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Det är vanligt att kurslitteratur för journalist-
utbildningar är författade av verksamma jour-
nalister, eller journalister som sadlat om, och 
gett sig in på en akademisk bana. Lite ovanli-
gare är det med grundläggande litteratur om 
journalistik för journalistutbildning, som är 
skriven av en ren akademiker. 

Digital Journalistik av den danske medie-
forskaren Aske Kammer, är en liten bok som 
tar ett mycket stort grepp. Här introducerar 
Kammer läsaren till de senaste decenniernas 
stora forskningsfrågor inom det journalistiska 
forskningsfältet – i kondensat. Det finns där-
för inte en mening som inte fyller en funk-
tion i denna späckade, välskrivna och mycket 
korta bok. Kortformatet förutsätter dock att 
man som läsare håller koncentrationen uppe 
genom hela boken, i stark kontrast till i ex-
empelvis amerikansk kurslitteratur där det 
ofta förekommer upprepningar, illustrativa 
exempel och sammanfattande pedagogiska 
faktarutor som uppmuntrar till ett annat sätt 
att läsa – där man kan tillåta sig att släppa på 
koncentrationen och stundtals skumma ige-
nom texten. 

Det är därför nästan som att författaren 
förutsätter att läsaren på förhand känner till 
vad digital journalistik är och forskningen 
kring den i stora drag. Kunskapsbidraget för 
den som läst boken blir istället att följa den 
röda tråd som tecknas upp i form av den ord-
ning Kammer introducerar centrala begrepp 
och teoretiska ramar, samt den dignitet han 
tillskriver dessa. Kanske är detta upplägg dock 
ett genialiskt sätt att fånga intresset hos den 

generation av studenter som växer upp med 
digital journalistik och aldrig upplevt den för 
mediebolagen ganska smärtsamma digitalise-
ringsprocessen under slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet. 

Det är först förvånande att historieskriv-
ningen från analog till digital journalistik näst 
intill helt har utelämnats i boken. Det gäller 
framför allt de många stadier av hybridlös-
ningar, där analoga processer alltmer genom-
syrats av digitala inslag för att idag landa i 
näst intill digitala processer med begränsad 
manuell påverkan. Men, kanske är det mest av 
gammal vana man längtar efter att få lite mer 
bakgrund till hur medievärlden blev digital. 

Författaren låter i boken primärt danska, 
norska, brittiska och amerikanska forskare få 
stå för den normativa beskrivningen av vad 
digital journalistik har utvecklats till och är 
idag. Det man går miste om då är de många 
deskriptiva studier som är tradition inom det 
till medie- och kommunikationsvetenskap 
angränsande medietekniska forskningsfältet. 
Här är studier ofta skrivna i samverkan med 
medieindustrin och inriktade på att tidigt 
beskriva processer och teknologier. Sådana 
studier har exempelvis handlat om flerkanal-
spublicering, personalisering och ny teknik 
för mediebranschen av olika slag. För riktigt 
tidiga studier av detta slag se exempelvis Sö-
dergård et al. (1999), Jokela et al. (2001), Ap-
pelgren (2004), Hedman et al. (2005), Uskali 
(2005), Nygren (2008), Hvitfeldt och Nygren 
(2008), Leckner och Appelgren (2007) och 
Westlund (2013). Avsaknaden av referenser 
till forskare som verkar i Sverige och Finland 
listade ovan, gör därför att boken blir svår-
använd för en svensk eller finsk utbildnings-
kontext, men det danska språket sätter förstås 
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också en naturlig begränsning här, och det är 
också förståeligt att rena produktionsstudier 
valts bort i bokens korta format. Boken tar 
heller inte nämnvärt upp de näst intill helt 
automatiserade processer av idag som finns på 
redaktioner eller de senaste innovativa insla-
gen av artificiell intelligens i dessa processer 
(Lindén 2017) samt nya tekniska innovatio-
ner som journalister intresserar sig för såsom 
drönare (Gynnild och Uskali 2018) eller VR. 
Dessa avgränsningar kan också ha att göra 
med att boken egentligen inte tar ett så stort 
grepp som titeln utlovar, utan mer är inriktad 
på digitala affärsmodeller samt sociala medier 
och journalistik utifrån primärt institutionell 
teori. 

Stundtals påminns läsaren om att det fun-
nits en “godare tid” för mediebranschen i refe-
rerade citat och i bisatser, men det förgångna 
är alltså inget som Kammer fördjupar. På ett 
sätt är detta verkligen befriande. Det har varit 
obligatoriskt att beskriva den medietekniska 
utvecklingen med start i tryckpressens funk-
tion i samhället, tidiga stadier av dagens in-
ternet, och nostalgiska beskrivningar av ett 
medielandskap där det var fullt acceptabelt 
att publiken hölls utanför de redaktionella 
processerna. Vidare får vi inte veta mycket 
om den period som kännetecknar pappers-
tidningarnas begynnande kris och de många 
aningslösa tekniska satsningar som då såg 
dagens ljus, för att därefter krascha när IT-
bubblans löften om nya affärsmodeller sedan 
inte införlivades. 

Det är djärvt, och på tiden att det analoga 
inte nödvändigtvis är ett inslag i beskrivning-
en av det digitala. Men historiebeskrivningen 
är samtidigt en mycket viktig, för att inte säga 
nödvändig pusselbit i att förstå det arv som 
den digitala journalistiken av idag bär med 
sig, och som format och fortfarande formar 
dagens redaktionella processer. Här saknar 
jag därför en mer kritisk reflektion till med-
iebranschens motsträvighet mot att omfamna 
den tekniska utvecklingen å ena sidan, och de 
aningslösa satsningar på nya digitala kanaler, 
inklusive de negativa effekterna av isomorfism 
å andra sidan, som kanske lett till att vi idag 
har medieprodukter som inte blivit fullt opti-

mala, demokratiska eller lönsamma.
Dagens journalister har kanske aldrig be-

hövt vara så tekniskt kunniga som nu. Det 
här är dock inte en bok om digital journa-
listik i teknisk bemärkelse. Men i näst intill 
en McLuhansk anda börjar Kammer med 
att förklara vad digitalisering av journalistik 
innebär genom att ta avstamp i att förklara 
de mest grundläggande byggstenarna i det 
binära talsystemet. Detta är aningens förvir-
rande eftersom exempelvis överföringen av 
analoga tidningssidor till tryckerierna för 
tryck av papperstidningen sedan årtionden 
egentligen varit digital på just detta binära 
sätt, trots att slutprodukten var analog. Här 
saknas därför några led i resonemanget för att 
förklara vad det digitala egentligen innebär för 
journalistiken, dvs den flora av infrastruktur 
som möjliggör överföring av digitala data, de 
produktionsprocesser som bygger upp tek-
niska lösningar på redaktioner, de digitala 
verktyg som underlättar för produktion, de 
datakällor som idag allt mer digitaliserats och 
distributionsvägar till publiken, inklusive åter-
kopplingsvägar till journalisterna. I senare de-
lar av boken beskrivs dock återkopplingsvägar 
i form av sociala medier och så även den “nya” 
kuratorsrollen. 

Kurslitteratur som den här är oftast skriven 
för studenter i slutet av sin utbildning som 
introduktion till forskning vid uppsatsförfat-
tande. Men jag tror – även om det inte kon-
kret nämns – att den här boken skulle passa 
riktigt bra under den första tiden som student 
på journalistutbildning. Eftersom bokens in-
ledande avsnitt innehåller få exempel skulle 
jag då i en undervisningssituation låta stu-
denterna få i uppgift att hitta konkreta exem-
pel på de olika aspekter av digital journalistik 
som tas upp genom bokens sex fullmatade 
kapitel. De kunde då få i uppgift att hitta de 
marknadsmässiga, tekniska men också orga-
nisatoriska exempel från redaktionella miljöer 
som behandlas teoretiskt i boken. 

Särskilt väl tror jag att detta skulle funka 
som litteratur i samband med studenters 
praktikperioder på redaktioner. På det sättet 
skulle denna ganska teoretiska bok kunna bli 
en naturlig del av att knyta samman forskning 
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och praktik, något som jag uppfattat som en av 
många ständiga stöttestenar inom journalistut-
bildning. Det ska dock sägas att lite längre in i 
boken blir det mer av exempel och det danska 
medielandskapet får där också ta lite mer plats. 
Det är just den danska kontexten som för mig 
utgör den största behållningen av boken och 
det hade gärna fått ta större utrymme. 

Digital journalistik är en läsvärd och 
mycket välskriven bok, med en oerhört kor-
rekt sammanfattning av den forskning och de 
studier som refereras. Jag hoppas att boken 
kommer att utgöra en tillgång på journalist-
utbildningar som komplement till de många 
praktiskt inriktade böcker studenterna an-
vänder.
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