste ha godkända betyg (Wallgren & Stjärna, 2019). Iverus skrev kommentaren som 

privatperson men uppmärksammades ändå som sin professionella titel. En del av hennes 

kommentar löd “gå och dö jävla moderater” (Wallgren & Stjärna, 2019) vilket blev det urval 

och ordval som andra personer, vilka kommenterade tråden, valde att lyfta som primärt i 

hennes kommentar. 

 

TS publicerade inlägget tillsammans med en kommentar om att det är “spektakulärt” 

(Journalistbubblan, 2019a) att Iverus som chefredaktör, uttrycker sig i dessa termer. Vidare 

menar TS att om journalisterna ska kunna ställa krav på en anständig debatt, så måste 

ledarskribenterna föregå med gott exempel. Även om Iverus inte publicerat sin kommentar i 

rollen som ledarskribent utan som privatperson kommer hon att hållas ansvarig baserat 

utifrån yrkesroll. 
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Enligt Foucault är vi mer benägna till att lyssna till vissa talare om det är så att de är 

auktoriteter eller erhåller nyckelpositioner i diskursen (Foucault, 1993: 11). Det TS gör är att 

tillskriva Iverus den positionen, den auktoritära i hennes roll som ledarskribent, för att 

understryka att det var opassande av henne att publicera den kommentaren. Vidare i 

kommentarerna utspelar sig en debatt om moral och värderingar av branschfolk om huruvida 

detta är acceptabelt av en ledarskribent och person i en sådan auktoritär yrkesroll. Länken TS 

refererar till är tagen ur sitt sammanhang, vilken är en intervju, där Iverus själv har 

kommenterat och försvarat sin kommentar. Det är alltså inte en länk till det inlägget där 

kommentaren skrevs som TS använder som källa. Utan en officiell kommentar som Iverus 

gjort i en intervju tillsammans med Sveriges Radio (SR) (Wallgren & Stjärna, 2019), om 

själva händelsen. Därav hamnar alltså fokus på enbart den kommentar som Iverus publicerat i 

tråden. TS satte även tonen för debatten genom att tillskriva henne sin auktoritära 

yrkesposition, trots att hon publicerat sin kommentar som privatperson.  

 

Hur är det med språkkänslan egentligen? ”Men gå och dö” har ungefär samma 

betydelse som ”asså kan de dra åt skogen” eller ”orkar inte med”. Lite grovt 

men inte mer än så. Den som tolkar uttrycket bokstavligt bidrar till samhällets 

fördumning. 

(Journalistbubblan, 2019a) 

 

Kommentaren ovan, vilken är en av de första i tråden kan betraktas som ett uttryck för en 

särskiljande praktik (Foucault, 1993: 8), om än aningen omvänt. Foucault menar att 

avskiljandet av vansinne (ibid.) appliceras på den person som står som författare till texten 

kan förlora sin kredibilitet genom den. Där personen ifråga menar att de som tolkar Iverus 

kommentar bokstavligt, har fel. Vi kan utläsa att kommentatorns mening är att avdramatisera 

Iverus kommentar och de som väljer att tolka den bokstavligt bör motverkas och utelslutas 

med att det är just vansinne. I det här fallet menar kommentatorn inte att det är en ensam 

galnings ord, utan ett mer kollektivt ställningstagande som tillskrivs “galningens ord”. 

Genom det här tillvägagångssättet och sin kommentar, som även kan ses som en kommentar i 

Foucaults värld (Foucault, 1993: 16, 19, 21) där man reproducerar rådande diskurs genom att 

kommentera vad som är värt att tala om och inte, försöker kommentatorn etablera en 

diskursiv nyckelposition och således definiera debattens ramar och förhållningsregler. Med 

användandet av uttrycket “[...]inte mer än så.” (Journalistbubblan, 2019a) anger 
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kommentatorn vad som är viktigt att ta upp och samtidigt vad som inte är värt att lägga tiden 

på. I det här fallet är alltså kraftuttrycket gå och dö ingenting som man ska lägga vikt vid och 

således inget att problematisera enligt kommentatorn. Frågan som väcks där blir vad som då 

faktiskt är ett problem, eller problematiskt uttryck. Att “gå och dö jävla moderater” (Wallgren 

& Stjärna, 2019) försvaras och viftas bort av kommentatorn kan tolkas som att kommentaren 

är vänsterpolitisk och att en sådan politisk ståndpunkt premieras i gruppen, något som lyfts 

längre fram i texten. Det visar sig bland annat med att liknande kommentarer, tillsammans 

med den nyss citerade, får gillamarkeringar på så gott som varje inlägg i debatten. Medan 

åsikter som förfäktar att detta visst är något att lägga vikt vid och problematisera möter 

ogillande i form av tystnad – alltså inga gillamarkeringar. Frånvaron från medlemmar i 

gruppen innebär inte per automatik ett ogillande, men däremot blir passiviteten också ett 

aktivt val, det visar inte ett positivt ställningstagande. Det i sin tur kan tolkas som att åsikter 

associerade med motsatt politiskt synsätt inte är lika önskvärda, de förskjuts och tystas ner 

genom att ignoreras. 

 

Även om förgreningar förekommer i kommentarstråden är ett återkommande tema 

uteslutande och exkluderande av det som inte accepteras (Foucault, 1993: 8) där varje ny 

kommentator, som menar att Iverus ord bör tolkas bokstavligt fördummas och förlöjligas som 

exemplifieras nedan. Den argumenterande teknik som används i kommentarerna syftar till att 

stänga ned de argument som framför den bokstavliga tolkningen, vilken Foucault (1993) 

menar är dåren, eller i det här fallet, dårarna, “vars diskurs inte får cirkuleras som andras” 

(Foucault, 1993: 8). Kommentarstrådarna liknar ett slagfält, där såväl kommentarer som 

tolkar Iverus bokstavligen, som kommentarer vilka tolkar det bokstavligt får uppbackning av 

andra personer genom gillamarkeringar. Det är alltså inte en självklar utsaga att galningen, i 

det här sammanhanget, är de individer som väljer att tolka bokstavligt. Det finns trots det ett 

övervägande åt ena sidan, ett exempel på detta är när trådskaparens åsikt ifrågasätts och 

problematiseras med: 

 

Är det också samma sak om man säger "slakta alla jävla moderater"... Eller 

"skär halsen av alla jävla moderater"... Det som menas är ju ändå bara "dra åt 

skogen"” 

(Journalistbubblan, 2019a) 
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Orginalkommentaren får 16 positiva reaktioner i form av gillamarkeringar medan 

problematiserandet som citeras ovan inte får någon annan reaktion annat än en 

motkommentar där orginalkommentatorn svarar; “Fördumning illustrerad.” 

(Journalistbubblan, 2019a) vilken mottar sju nya gillamarkeringar och således förstärker 

användandet av både “avskiljandet av vansinne” och “det förbjudna ordet” (Foucault, 1993: 

7–8). Genom att bagatellisera och förlöjliga motsatta åsikter och få gehör för det, genom 

gillamarkeringarna, skapas en tydlig bild av vad som är accepterat att tycka i gruppen och den 

diskursen upprätthålls. Det finns som sagt de som försöker bryta diskursens mönster genom 

att nyansera och ifrågasätta bagatelliseringen av Iverus inlägg men de är i minoritet jämfört 

med de som hävdar motsatsen. 

 

Uteslutandet fortsätter genom att kvickt trycka ner och förlöjliga de röster som höjs om att 

Iverus kommentar var olämplig, exempel på det börjar med ytterligare en kommentar om att 

kontext behövs och att det är viktigt med vem som är avsändare: 

 

Ett lösryckt FB-inlägg i en tråd säger inte så mycket om lämplighet av ordval. 

Vad som skrevs innan och i vilket sammanhang gör ju att språkbruk, både i 

innehåll och i tonalitet, kan ha olika innebörd och värdeladdning. 

(Journalistbubblan 2019a) 

 

Motreaktioner kommer snabbt i form av “Att önska död åt politiker ska aldrig ses som 

lösryckt, om man nu inte håller med om det som sägs.” (Journalistbubblan, 2019a) vilket 

direkt möts med nedsättande motkommentarer som: “Nu är det ju ingen som på riktigt önskar 

att någon ska dö. Vilket alla givetvis förstår, men du väljer att låtsas som om du inte förstår. 

Trist.” (Journalistbubblan, 2019a) och “X (ändrat på grund av anonymisering) behöver bättra 

på sin språkkänsla och sluta fördumma diskussionen.” (Journalistbubblan, 2019a). 

Utestängningen är tydlig och liknande motsättningar stängs effektivt ner genom 

bagatelliserande av de motsatta åsikterna, att Iverus kommentar är allvarlig, vilket också visar 

att det som innelsuts i gruppens diskurs är att Iverus ord är en bagatell, färre och färre 

gruppmedlemmar yttrar sig och tystas således ner. 

 

Ett annat övergripande tema under inlägget är vad Foucault beskriver som det förbjudna 

ordet eller förbudet (Foucault, 1993: 7), där debatten och kommentarerna handlar om vem 
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som får säga vad och om vem. Ett inlägg konstaterar att det är helt godtagbart: “Helt kosher 

för att 1) det handlar om BARN, 2) det gäller onda moderater.” (Journalistbubblan, 2019a). 

En annan kommentar startar en ytterligare tråd som handlar om just vad som får sägas och av 

vem, kommentaren lyder: 

 

Jag kan tycka att det finns en lite banal tendens där vi fäster större fokus vid 

ordval än innehåll. Är helt för en anständig debatt, men innebär det att ett 

kraftuttryck automatiskt är över gränsen? Samtidigt som man kan komma 

undan med grovt generaliserande och stigmatiserande beskrivningar av grupper 

så länge en använder ett vårdat språk. Ju större inflytande du har, desto mer 

ökar givetvis betydelsen av hur du väljer att uttrycka dig i semioffentliga forum 

som FB. 

(Journalistbubblan, 2019a) 

 

Här läggs vikten vid banaliteten kring fokuset på ordval, som vi nämnt med avskiljandet av 

vansinne ovan, men det som är intressant här är svaren som kommer på kommentaren där TS 

kommenterar: “Well, föreställ dig att det istället varit en moderat som skrivit "men gå och dö 

jävla Iverus"? Eller för all del: "Gå och dö jävla arbetarbladet"?” (Journalistbubblan, 2019a). 

 

4.2 Varför skriver de inte ut hans namn, han är ju dömd?  

Var tvungen att se dokumentären om Josefin Nilsson inatt. Jag förstår inte det 

kontroversiella med att skriva ut att det är Örjan Ramberg det handlar om? Han 

är ju dömd i domstol?  Så varför har inte detta varit en grej genom åren? Varför 

har det inte tagits upp i intervjuer? 

(Journalistbubblan, 2019b) 

 

En tråd publicerad i Journalistbubblan (2019b) ifrågasätter hur en dokumentär om artisten 

Josefin Nilsson förhåller sig till att publicera namn. En av de mest uppmärksammade 

händelserna i dokumentären handlar om den misshandel som Nilsson fick utstå av sin 

förövare – Örjan Ramberg. Vilken även är det TS kommer att uppmärksamma – i 

dokumentären nämns inte Rambergs namn. En av de frågor som TS ställer i sitt inlägg lyder 
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“Han är ju dömd i domstol?”. Vidare ifrågasätter TS varför namnet inte publicerats genom 

åren överhuvudtaget.  

 

En gemensam nämnare som genomsyrar de svar som TS får på sitt inlägg är att det ter sig 

märkligt att ingen av de större dagstidningarna har nämnt Ramberg vid namn. TS nämner i 

kommentarerna, som svar till en kommentator, att han gjort en sökning i mediearkiven utan 

att kunna presentera något resultat där Ramberg har omnämnts. Många ställer sig frågande till 

varför publicering alltid skett utan att namnge. En del menar att Ramberg har, och har haft 

många vänner i branschen, och på det sättet lyckats hålla sitt namn utanför det här fallet i 

medier.  

 

I termer av Foucault finns här ett tydligt exempel på när något blir det förbjudna ordet 

(Foucault, 1993: 7). I det här fallet blir Örjan Ramberg det förbjudna ordet och något som 

inte får uttalas utom av vissa med diskursiva nyckelpositioner. Då vissa spekulationer menar 

att Ramberg själv har manipulerat medier till att hans namn i kontext av Josefin Nilsson är 

förbjudet att nämna, kan det skapa en norm inom journalistiken. Inte minst i det här specifika 

fallet, men det blir ringar på vattnet, i andra fall bör man vara vaksam med att publicera 

namn. Om män i maktposition med vänner i det journalistiska yrket har möjlighet att påverka 

innehållet kommer seden att sprida sig.  

 

Jag förstår inte riktigt argumentationen. Om min granne "Erik" blir dömd för 

misshandel skulle man publicera bild och namn på honom menar du? 

(Journalistbubblan, 2019b) 

 

Citatet ovan är från en kommentator som direkt motsätter sig det TS menar i sitt inlägg. 

Kommentatorn yrkar på att det inte är relevant om förövaren namnges eller ej och menar att 

det inte är till någon samhällsnytta att publicera namn och bild på förövaren. Diskussionens 

kärna kommer att handla om huruvida det är av allmänintresse att veta namn på de personer 

som artikeln handlar om då de är offentliga profiler. Då TS menar att det är allmänintresse att 

få veta vilka dessa personer är menar kommentatorn att allmänintresse är något subjektivt och 

enligt vederbörande är det inte vedertaget att alla vet vem Örjan Ramberg är, därför är det ej 

heller relevant. Journalistförbundet (SJF, 2018b) tar i sina etiska riktlinjer upp vikten av att 

var försiktig med namn och manar till noga övervägande om det är av just allmänintresse att 
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det som man tänkt publicera, publiceras. Här diskuteras alltså en viktig del av den 

journalistiska etiken där avvägningen kring allmänintresse eller samhällsnytta tycks vara 

godtycklig av gruppens medlemmar, att det ligger i den enskilde journalistens bedömning om 

publicering av namn ska ske eller inte. 

 

Pressetiken (Allmänhetens pressombudsman, 2019 (PO)) lyfter bland annat att man som 

journalist ska vara mycket vaksam och visa hänsyn för brottsoffer och anhöriga. Vilket i det 

här fallet kan vara en bidragande faktor till att Rambergs namn tidigare inte publicerats i 

kontext med Josefin Nilsson. En kommentator i tråden lyfter även att Josefin själv sedan 

tidigare bett om att inte bli intervjuad kring den misshandel som hon blivit utsatt för. 

Huruvida det är, som vissa kommentatorer menar i tråden, att Ramberg haft en stor skara 

“vänner” i mediebranschen och därigenom kunnat se till att inte få sitt namn publicerat i 

dessa sammanhang, eller om det är på grund av de pressetiska principerna kommer vi nog 

inte att få svar på. Det som däremot är intressant att undersöka i dessa kommentarstrådar är 

tonaliteten kring vad som är rätt och fel. Sällan är diskussionerna nyanserade utan ofta 

polariserade. Det råder en kamp om vem som ska kategoriseras som den avvikande 

(Foucault, 1993: 8) och vilka åsikter som skall uteslutas. Detta till trots att det inte finns något 

egentligt rätt eller fel i den här kommentarstråden, vilken handlar om spekulationer, eller 

efterfrågan av sanning till varför Ramberg inte omnämnts.  

 

Metoo handlar om en tystnadskultur kring kränkningar och övergrepp mot 

kvinnor, som dominerat och genomsyrat hela samhällen och kulturer världen 

över och fortfarande gör i delar. Jag tror att det är anledningen till att ingen 

journalist grävt och frågat tidigare. 

(Journalistbubblan, 2019b) 

 

Denna nyspunna tråd kommer i korthet att handla om huruvida journalistiken är den enda 

branschen vilken inte genomsyrats av en tystnadskultur eller inte. Citatet ovan kommer från 

en person med, enligt egen utsago, 20 års erfarenhet från branschen. Vilket även kommer att 

bli det motargument som lyfts gentemot den meningsmotståndare som dyker upp i tråden. 

Under 2017 skapades en grupp med över 7000 medlemmar som skapade en diskurs om den 

tystnadskultur som #metoo avlöste. 2000 varav dessa 7000 medlemmar skrev sedan under ett 

upprop. 
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Tesen kring att Ramberg haft vänner i branschen som verkat för att undvika hans namn i 

dessa publiceringar eldas även på av vissa kommentatorer som menar att detta är ett tydligt 

exempel av rörelsen #metoo, som också resulterade i #tystnadtagning. 

 

En bild publicerad i tråden är satir på det mönster gällande män och kvinnor som tyder på 

särbehandling när det kommer till offentliga personer som är under någon form av utredning. 

Bilden (se bilaga 1) föreställer en person som sänder ut dubbla budskap gällande anledningen 

till att “han respektive “hon” inte kan delta i intervjuer eller annat medialt utrymme. “Hon” 

kan inte delta på grund av att hon är under utredning, medan “han” anses oskyldig tills dess 

att “han” blivit dömd, och bjuds in ändå. Bilden publicerad i tråden har fått 14 

gillamarkeringar. Vilket kan tolkas som medhåll från de gruppmedlemmar som deltar i 

debatten gällande att detta förhållningssätt inte är att rekommendera. Den här typen av 

särskiljande styrker även den tes som sedan tidigare publicerats i tråden gällande Rambergs 

nätverk i branschen.  

 

Vi kan alltså se ett större mönster, i Foucaultdiansk mening gällande avskiljandet av vansinne 

och viljan till sanning (Foucault, 1993: 8, 11). Det finns strukturella svårigheter 

implementerade i det journalistiska yrket där ovan nämnda exempel ses som normativt. 

Enligt samtycke genom egna kommentarer eller gillamarkeringar av branschfolk får detta 

medhåll i gruppen Journalistbubblan (2019b). Kollektivt skapar vi vår egen sanning genom 

att förhålla oss, och rätta oss efter de normativa regler som infinner sig och vi hjälper även till 

att upprätthålla dessa, genom att reproducera det. Kvinnan blir per automatik utmålad som 

icke trovärdig i medier, medan mannen anses oskyldig tills motsatsen bevisats/hellre ska frias 

än fällas. Bilden innehåller även två till citat som särskiljer könen, där “han”, efter att ha 

blivit dömd ska förlåtas för att han sonat för sina brott i kontrast till “hon”, där citatet menar 

att hon bränt sina broar. För en tydligare bild, se bilaga 1. 

 

Som nämnt ovan, med avstamp från upproret #metoo påvisar flera personer, antingen genom 

egna kommentarer, eller genom att gilla andras, att journalistiken genomsyras av politik. 

Kommentaren ovan lyfter in en aspekt kring diskursen som sedan tidigare inte diskuterats, 

just att Rambergs namn utelämnats på grund av att han inte bör straffas 20 år efter att brottet 

begåtts. Kommentaren har inte fått några gillamarkeringar.  
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I och med rörelsen #metoo kommer även sådana saker att ventileras, saker som skett över tid. 

Det är ett uppror mot den tystnadskultur som genomsyrats på grund av det patriarkala 

samhället. Det finns inget startdatum för diskussioner eller brott som bör ha preskriberats i 

det här skeendet. Därav är det också intressant varför tråden startade från första början. Han 

dömdes för detta brott för två decennier sedan. Majoriteten anser att det är av relevans att han 

omnämns i kontext av Josefin Nilsson, att han inte gör det är på grund av tystnadskultur, eller 

att han har vänner i mediebranschen. Något som också är intressant är en några år äldre 

kommentarstråd där en diskussion om #metoo och pressetik kring just namnpublicering pågår 

där hållningen indirekt backas upp: 

 

Och beträffande sanningshalten i de fällda artiklarna så är ju grejen att den är 

ointressant ur pressetisk synvinkel. Det kan alltså vara så att Virtanen och 

Timell är förövare, men så länge de inte är dömda för brotten de anklagas för - 

eller media med en domstols rättssäkerhet kan bevisa att de är skyldiga - så ska 

deras namn inte publiceras.[...]det kanske är bäst att hålla på etablerad praxis. 

Torrt och trist. 

(Journalistbubblan, 2018a) 

 

Här menar kommentatorn att om personer inte är dömda ska det absolut inte publiceras namn 

om personen inte är dömd. En hållning som också rekommenderas av Journalistförbundets 

(SJF, 2018a) publicitetsregler. Motsatsen, vilken är fallet med Örjan Ramberg och Josefin 

Nilsson, där personen faktiskt är dömd kan tolkas som att den är godtagbar. Att dömda 

personer får räkna med att få sina namn publicerade. Publicitetsreglerna nämner också att stor 

hänsyn ska tas till den personliga integriteten och privatlivet om inte “ett uppenbart 

allmänintresse kräver offentlig belysning” (Journalistförbundet, 2018). Något som blir 

problematiskt med reglerna som ska fungera som riktlinjer belyses av gruppens medlemmar 

då de just hamnar i en diskussion om hur reglerna ska tolkas. Det debatten slutar i är att det är 

godtyckligt och upp till journalisten, eller ansvariga utgivaren, hur namn ska hanteras. 

 

En kommentator lyfter in en länk till SVTs egen hemsida (SVT, 2019), om hur de arbetar 

med namnpublicering. Kort och gott publicerar de i regel inte namn på misstänkta eller 

dömda brottslingar. Kanske är svaret på inlägget så enkelt, men det som är intressant är hur 

branschfolk förhåller sig till reglerna i debatten. 
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4.3 Den problematiska betalväggen 

Ett exempel på där betalväggen blir problematisk ur ett demokrati- och 

samhällsperspektiv. Film sprids på sociala medier - men om du vill få hela 

bilden, ta del av nyanser, måste du betala. Hur många kommer se filmen, hur 

många kommer betala för att läsa artikeln? Betalväggen ÄR ett eskalerande 

problem för samhället (även om den är en självklar lösning för mediehusen) 

(Journalistbubblan, 2019c) 

 

Det blir allt mer vanligt att mediehus lägger vissa av sina artiklar bakom så kallade 

betalväggar. Det innebär att man behöver skriva upp sig på en digital prenumeration på 

tidningen för att få tillgång till det innehåll som publicerats bakom en betalvägg. Inlägget 

som publicerats i Journalistbubblan (2019c) lyfter en problematisk aspekt kring betalväggar 

ur ett demokrati- & samhällsperspektiv. Filmen, som nämns i orginalinlägget, visar en 

misshandel av en person som ligger ned på backen och får ta emot såväl slag som sparkar av 

två personer med invandrarbakgrund, som det står skrivet i ingressen.  

 

TS skriver att filmen spridits viralt i sociala medier. Artikeln vilken är skriven om filmen som 

publicerats erbjuder nyanseringar, som det står skrivet i ingressen, att det vi ser på filmen inte 

är hela bilden av situationen. Nyanseringarna av filmen följer inte med när filmen spridits 

sedan tidigare. Det är alltså enkelt att dela filmen med likasinnade individer som dig själv, 

men du måste aktivt välja att betala för att få ta del av den artikel som resonerar kring filmen 

och som återger en mer utvecklad historia kring scenariot.  

 

Betalväggen ÄR ett eskalerande problem för samhället (även om den är en 

självklar lösning för mediehusen) 

(Journalistbubblan, 2019c) 

 

Citatet ovan, vilket är skrivet av TS själv menar att betalväggar är ett komplext problem för 

samhället, då vi låser ett visst innehåll för läsaren. Men en nödvändig lösning för mediehusen 

då allt fler väljer att inte köpa fysiska tidningar. Vad blir då skillnaden med betalvägg 
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gentemot att köpa en fysisk tidning, så som vi gjort sedan tidigare för att få ta del av nyheter 

och information? 

 

TS svarar på en kommentar som lyfter frågeställningen ovan. TS menar att en utmärkande 

skillnad då, från nu är att falska nyheter inte hade möjlighet till samma viralitet i form av 

papperstidningar. Det fanns inte samma möjligheter till att skapa sin egen diskurs kring ett 

skeende. Det behöver inte finnas någon korrelation kring digitaliserade medier och 

nyhetsförmedling tillsammans med hur vi förr endast hade fysiska tidningar som förmedlare. 

Den stora skillnaden, tack vare och på grund av digitala medier är att vi inte hade samma 

möjlighet att sprida informationen lika snabbt då, som nu. Ej heller tillskrivs större medier 

kredibilitet eller vikt gällande sanningsenlighet på grund av en betalvägg. Det vi däremot kan 

förvänta oss om vi betalar för innehåll är mer genomarbetad och noggrann journalistik. Det 

finns inget regelverk som ställer krav på konsekvensneutralitet eller sanningsenlighet genom 

betalväggen. De stora mediehusen så som Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet 

(bl.a) kan vi kalla för ethosmedier. Ethos tillskrivs de på grund av storlek, ålder och 

trovärdighet. En trovärdighet som inte nyare medier eller alternativa medier tillmäts. 

Möjligen på grund av deras ibland tveksamma journalistiska metoder eller för att de 

ifrågasätts av en mer konservativt lagd journalistkår. Människan som flockdjur förlitar sig på 

trovärdigheten genom att andra agerar lika. Normer och diskursiva praktiker är något vi 

skapar kollektivt, ingen enskild individ kan stå ansvarig för att skapa en norm eller 

upprätthålla en diskurs då vi tillsammans bygger den. (Sohlberg & Sohlberg, 2013: 267; 

Foucault, 1993: 6) 

 

I det här läget ser vi tendenser till det Foucault (Foucault, 1993: 8) menar med förnuft och 

vansinne. Om man köper sig fri betalväggen, premieras och innesluts det i gruppen. Samtidigt 

ses det som vansinne att förlita sig endast på den film som spridits viralt, eftersom den inte 

återger hela bilden, det förkastas och utesluts alltså. Viljan till sanning (Foucault, 1993: 11) 

kommer också att bli ett problematiserat begrepp i den här diskursen just för att det kommer 

från ett rådande laddat politiskt klimat – frågan om migrationspolitik. Vi väljer ofta att välja 

det narrativ som passar för vår sak. Hypotetiskt sätt passar narrativet med enbart film bättre 

för den som är främlingsfientlig. Alltså kommer materialet att användas i en diskurs med 

likasinnade och således styrka den egna tesen.  
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Foucault (Foucault, 1993: 13) menar också att viljan till sanning förlitar sig på institutionellt 

stöd. Att den förstärks och förnyas av en tröghet som finns inom praktikerna. I det här fallet 

de större mediehusen. Tröghet i det här fallet är hindret av betalväggen. Hur den försvårar 

fortlöpandet av en diskurs och inte möjliggör en fördjupad debatt.  

 

Seriöst TS? Nyanser? Skulle du efterfråga "nyanser" om det gällde en film på 

en kvinnomisshandel eller våldtäkt? 

(Journalistbubblan, 2019c) 

 

En kommentator ställer sig frågande till det TS menar med nyanser. Kommentatorn kommer 

här att, möjligen undermedvetet, baka in ett politiskt perspektiv i sitt argument. Som 

argumenterat tidigare gällande #metoo kommer här ett argument att lyftas kring seriositeten 

att ifrågasätta en kvinnas perspektiv och trovärdighet kring en misshandel eller våldtäkt. 

Kommentatorn menar alltså att det vi ser i filmen inte behöver vidare nyanser. Det som har 

hänt, har hänt. Det är inte vi, som medborgare, som har rätten eller rollen att avgöra utfallet i 

rättegången för misshandeln. 

 

En annan kommentator döljer illa vad hen har för politisk och professionell inställning genom 

sin kommentar: “Den bajsbruna högerns "nyheter" ligger aldrig någonsin bakom någon 

betalvägg[...].” (Journalistbubblan, 2019c). Hen visar med nedvärderande ord vad hen tycker 

om extremhögern och deras journalistik genom att använda citationstecken kring ordet 

nyheter. Det har sedan tidigare i texten nämnts att det som främjas i gruppen är de inlägg och 

kommentarer som har en vänsterpolitisk laddning. Även om personen ifråga diskuterar 

betalväggar är det av intresse att utläsa diskursen kring riktig journalistik.  Underförstått att 

det inte ska ses som riktig journalistik och att det är artiklar som är gjorda för att kunna 

spridas utan nyanser vilket TS efterfrågar. Även i tidigare kommentarstrådar har det 

diskuterats alternativmedier vilket kommentatorn menar när hen använder citationstecken 

runt ordet nyheter. VIlket visar att sådana nyhetskällor ska man, likt Iverus kommentar som 

nämnts tidigare, inte fästa någon vikt vid. Det finns ett vurmande i gruppen för riktiga 

nyhetskällor så som de större dags- och kvällstidningarna vilket skapar en standard för var det 

som ska ses på som riktig, eller för att välja ett bättre uttryck: god journalistik ska publiceras 

och bedrivas. Se utvidgat resonemang i följande stycken. 
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Eftersom kommentatorerna menar på att de större nyhetsmedierna med betalvägg ses som 

mer trovärdiga, gentemot de mindre och nyare medierna utan betalvägg ser vi att 

medlemmarna avskriver mindre aktörer sin kredibilitet. Detta har nödvändigtvis inte bara 

med betalväggen att göra även om dess syfte är att betala för god journalistik. Per automatik 

ställer vi högre krav på innehåll vi måste betala för, men här utesluter det ena inte det andra. 

De mindre medierna kan ha lika stor relevans och trovärdighet.  

 

Det råder ett moraliskt dilemma kring hur journalistiken ska bedrivas som skulle kunna 

avhjälpas om samtliga medier tillämpade konsekvensneutralitet i sitt arbetssätt. Vissa medier 

och journalister strävar efter att rapportera om migrationspolitiska frågor på ett sätt som inte 

gynnar Sverigedemokraterna (Westin & Nilsson, 2017; Nesser, 2016), vilka har haft ett 

främlingsfientligt ställningstagande i den frågan. Vi medborgare ska få ta del av 

konsekvensneutrala nyheter, och baserat på den information som presenteras själva ta 

ställning till innehållet.  

 

4.4 “Riktig” journalistik 

För att få ett bredare perspektiv på medlemmarna syn på vad de anser vara riktig, eller god 

journalistik har vi gjort ett urval av trådar med diskursen kring detta. Ett inlägg 

(Journalistbubblan 2018b), där TS hänvisar till en artikel från Sveriges Radio (Mjörndal, 

2018). Artikeln skriver om nedläggningen av Strömbäcks folkhögskola, vilket även innefattar 

en utbildning för journalister. TS uttrycker en ledsamhet över att skolan läggs ned då han 

menar att journalistiska utbildningar behövs på folkhögskola och yrkeshögskola just för att 

det ofta efterfrågas att du arbetat praktiskt.  

 

En kommentator i tråden menar att det journalistiska yrket är inte bara handlar om att skriva, 

utan framför allt om att göra ett urval. Att kunna sålla och plocka fram en nyhet. 

Kommentatorn menar att vi behöver fler utbildade journalister i ett klimat som hårdnar och 

där fler aktörer väljer att kalla sig journalister, utan relevant utbildning när de publicerar 

texter. Många i tråden menar att det blir ännu viktigare att värna om det journalistiska 

hantverket med hänvisning till att det är ett yrke som har haft det kämpigt under en längre tid, 

och riskerar att dö ut.  
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Det är sånt här TYDLIGT slarv man betalar extra för att läsa och ska kallas för 

"riktig journalistik"[...]Man har kopierat detta från TT och de flesta tidningar 

har skrivit likadant utom Sydsvenskan som skrivit "hotfull". 

(Journalistbubblan, 2019d) 

 

I ett inlägg från den 20 februari publiceras en skärmdump tillsammans med tillhörande text i 

gruppen. Texten resonerar kring “riktig journalistik” och här i diskursen om betalväggar. 

Sidan som inlägget hänvisar till är en artikel från Göteborgs-Posten. Rubriken till inlägget 

innehåller ett stavfel. Vilket ligger till grund för TS kritik. Men det knyter även an till det 

som tidigare presenterats kring betalväggar – högre krav. Dessutom kritiserar TS tidningen 

med betalvägg för att ha kopierat artikeln utan vidare reflektion från Nyhetsbyrån TT. Andra 

kommentatorer i samma tråd menar att TS är för petig kring detta och att stavfel inte bör 

granskas under lupp.  

 

I en annan tråd från 2016 (Journalistbubblan, 2016) har trådskaparen lagt ut en arbetsannons 

gällande utökning i arbetslaget med tre stycken nya positioner för Aftonbladet sociala 

medier-team. Det är en till synes ganska generisk arbetsbeskrivning, vilket en kommentator 

bygger satiriskt vidare på. Det som är intressant här är bruket av termen riktig journalistik. 

Kommentatorn menar att motsatsen till riktig journalistik är artiklar vilka är skrivna i så 

kallad “clickbait”-anda. Det vill säga rubrik och ingress som ämnar uppmuntra läsaren till att 

klicka sig in på artikeln och inte allt för sällan aningen vilseledande text i rubrik. 

Kommentaren får tre stycken gillamarkeringar och en diskussion fortsätter under den. 

Diskussionen kommer att handla om att sämre journalistik och clickbait får gå före en mer 

djuplodande och undersökande journalistik, underförstått riktig eller god journalistik. De 

benämns av kommentatorn som “skräpartiklar”, “usla artiklar” och “värdelösa videoklipp” 

(Journalistbubblan, 2016) vilket kan tolkas som ett tydligt ställningstagande för att sådan 

journalistik inte ska bedrivas. Speciellt när den, enligt kommentatorn, får ta mer utrymmer på 

bekostnad av avslöjanden och mer dokumentära reportage. Det kommentatorn vill förfäkta är 

en devalvering av journalistiken, den riktiga om man så vill. 

 

5 Resultat 
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5.1 Galningen 

Av de tre trådar som vi valt att analysera genomsyras samtliga av åtminstone en gemensam 

nämnare. Det handlar om att utesluta galningen. Det förs diskussioner med fäste i två läger, 

där vardera sida av diskussionen styrks av gillamarkeringar från andra individer, eller fler 

kommentatorer som syftar till samma slutsats.  

 

Galningen i Journalistbubblan utesluts också med hjälp av politiska ställningstaganden och 

värderingar. Det vill säga att pressetiken kommer att spela mindre roll gentemot våra 

förväntningar kring hur journalister förhåller sig till det.  

 

I diskussionen om Iverus kommentar gällande moderater, ter det sig givet att klimatet i 

kommentarstråden kommer ha en politisk nyansering redan från start. Då Iverus påvisar sitt 

politiska ställningstagande genom sin kommentar “gå och dö jävla moderater”, och även sin 

yrkesmässiga position framgår det att hon ställer sig till vänster i den politiska arenan. Vilket 

leder till tolkningen att de som väljer att tolka henne bokstavligt står mer till höger. Det har 

påvisats att detta är en känd retorisk teknik som kommentatorer menar är överrepresenterad 

från högern.  

 

Den tråd som debatterar namnpublicering gällande Örjan Ramberg och Josefin Nilsson ser vi 

även här tendenser till uteslutandet av galningen. Det förs en debatt kring om det är för att 

han har vänner i mediebranschen som hjälpt honom hålla sig undan den här typen av 

publicitet, eller om det är på grund av #metoo-rörelsen. Av engagemanget att tyda kring de 

som lyfter frågan gällande tystnadskulturen och tonaliteten i de inläggen utmålas alltså 

galningen som den personen som menar att det inte beror på tystnadskultur och patriarkala 

strukturer.  

 

5.2 Förbudet 

Samtliga tre trådar genomsyras också av förbudet, eller det förbjudna ordet. Det råder en 

norm kring vad man får säga och inte, och fundamentet för detta är spunnet ur en 

vänsterpolitisk aspekt, men kanske även ur grundläggande värderingar för alla människors 

lika värde. Det vill säga att argument ofta kommer av en politisk korrekthet. Ingen ska känna 

sig kränkt.  
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I tråden om Josefin Nilsson blir alltså kutym att kvinnor har tolkningsföreträde i frågan. 

Männens argument avskrivs ganska snabbt på grund av att det rör en fråga grunden i #metoo 

och patriarkala strukturer. Av gillamarkeringar kring inlägg rörande #metoo och den rådande 

tystnadskultur som genomsyrat vårt samhälle kan vi dra slutsatsen att en övergripande 

majoritet av branschfolk som engagerat sig i tråden håller med om att detta är anledningen till 

varför hans namn inte publicerats i dessa sammanhang. En kommentator i den här tråden 

påvisar även sin kredibilitet genom sin karriär och erfarenheter när hennes tes möts med 

motargument. Den person som hävdar annat än det kommentatorn säger viker sig efter att ha 

fått informationen om hennes position och erfarenheter. Vilket också påvisar det Foucault 

menar om att vem som helst inte får säga vad som helst (Foucault, 1993: 7, 20). 

 

Gällande kommentaren Iverus publicerade på Facebook som privatperson, som sedermera 

spunnit en ny diskurs i Journalistbubblan blir kan vi se att förbudet i grund och botten 

uppkommer av hennes kommentar. Majoriteten menar att man ska ta det med en klackspark, 

men vi ser även flertalet kommentarer som menar att det är förbjudet att uttrycka sig så som 

Iverus gjorde. Diskursen mynnar även här ut i argument med en politisk laddning. De 

kommentatorer som uttrycker sig kritiskt gentemot hennes uttalande försöker ge perspektiv 

till situationen genom att vända på påståendet. Det hade aldrig varit acceptabelt att uttrycka 

sig i Iverus termer gentemot vänsterpartister eller andra människor med politisk koppling till 

vänsterblocket. Det förstärker även den tonalitet som accepteras i Journalistbubblan och vilka 

diskurser som utesluts. Det som främjas och som får utrymme är de kommentarer som tar 

avstamp med en vänster-politisk ideologi och de kommentarer som begränsas har en tonalitet 

som kan härledas till högern.  

 

Den problematiska betalväggen skiljer sig en aning från tidigare inlägg gällande förbudet. 

Betalväggen förbjuder och stänger ute kontexten och tillhandahåller i det här fallet endast det 

klipp som sedan tidigare cirkulerat i sociala kanaler. När filmen publiceras tillsammans med 

tillhörande artikel som för diskussion gällande situationen men begränsas på grund av 

betalväggen blir det därför en klassfråga – vilka socio-ekonomiska grupper har råd att betala 

pengar för prenumerationer på tidningar? 

 

TS efterfrågar nyanser som ligger bakom betalväggen som ingressen till artikeln bjuder in till. 

Detta ifrågasätts snabbt och beskrivs som problematiskt – hade man efterfrågat nyanser om 
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videon som cirkulerat visat en våldtäkt? Den frågeställningen påvisar den Foucaultdianska 

principen om förbudet (Foucault, 1993: 7) eftersom den stänger ute möjligheten att efterfråga 

nyanser.  

 

5.3 Viljan till sanning 

Resultaten av vår analys har landat i att viljan till sanning grundar sig ur ett politiskt 

ställningstagande. Det framkommer tonalitet gällande vad som får sägas och inte, vilka som 

får säga vad och inte. Viljan till sanning blir prominent för analysen så länge det är rätt 

version av sanningen. Det vill säga att de kommentarer och inlägg som tar avstamp ur en 

vänsterpolitisk ideologi främjas och får kredibilitet genom gillamarkeringar och vidare 

spunna trådar som argumenterar för samma sak.  

 

5.4 “Riktig journalistik” 

Det råder en ganska tydlig stringens genom de trådar vi analyserat genom att söka i gruppen 

med sökorden “riktig journalistik”. Många menar att journalistiken har haft sina glansdagar 

och det som nu produceras för sociala medier är motsatsen till den riktiga journalistiken. Vi 

ser också att betalväggen tillskrivs en kvalitetsstämpel, där åtminstone branschfolk förväntar 

sig innehåll av högre kvalité än artiklar och sidor som erhåller kostnadsfritt innehåll.  

 

För att summera de resultat vi kommit fram till under vår analys ser vi att god journalistik, 

enligt branschfolk i Journalistbubblan kräver en politisk identitet. Den goda journalistiken bör 

föras med grund i det vänstra politiska blocket. God journalistik, enligt branschfolk i 

Journalistbubblan behöver ej heller förhålla sig till de pressetiska reglerna som finns 

presenterade av PO (2019), så länge intentionen står i “rätt” politisk grund. Dock finns det en 

viss problematik med att främja ett politiskt block framför det andra när det kommer till riktig 

journalistik. Om vi ser till konsekvensneutralitet bör inte journalistiken ha någon politisk 

laddning överhuvudtaget. Den bör stå fri från politiska block och hålla en saklig, objektiv 

rapportering kring skeenden som kan vara av allmänintresse.  

 

6 Diskussion 
Det går förmodligen inte att med exakta mått ta fram vad som faktiskt är god journalistik, likt 

Foucault som menar att det inte finns en ren sanning att gräva fram i en diskurs (Foucault, 
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1993: 37–38) är journalistiken fylld och uppbyggd av för mycket politik, ideologi och 

subjektivitet för att kunna fastställa ett svar som är sant för alla. Det är dock intressant att ta 

del av yrkesverksammas uppfattningar och uttryck om och för vad som konstituerar god 

journalistik. I gruppen märks de politiska och ideologiska skillnaderna då de mer 

konsekvensneutrala aktörerna drabbar samman med de som anser att den får stryka på foten 

till förmån för att stänga ner krafter som man tycker inte hör hemma i ett medialt utrymme. 

Exempelvis högerkrafter. Där de mer vänsterorienterade gruppmedlemmarna förfäktar att den 

politiska kampen är viktigare än att alla ska få komma till tals. Det blir problematiskt i det 

synsättet att journalisterna då får en självpåtagen domarroll som ska avgöra vad allmänheten 

ska ta del av och inte. Vad man ska nyansera och inte, och vad som ska inneslutas i en positiv 

journalistik och inte. Positiv i termer av att åtminstone inte medvetet vinkla det negativt 

vilket visat sig i våra exempel från Journalisten (Nesser, 2016) och Aftonbladet (Westin & 

Nilsson, 2017). Majoriteten av de som hörs och tar del i debatten som pågår i 

Journalistbubblan har till synes en mer vänsterpolitisk inställning vilket gör att de som vill 

lyfta en mer konsekvensneutral inställning ofta jobbar i motvind. De får det inte helt enkla 

uppdraget att motbevisa de andra snarare än att diskutera frågor på lika villkor. Något som är 

intressant då journalister, visserligen i USA, när de blev tillfrågade lyfte objektivitet som 

något viktigt, vilket Gil de Zuñiga och Hinsley lyfter (Gil de Zúñiga & Hinsley, 2012: 934), 

man behöver inte sätta likhetstecken mellan objektivitet och konsekvensneutralitet men det 

finns gemensamma nämnare. 

 

Att just ett vänsterpolitiskt synsätt är mer legio i gruppen kan tolkas som att det i till stor del 

är politisk hållning, eller människosynen om man så vill, som definierar vad som anses var 

god journalistik i Journalistbubblan. På ett sätt används Journalistbubblans forum som ett 

vapen i en politisk kamp när gruppens medlemmar drabbar samman i debatten och försöker 

konstituera vilket politisk synsätt som ska vara dominerande. Det blir en slags dragkamp där 

det slaget står om suveränitet i gruppen, och i förlängningen, synen på den goda 

journalistiken. 

 

Det kan finnas ett behov att förändra journalistiken i dess grundvalar och synsättet på den, 

likt Ismail och Ismail (2015) menar i deras arbete om journaliststudier i Malaysia (Ismail & 

Ismail, 2017: 155). Kanske mest i hur den bedrivs och hur den ska anpassas till den nya 

tidens teknik med betalväggar, minskad tidningskonsumtion och alternativa medier som 

kanske inte har objektivitet och sanning som självklara delar i ett journalistiskt arbete. 
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Samtidigt är det viktigt med en debatt och diskussion om hur konsekvensneutralitet och 

objektivitet ska upprätthållas och premieras för att kunna erbjuda läsarna och mottagarna av 

texterna som produceras en samhällsnyttig rapportering. I gruppen tas också tidningarnas 

förändringströghet som något viktigt att adressera och fundera kring för att hitta en modern 

och bra lösning för både läsare och producent. Bra journalistik kostar pengar men om den inte 

når ut till människor kan man fråga sig om den gör sitt jobb? 

 

7 Förslag på fortsatt forskning 
För att ta forskningen vidare skulle en undersökning i större skala vara intressant. Att 

intervjua journalister om vad som definierar god journalistik och hur de själva jobbar för att 

upprätthålla bilden av den exempelvis. Att göra ett större och och mer djupgående 

diskursanalyserande arbete i just Journalistbubblan, eller andra liknande grupper där 

journalistik diskuteras, skulle också vara givande i det att man då kan få ett längre 

tidsperspektiv och förslagsvis koncentrera sig på vissa nyckelord eller varför inte bara titta på 

vilken roll gillamarkeringar spelar i upprätthållandet av diskurser. De är utsagor i sig själva 

och måste tas in i beräkningen. En metod som torde vara intressant är också att använda sig 

av en enkätundersökning i gruppen för att få fram en stor andel svar och statistik som kan 

användas i jämförande syfte eller som en undersökning i sig själv. Kvantitativa 

undersökningar med fokus på utvalda nyckelord skulle vara intressant i den bemärkelsen av 

att språket konstituerar vår värld. Hur vi använder det och vad vi säger och skriver påverkar 

också diskurserna vi lever i. Om det skulle komma fram vissa mönster under en sådan 

undersökning skulle det kunna ge en bredare förståelse för hur språket används för att 

upprätthålla diskursen i exempelvis Journalistbubblan. I ett sådant fall kan det vara av 

intresse att undersöka om det finns återkommande mönster när olika ämnen lyfts till 

diskussion. Exempelvis kring frågan om namnpublicering, som diskuterats längre tillbaka i 

texten, och riktlinjerna kring den. Framträder det samma eller liknande ordval och 

argumentationsmönster varje gång frågan lyfts? Det går att ta ämnet vidare och det bör göras. 

Medievärlden ändras och journalistiken med den, analysen och tankarna om journalistiken 

måste i så hög grad som möjligt försöka hänga med den utvecklingen. 
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