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Abstract 

Journalistiken har förändrats på många sätt de senaste åren, inte minst på grund av 

introduktionen av det digitala. Idag sker den större delen av konsumtionen av journalistik på 

nätet, det vill säga via plattformar online och på sociala medier, vilket inte bara innebär att 

konsumtionen förändrats, utan framför allt för att de journalistiska produktionsprocesserna 

och publiceringsformerna utvecklats. 

För att kunna svara på studiens frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Metoden har 

inspirerats av Steinar Kvales metodprocess och dess olika steg, vilka har anpassats efter 

studiens syfte och förutsättningar. Studien är baserad på skriftliga intervjuer med fem olika 

journalister som alla använder onlineplattformar och sociala medier i sitt dagliga arbete. 

Resultatet av denna undersökning visar tecken på att journalistrollen påverkas en hel del av 

onlineplattformar och sociala medier – dels till att bli en yrkesroll där kravet på 

multikompetens är högst närvarande, men också till att bli en mer stressad yrkesroll. 

Journalisterna som intervjuats i denna studie signalerar att teknikutveckling och de nya 

verktyg och plattformar som skapas av den, i hög grad påverkar journalistrollen då de idag är 

nödvändiga medel i en journalists dagliga arbete. Journalistrollen är idag beroende av 

onlineplattformar och sociala medier, samt av en kunskap om dem, då det är där publiken 

finns. Studien visar också att dagens journalister till stor del är beroende av sin publik för att 

nå höga trafiksiffror och därmed satta ekonomiska mål, vilket åsidosätter fokuset på det 

publicistiska. 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att onlineplattformar och sociala medier 

bidrar med mycket positivt till journalister i det dagliga arbetet, men påverkar också 

journalistrollen till att bli en allt svagare profession. 

 

Nyckelord: Journalistroll, onlineplattformar, sociala medier, profession, professionalism, de-

professionalisering 
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1. Inledning 

 

Teknikens utveckling har förändrat journalistiken och det journalistiska arbetet på många sätt 

– det gäller allt från produktionsprocesser till publicering av material. Redan under 1990-talet 

förändrades produktionen, då tidningsproduktionen blev digital och sätterierna, och därmed 

grafikerna, inte behövdes längre. Men det var inte bara grafikerna som påverkades av 

produktionsutvecklingen, utan även yrkesverksamma journalister påverkades. Nu förväntades 

journalister kunna ta sig an en större del av processen på redaktionen samt kunna hantera flera 

olika arbetsuppgifter. (Nygren & Zuiderveld 2011, s. 26)  

Idag sker mediekonsumtionen till största del på internet, istället för via traditionella medier 

som till exempel dagstidningar, tv och radio - det visar resultat från Mediebarometerns 

undersökning (Mediebarometern 2018). Studien visar även att det skett en enorm nedgång när 

det kommer till konsumtion av papperstidningar mellan år 2007 och 2017. Detta gäller 

framför allt kvällstidningarna, då 19 procent av kvällstidningsläsarna använder den digitala 

versionen medan endast 8 procent läser en kvällstidning på papper (Mediebarometern 2018).   

Sociala medier så som Facebook och Instagram har idag vuxit fram till att bli plattformar där 

en stor del av det journalistiska arbetet publiceras (Wiik & Nygren 2016, s. 268). Enligt 

Mediebarometern (2018) spenderade Sveriges befolkning mer tid på både sociala medier och 

på de traditionella mediernas webbversioner år 2017 jämfört med 2016. Dessutom uppgav 27 

procent av befolkningen att de tar del av nyheter på Facebook (Mediebarometern 2018).  

Sociala medier tillåter ett ständigt och öppet deltagande från användaren, vilket skapar en 

situation där journalister tappar kontroll över det forum som de verkar i. Det hela innebär att 

journalistikens professionella status blir ifråntagen, vilket resulterar i att de närmar sig en de-

professionalisering. (Nygren 2015, s. 75) 

 

 

 

 



5 
 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur journalistrollen påverkas av 

onlineplattformar och sociala medier, samt undersöka hur yrkesverksamma journalister 

utnyttjar dem. Därigenom ämnar denna uppsats att skapa djupare förståelse för hur den 

journalistiska yrkesrollen och dess arbetssituation ser ut idag. 

Frågeställningar: 

1. Hur utnyttjar yrkesverksamma journalister onlineplattformar och sociala medier i sitt 

dagliga arbete? 

2. Hur påverkas journalistrollen när onlineplattformar och sociala medier används i det 

journalistiska arbetet? 

3. Hur påverkas journalisternas fokus på ekonomi och kommersiallisering när 

onlineplattformar och sociala medier används i det dagliga arbetet? 

 

2.1 Begreppslista 

Webbplats: Texter, dokument, bilder och multimedia som samlas på en webbserver, vilka är 

tillgängliga över webben. Andra ord för webbplats är också sajt, webbsajt och website 

(Wikipedia). 

Sociala medier: Ett samlingsnamn för de kommunikationskanaler som öppnar upp för 

kommunikation mellan användare genom exempelvis text, bild eller ljud 

(Nationalencyklopedin). 

I den här uppsatsen har jag valt att använda ordet "onlineplattformar" som ett 

samlingsbegrepp för de webbplatser som används i journalistiska sammanhang. Detta har jag 

valt att göra då "online" syftar till det som sker anslutet till internet (SAOL 2015) och 

"plattformar" syftar till de platser eller kanaler som används. 
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3. Bakgrund 

 

3.1 En mediebransch i utveckling 

Ett arbete i mediebranschen har historiskt sett alltid inneburit att en självklar del av yrket är 

innovation. Kravet på innovation inom mediebranschen har dock ökat och tagit en mer 

utmanande roll under de senaste årtiondena, då omfattningen av tekniska framsteg ökat. 

Samtidigt som innovation och tekniska framsteg, hand i hand,  går framåt och skapar nya 

tekniska möjligheter, skapas även en utveckling inom mediebranschen. Denna utveckling i 

mediebranschen ger av självklara skäl även konsekvenser för människorna som arbetar i den. 

(Küng 2013, s. 9) 

När svenska dagstidningar introducerade webb-baserat tidningsinnehåll, så kallade 

nättidningar, var det endast en del av det som publicerades i papperstidningarna som fick 

komma ut på nätet (Nygren & Zuiderveld 2011, s. 19). Den stora frågan cirkulerade kring på 

vilket sätt man skulle kunna ta betalt för det som publicerades på nätet, vilket resulterade i 

nättidningsprenumerationer som läsarna inte riktigt nappade på (Hedman 1998, se Nygren & 

Zuiderveld 2011, s. 19). Idag har tidningarnas webb-baserade plattformar blivit nyhetssajter 

och kommit till att bli en naturlig del av det dagliga arbetet på redaktionerna (Nygren & 

Zuiderveld 2011, s. 19). Av teknikens utveckling har nya plattformar skapats, så som internets 

sociala medier. I och med att människor anammat ny teknik och därmed också olika sociala 

medier så som Instagram och Facebook, har även mediehusen anpassat sig efter dem. I dag 

använder nästan alla svenska tidningar sig av olika sociala medier som 

publiceringsplattformar, vilket innebär att de idag kan nå sin publik på en mängd olika kanaler 

(Wiik & Nygren 2016, s, 268). 

 

3.2 En journalistroll i utveckling 

Den svenska journalistiken som vi känner till idag har sina rötter i 1800-talet, då tidningarna 

hade politiska eller religiösa kopplingar. Tidningarna utvecklades sedan till att bli ren 

partipolitisk press (Wiik & Nygren 2016, s. 263). Strax efter 1900-talets mitt började 

partipressen ifrågasättas, vilket resulterade i att allt fler oberoende medier fick växa fram 

(Furhoff 197, 1986, se Wiik & Nygren 2016, s. 263). Allt efter som fick tidningarna sällskap 

av radio och tv, public service växte fram, medierna fick allt mer makt i samhället och 

tidningsmarknaden nådde stora framgångar (Wiik & Nygren 2016, s. 263). Redaktionerna 
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blev allt större och journalistyrket krävde därför allt mer utbildning och kompetens, vilket 

ökade kraven på journalistutbildningarna (Petersson 2006, se Wiik & Nygren 2016, s. 263). 

De ovannämnda faktorerna bidrog sammantaget till att journalistiken professionaliserades 

(Wiik & Nygren 2016, s. 263). 

Idag finns en mängd olika medier, vilka alla bland annat möjliggör nya sätt att publicera 

journalistiskt innehåll på (Wiik & Nygren 2016, s. 272). Webben är en av de nya 

publiceringsplattformarna, vilket är en plattform som kräver ett högt tempo i 

nyhetsproduktionen. Så samtidigt som journalister ska vara trogna professionens ideal, som 

att granska fakta och källor innan publicering, ska de även förhålla sig till det ökade tempo 

som nya medier och webbpublicering kräver. Den journalistiska professionen är under tryck 

och nätverkssamhället är en faktor som gjort den svagare (Wiik & Nygren 2016, s. 274). Det 

handlar bland annat om att yrkesrollen är svävande, produktionen av journalistiskt material 

och teknikarbetet flätas samman och professionens osjälviska sida skuggas av en mer 

kommersiell verklighet (Deuze 2007, s. 143). 
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4. Tidigare forskning 

 

Maria Edström, journalist och lektor vid journalistutbildningen vid Göteborgs universitet, står 

bakom forskningen Journalisters arbete och utbildningen – omstrukturering pågår (2007). 

Studiens resultat visar att allt färre journalister arbetar med just papperstidningar samt att 

etermedierna växer sig allt starkare (Edström 2007, s. 59). Edströms forskning visar även att 

journalistyrket har genomgått stora förändringar sedan 1990-talet – från en dominans av 

dagstidningar och partipress till en medievärld med många publiceringsplattformar. När 

studien gjordes angav trettio procent av dess deltagare, vilka alla arbetade inom storstadspress 

och etermedier, att de arbetar med webbpublicering dagligen eller flera gånger i veckan 

(Edström 2007, s. 65). I och med att Edströms forskning gjordes för cirka 10 år sedan är det 

också den samtid som studiens resultat speglar. Detta gör Edströms studie intressant för just 

min forskning då den kan bidra till att påvisa till vilken grad journalistrollen förändrats och 

hur sociala mediers framväxt påverkat yrkesrollen.  

 

Monica Löfgren Nilsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, har även hon forskat 

inom journalistrollens förändring. I studien Redaktionell förändring och arbetsmiljön (2007), 

beskriver Löfgren Nilsson att flera förändringar skett inom journalistrollen sedan 90-talet och 

menar att digitaliseringen är en bidragande faktor till det (Löfgren Nillson 2007, s. 67). 

Löfgren Nilsson menar även att förändringen inom den journalistiska yrkesrollen bidragit till 

ett ökat krav på multikompetens samt att journalister ska kunna hantera flera 

publiceringsplattformar (Löfgren Nillson 2007, s. 67). Forskningsresultatet visar att 

journalistyrket blivit mer stressigt under åren, vilket framför allt beror på många deadlines, 

tidspress och snabba beslut (Löfgren Nilsson 2007, s. 72). Studien visar även att samtidigt 

som journalistyrket blivit mer stressigt har också antalet anställda på redaktionerna minskat, 

vilket alltså kan ses som en förklaring till den ökade stressen (Löfgren Nilsson 2007, s. 69).  

Då studien av Löfgren Nilsson beskriver hur journalistyrket förändrats och hur journalisterna 

påverkats av det, anses studien relevant i förhållande till frågeställningarna i denna forskning.  
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I kandidatuppsatsen Journalister i digitaliseringens tidevarv: En studie om hur journalisters 

yrkesidentitet påverkats av digitaliseringens framväxt (2017) skriver Mattias Eklund och 

Pontus Otterstedt om hur teknologin förändrat den journalistiska yrkesidentiteten. Studien är 

baserad på svar från fem intervjuade journalister. Forskningsresultatet visar att 

digitaliseringen bland annat medför ett ökat fokus på snabbhet när det gäller publicering på 

onlineplattformar, samt ett större fokus på multijournalister som förväntas ha kunskaper inom 

allt fler områden (Eklund & Otterstedt 2017, s. 43). I studien beskrivs det hur nya tekniker 

både påverkar, förändrar och ställer högre krav på den journalistiska yrkesrollen (Eklund & 

Otterstedt 2017, s. 46). Då studien av Eklund och Otterstedt grundar sig på intervjuer med 

journalister som arbetar på olika lokaltidningar, som av studiens urvalsbeskrivning kan utläsas 

befinner sig i Kalmar-regionen, är studien mycket intressant att ha i åtanke i förhållande till 

resultatet i min studie. Detta eftersom journalisterna som intervjuats i min studie är 

yrkesverksamma i Stockholm, vars arbetssituation självklart inte är representativt för hela 

Sverige. 

 

I boken The SAGE handbook of digital journalism (2016) skriver Alfred Hermida om hur 

sociala medier faller inom ramen för teknik som erbjuder aktivt deltagande och 

kommunikation mellan medierna och dess publik. Detta menar Hermida är en tydlig skillnad i 

jämförelse med till exempel print och andra traditionella medier, vilka snarare erbjuder 

konsumtion av media än några interaktiva möjligheter. (Hermida 2016, s. 83)  

Hermida (2016) skriver även att studier visar att sociala medier präglar journalisters dagliga 

arbete och att det både skapas nya rutiner och gör det redan etablerade arbetet ännu bättre. Det 

handlar till exempel om att använda sociala medier för att marknadsföra andra plattformar. 

(Hermida 2013, se Hermida 2016 s. 87). 

En central del i journalistiken är kontrollen över de egna plattformarna och det innehåll som 

publiceras på dem (Kovach & Rosenstiel 2001, se Hermida 2016, s. 88), vilket i kombination 

med den effektivitet och uttrymme som sociala medier möjliggör kräver en extra noggrannhet 

och en balans mellan de olika delarna (Hermida 2016, s. 88). Hermida beskriver därför sociala 

medier som både positivt och negativt för nyhetsjournalister och dess yrkesroll. Å ena sidan 

skapar sociala medier möjligheter för till exempel en nyhetsredaktion att engagera sig med sin 

publik där de befinner sig, medan det å andra sidan reducerar journalistrollens plats när de 

öppna plattformarna gör det möjligt för alla att vara aktiva på dem. (Hermida 2016, s. 88) Då 
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Hermida berör sociala medier och hur de påverkar journalister i vår närtid anses hans verk 

som högst relevant för denna studie baserat på dess frågeställningar. 

 

5. Teori 

 

5.1 Teknologisk determinism 

Inom forskning som handlar om hur journalistyrket och hur dess arbete förändrats talar man 

ofta om teknologisk determinism som en teori, det vill säga hur tekniken styr och förändrar det 

dagliga arbetet (Örnebring 2015, s. 499). Tecken på teknologisk determinism är till exempel 

när journalister beskriver hur tekniken förändrat deras arbete i grunden (Quinn 2008, se 

Örnebring 2015, s. 499). Introduktionen av teknik i arbetet ses då som något naturligt och som 

inte går att undvika (Örnebring 2015, s. 499). När ny teknik integreras skapas nya 

arbetsuppgifter, som att producera och publicera material på flera plattformar, samtidigt som 

andra arbetsuppgifter reduceras (Örnebring 2015, s. 498). Därför kräver det journalistiska 

arbetet en stor bredd av tekniska kompetenser idag, vilka gör det möjligt för journalister att 

hantera allt från redigering av rörligt material till att kunna producera innehåll till olika 

publiceringsplattformar (Örnebring 2015, s. 508). 

För att få fler perspektiv på hur mycket teknikutveckling och det som kommer med den, 

påverkar journalistrollen och dess arbetssituation, ska det i denna studie analyseras kring om 

teorin om teknologisk determinism kan appliceras på den arbetssituation som 

yrkesverksamma journalister befinner sig i idag. 
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5.2 Professionaliseringsteorin 

Professionaliseringsteorin är även den en teori som används för att förstå de yrkesverksamma 

journalisternas arbete och dess förhållningssätt till professionella ideal (Örnebring 2015, s. 

499). Journalistyrket professionaliserades på olika sätt under 1900-talet och är idag en 

etablerad yrkesgrupp med egna utbildningar och organisationer, samt en kollektiv etik och 

standard. De politiska band som journalistiken tidigare hade och som gjorde yrket till 

osjälvständigt suddades ut, vilket gjorde journalistiken mer kreativ samt självständig i sina 

beslut (Nygren 2015, s. 63). 

Sociologen Eliot Freidson förklarar i boken Professionalism: The third logic (2001), en 

självständig profession utifrån tre logiker; den byråkratiska logiken, marknadslogiken och den 

professionella logiken. I den här studien kommer jag att endast koncentrera mig på 

marknadslogiken och den professionella logiken för att se hur dessa två logiker står i relation 

till varandra. 

 

5.2.1 Den professionella logiken 

Ett självständigt arbete som endast tillåter de yrkesverksamma inom professionen att utföra 

arbetet, är en inriktning inom professionaliseringsteorin som Eliot Freidson kallar för den 

professionella logiken (Freidson 2001). 

Forskning som utgår från professionaliseringsteorin förklarar ofta den journalistiska 

professionen som en yrkesroll vars noggranna arbete blir åsidosatt av tekniska arbetsuppgifter 

och får då journalistiken att gå i motsatt riktning, nämligen mot en de-professionalisering 

(Nygren 2015, s. 63), vilket forskare menar innebär att en yrkeskår faller samman (Nygren, 

2008; Waisbord, 2013, se Wiik & Nygren 2016, s. 274). Internets framgångar sägs också vara 

en viktig del i journalistikens de-professionalisering, då internet bland annat öppnat dörren för 

allmänheten att uttrycka sig publikt (Nygren 2015, s. 74). Detta bidrar i sin tur till att den 

professionella logiken, vars krav är ett självständigt styre över det egna arbetet och dess 

forum, blir hotat (Nygren 2015, s. 74). De sociala medierna och dess integrering i 

nätverksamhället sägs vara en del i internets framväxt som orsakar att journalistikens 

profession försvagas. I och med att sociala medier tillåter ett öppet medverkande och en 

ständig interaktivitet skapas det en situation där journalisterna inte längre har kontroll över 

vad som publiceras i det forum som de själva verkar i, vilket alltså bidrar till att yrkesrollen 

går mot en de-professionalisering. (Nygren 2015, s. 75) 
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5.2.2 Marknadslogiken 

En andra logik inom professionaliseringsteorin är marknadslogiken, som innebär att arbetet 

styrs av marknadsmekanismer, det vill säga att marknadens tillgång och efterfrågan styr över 

vad arbetet ska innehålla och till vad det ska kosta (Freidson 2001, s. 62). 

En ytterligare situation som journalisterna på medieföretagen måste handskas med handlar om 

det kommersiella fokuset, det vill säga hur det kommersiella intresset blir mer centralt än 

professionalismens grundläggande ideal. När kommersiella intressen tar över försvagas 

samtidigt den professionella logiken i journalisternas dagliga arbete och de kortsiktiga 

ekonomiska vinningarna tar allt mer plats. Mediehusen måste få in pengar, men ett allt för 

stort fokus på den ekonomiska vinningen går inte hand i hand med professionen, utan 

resulterar i att de publicistiska idealen tar allt mindre plats. Därmed slår marknadslogiken ut 

den professionella logiken. (Nygren 2015, s. 75) 

Hur de intervjuade journalisterna balanserar mellan de olika fokusområdena för att hålla 

professionen vid liv, trots att onlineplattformar och sociala medier blir mer centrala i det 

dagliga arbetet, ska analyseras utifrån de valda logikerna i denna studie. 
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6. Metod 

 

6.1 Kvalitativ metod 

I boken Qualitative Research in Education (1988) definierar Robert Sherman och Rodman 

Webb ordet ”kvalitativ” som något där man hänger sig åt erfarenheter så som de faktiskt 

upplevts och känts. Sherman och Webb (1988) menar alltså att man genom kvalitativa studier 

verkligen visar hur studiens deltagare upplevt och känt det man varit med om (Sherman & 

Webb 1988, s. 7). 

I boken Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1996) skriver Göran Wallén att målet med 

kvalitativa metoder är att undersöka av vilken karaktär en omständighet är, samt hur den ska 

identifieras. Wallén beskriver att ett av den kvalitativa studiens huvudsyfte är att finnas till för 

sådant som är mångtydigt, som till exempel upplevelser och känslor (Wallén 1996, s. 73). 

I den här studien har jag valt att använda mig av just en kvalitativ metod då jag anser det vara 

både intressant och relevant att ta reda på hur journalister själva upplever att onlineplattformar 

och sociala medier påverkar yrkesrollen.  

Den forskningsprocess som valts till denna studie är genomförd utifrån det förlopp som 

redogörs i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson 2010). Boken 

redogör för olika steg vid bearbetning inför och av personliga intervjuer, vilka hänvisar till 

Steinar Kvales steg i metodprocessen, vilka är tematisering, planering, urval, intervjuer, 

utskrift och bearbetning, redovisning och analys och till sist rapportering (Larsson 2010, s. 

58).  
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6.1.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fem olika journalister från tre redaktioner i Sverige: Metro Mode, 

Aftonbladet och Expressen, vars nyhetssajter innefattar journalister som dagligen arbetar med 

olika onlineplattformar. De fem valda intervjupersonerna är alltså alla yrkesverksamma 

journalister på tidningsredaktioner vars nyhetssajter är centrala. Detta urval gjordes då just 

publicering på nätet innebär, som tidigare nämnts, en ständig förändring i det redaktionella 

arbetet vilket även påverkar de yrkesverksamma journalisterna. De valda journalisterna har 

därför valts genom ett så kallat typurval där forskaren fokuserar på karakteristiska intervjuade 

grupper som har gemensamma nämnare relaterade till studiens frågeställningar (Larsson 

2010, s. 61).  

Intervjupersonerna hittades både genom tidigare kontakter samt genom respektive tidnings 

webbsajt där kontaktuppgifter till de valda journalisterna finns tillgängliga. 

 

6.1.2 Personliga intervjuer – skriftliga intervjuer 

Jag har valt att använda mig av skriftliga intervjuer, inspirerat av Steinar Kvales metod för 

personliga intervjuer (Larsson 2010, s. 58). Alla steg i Kvales metodprocess har använts i 

denna stuide, förutom steget ”utskrift och bearbetning”, då mina intervjuer som sagt varit 

skriftliga och har därför inte behövt skrivas ned av mig. Min utgångspunkt har alltså varit 

Kvales metod, men jag har anpassat metoden till min studie och dess förutsättningar.  

Samtliga intervjuer har genomförts via mejl då det på grund av tidsbrist blev bäst för samtliga 

parter. Intervjuerna innehöll alla samma frågor och struktur, vilket innebär 18 intervjufrågor 

med tillhörande frågor, vilka Kvale kallar specificerande frågor (Larsson 2010, s. 64). 

Frågorna formulerades utifrån uppsatsämnet: Hur journalistrollen påverkas av 

onlineplattformars och sociala mediers framväxt. Trots mejlkonversationer upplever jag att 

svaren har god reabilitet då jag kunnat anpassa metoden efter min forskningsstudie och 

redovisat de steg som genomförts för att samla in data. 

De intervjuade journalisterna har alla blivit väl informerade om att alla frågor är frivilliga 

samt att deras svar förblir anonyma. Valet av anonymitet beror på att journalisternas namn 

inte har någon betydelse för vardera svar, utan det är svaren i sig som är relevanta för denna 

studie. 

Läs mer om valet av mejlintervju och anonymitet under 6.2 Metodkritik. 
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Tematisering 

Det första steget enligt Kvale är tematisering (Larsson 2010, s.60). Efter att syfte och 

frågeställningar utformats skapades förståelse för uppsatsens kärna, det vill säga förståelse för 

vad som var relevant att undersöka för att svara på studiens frågeställningar.  

Planering 

Steg två enligt Kvale innebär att man ska planera och bestämma när och var studien ska ske, 

vilken frågestrategi man ska ha samt vilka och hur många som ska intervjuas (Larsson 2010, 

s. 60). Här ingår även tidsplanering, vilket förutsätter att man har en tydlig arbetsplan att gå 

efter. Enligt Larsson (2010) ska inledning, syfte, inläsning  av relevant litteratur, formulering 

av intervjufrågor samt de praktiska uppgifterna kring intervjuerna, ske samtidigt.  

Inför intervjuerna sammanställdes 18 frågor med tillhörande specificerande frågor. Detta 

gjordes för att göra frågorna så lätta att förstå som möjligt för respondenterna, samt för att 

frågorna inte skulle kunna misstolkas och därmed göra svaren felaktiga. Efter att resultatet till 

denna studie samlats in kunde det konstateras att frågorna inte hade misstolkats av 

respondenterna samt att intervjusvaren var tillräckligt matiga för att kunna användas i denna 

studie. 

Frågedokumentet som skickades ut till samtliga intervjupersoner inleddes med en förklaring 

till varför studien genomförs samt varför just de blivit utvalda att svara på frågorna. Därefter 

följde en definiering av medieutveckling, formulerad av Myndigheten för press, radio och tv. 

De frågor som ställdes till de utvalda journalisterna handlade om vilka plattformar de 

använder för att nå sin publik och hur de använder dem. De har även fått svara på hur de olika 

produktionsprocesserna ser ut idag, vilka tekniska hjälpmedel som används samt vad som 

krävs av journalisterna under de olika produktionsprocesserna. Hur de själva anser att 

onlineplattformar och sociala medier påverkat och påverkar journalistrollen samt hur 

yrkesrollen eventuellt förändrats med den, har också frågats. Intervjupersonerna har även fått 

svara på om de känner sig stressade på grund av den multikompetens och 

flerkanalspublicering som journalistrollen kräver idag, samt vilka fördelar och nackdelar som 

de anser att olika onlineplattformar och journalistikens utveckling ger. De har även fått svara 

på en del frågor som rör hur yrket förändrats när det kommer till ekonomiska mål, samarbeten 

samt vilken plattform som genererar mest publik. Det har även ställts en generaliserad fråga 

som syftar till att ta reda på om och hur respektive intervjuad journalist anser att 
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journalistrollen förändrats av onlineplattformar och sociala medier samt dess konsekvenser 

och möjligheter. Se alla intervjufrågor i Bilaga 1. 

 

6.1.3 Intervjuanalys 

Analysen av den här studiens kvalitativa intervjuer har utgått från de tre steg som enligt Kvale 

utformar meningskoncentrering, vilket han redogör i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014). Efter att ha läst igenom varje intervju för att få ett helhetsintryck, 

precis som det första steget lyder, har jag letat efter och tagit ut naturliga meningsenheter. 

Detta för att urskilja den information som anses vara mest betydelsefull för studiens syfte och 

frågeställningar, vilket alltså är det andra steget enligt Kvale (2014). Det tredje steget innebär 

en formulering av generella teman, alltså det innehåll som framträder mest enligt forskaren 

och som varit utmärkande i alla intervjuer (Kvale 2014, s. 247). 

 

6.2 Metodkritik 

Efterson denna studie är baserad på mejlintervjuer, och inte personliga intervjuer som Steinar 

Kvales metod ursprungligen är till för, så har denna studie några självklara brister. Om det 

hade funnits förutsättningar för att möta och prata med intervjupersonerna personligen så hade 

det troligen skapats utrymme för fler perspektiv och djupare samtalsämnen. Detta genom 

bland annat följdfrågor, vilka troligen hade uppstått vid intervjun. Om intervjuerna hade skett 

öga mot öga hade det även funnits kroppsspråk, ansiktsuttryck och en och annan känsla att ta 

in. Med mejlintervjuer blev det mer fokus på att svara på frågor och lite mer rakt på sak. Det 

var just därför jag försökte göra frågeformuläret så brett och så svårt att missförstå som 

möjligt, vilket jag anser att jag lyckades med. Men som sagt, om jag och intervjupersonerna 

hade haft möjlighet att befinna oss på samma plats hade svaren kanske innehållit ännu fler 

dimensioner och haft en högre reliabilitet. 

I denna studie har fem journalister intervjuats och använts som underlag. Detta innebär att 

reslutatet i denna studie inte svart på vitt visar hur det ser ut bland journalister i stort. Svaren 

från intervjupersonerna i denna studie kan däremot indikera en känsla och en slags 

uppfattning av hur det kan se ut för journalister i Sverige, men kanske framför allt i 

Stockholm då det är där de intervjuade journalisterna arbetar. Ett bredare urval - kanske till 

och med med fler journalister från olika städer - och ett högre antal intervjupersoner hade 

troligen givit denna studie högre reliabilitet. 
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7. Resultat 

 

7.1 Användningen av onlineplattformar och sociala medier 

Utöver vardera tidnings nyhetssajt använder samtliga intervjuade journalister sig av sociala 

medier i sitt dagliga arbete, där både Facebook och Instagram var genomgående som 

publiceringsplattformar. En av intervjupersonerna nämnde att sociala medier används för att 

dela och sprida journalistiskt innehåll, främst för att få trafik till nättidningen. Twitter, 

Linkedin och Pinterest var även de plattformar som används för publicering och spridning av 

journalistiskt innehåll. Det visade sig också att de olika plattformarna används olika, det vill 

säga att det material som publiceras skiftar beroende på vilken plattform det handlar om samt 

vilken publik som finns just där.  

Journarlist 3 beskriver hur sociala medier har kommit att ha stor betydelse för det 

journalistiska arbetet idag för att kunna nå ut till publiken.   

 

En stor del av vår trafik kommer från sociala medier. Om vi skulle tappa dessa 

publiceringsmöjligheter hade vi fått tänka om ordentligt. Det är på sociala plattformar människor 

befinner sig idag och då är det där vi måste finnas. 

Journalist 3 

 

När det gäller hur plattformarna används beskriver Journalist 4 hur redaktionen noggrant 

schemalagt publiceringen på vardera plattform samt vad det är som publiceras.  

 

Vi använder oss av nyhetsbrev/mejl fyra gånger i veckan samt sociala kanaler där vi främst jobbar 

med Facebook, Instagram, Linkedin och Pinterest för att dela och sprida vårt innehåll. Där jobbar vi 

på lite olika sätt beroende på vilken kanal vi publicerar på. 

Facebook: Uppdatering varannan timme under hela dagen/hela veckan. De artiklar som går bäst 

boostar vi även med en peng för extra spridning. 

Instagram: Vi publicerar minst ett inlägg i flödet varje dag på våra Instagramkonton och fokuserar 

mycket på Instagram stories där vi använder oss av ”swipa upp”-funktionen som vi får en hel del 
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trafik ifrån. På Instagram stories kommer det upp ca sex-åtta uppdateringar om dagen med fullt 

fokus att få trafik till sajten. 

Pinterest: Vi ”pinnar” allt innehåll som kan vara inspirerande för våra följare. Vi har olika mappar 

där vi samlar nischat innehåll som recept, bröllopsinspiration, inredning osv. 

Linkedin: Här delar vi material från vårt karriärssegment där vi skriver om allt som rör jobb och 

karriär. Från tips på hur du kniper drömjobbet till outfits som fixar jobbstilen.  

Journalist 4 

 

7.2 Kravet på kompetens och tekniska hjälpmedel 

Enligt alla de intervjuade journalisterna krävs olika tekniska hjälpmedel för att kunna 

genomföra det journalistiska arbetet. Intervjupersonerna berättar även att det idag krävs 

journalister vars kompetenser omfattar hantering av olika tekniska verktyg som används för 

publicering på olika plattformar. Detta gäller under hela produktionsprocessen, det vill säga 

att den journalistiska yrkesrollen idag förutsätter kunskaper som gör det möjligt att genomföra 

alla steg – från idé till publicering på ett flertal plattformar.  

Journalist 2 och 4 beskriver vilka tekniska verktyg som journalistyrket kräver samt vilka 

kompetenser som det krävs att journalister har idag.  

 

Generellt förväntas våra journalister kunna jobba i alla kanaler. Medarbetare ska idag kunna göra 

research, behandla/analysera, producera, publicera och distribuera journalistik på alla plattformar. 

Journalist 2 

 

De tekniska hjälpmedel som krävs för att utföra vårt dagliga arbete på redaktionen är en dator med 

program som redigerar foto/video och ljud samt analysverktyg och kamera (som både kan fota och 

filma) samt poddutrustning.Vi kräver att journalisten kan gå från idé till verklighet med allt ifrån en 

artikelserie till poddinspelning och enklare videoklipp. De ska kunna hantera dessa tekniska 

hjälpmedel utan större problem. 

Journalist 4 
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Två av de intervjuade journalisterna belyser inte bara de tekniska verktygen och de nya 

utmaningarna som dagens journalister måste kunna hantera, utan också vikten av den sociala 

kompetensen.  

 

En modern journalist måste kunna hantera många olika verktyg och uttryck, det är ett väldigt 

utmanande jobb där förmågan att ta till sig nya lösningar och arbetssätt är en väldigt viktig fördel. 

Sociala kompetenser och andra egenskaper har däremot alltid varit en del av den palett reportrarna 

arbetar med för att få fram bra nyheter.  

Journalist 1 

 

Som journalist är det idag vanligt att det krävs en multikompetens – man ska kunna redigera, filma, 

skriva och allt däremellan. Detta innebär givetvis att man måste ha en bred kunskap och kunna 

hantera en rad olika verktyg och program såsom redigeringsprogram, kamerateknik etc. 

Kompentenser som är fördelaktiga som journalist skulle jag säga är att man vill lära sig mer, är 

driven, vågar fråga och har empati och förståelse för de man träffar i arbetet. 

Journalist 3 
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7.3 Teknikens utveckling och dess påverkan på journalistrollen 

Journalisterna nämner att tekniken och dess utveckling påverkar journalistrollen på olika sätt. 

En av journalisterna säger att tekniken underlättar för den journalistiska yrkesrollen i form av 

till exempel research-verktyg, samt när det handlar om att fler faktiskt kan bli delaktiga under 

processen. Men det som var gemensamt för alla journalister var att de i det stora hela ansåg att 

tekniken påverkat journalistrollen till att bli allt svårare och mer utmanande i och med den 

stora kunskapsbredd som krävs. De beskriver även att det beror på att det idag krävs en högre 

arbetskapacitet för att kunna publicera i alla olika kanaler.  

Journalist 1 förklarar teknikens utveckling och dess påverkan på journalistrollen som ett 

hjälpmedel som förenklar det journalistiska arbetet, men framför allt som något som skapar 

utmaningar för yrkesrollen.  

 

På många sätt innebär teknikutvecklingen inom medierna att saker blir lättare och att fler kan bli 

delaktiga i hela arbetsprocessen. Men det har kanske gjort journalistrollen mer utmanande eftersom 

den ofta kräver en enorm bredd. På de flesta redaktioner är man dessutom färre i dag än för ett par 

decennier sedan, vilket å ena sidan beror på att vissa moment blivit lättare när teknik blir tillgänglig 

för fler, men å andra sidan har att göra med att färre måste göra mer, när de gamla 

intäktsmodellerna har utmanats.  

Journalist 1 

 

Både journalist 2 och 3 trycker på den kompetens, intresse och det höga arbetstempo som 

krävs av journalister när teknikens utveckling erbjuder både nya tekniska hjälpmedel samt 

olika publiceringplattformar. De nämner också den mängd journalistiskt innehåll som de olika 

kanalerna kräver, vilket även det skapar utmaningar i journalistrollen och dess dagliga arbete. 

 

Det krävs både mer allmänbildning och specialkunskap, det krävs journalistisk och publicistisk 

kunskap samtidigt som du måste ha teknisk förståelse och intresse. Detta i kombination med att det 

krävs högre arbetskapacitet för att möta dagens krav på effektivt arbete i alla kanaler. 

Journalist 2 
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Journalist 3 tar även upp att gränsen för vad som är journalistik och inte har blivit oklar på 

grund av det öppna internetsamhälle som bland annat sociala medier möjliggör, vilket kan 

vara en utmaning för journalistrollen och dess profession i sig.  

 

Det är större press på journalisten som ska kunna leverera mer, mycket och snabbt. Skillnaden från 

förr är att det idag också finns så många fler yrken inom journalistiken och att gränsen för vad som 

kallas journalistik har blivit allt mer suddig. När vi lever i ett öppet internetsamhälle är det svårt att 

styra och veta var gränserna går. 

Journalist 3 

 

7.4 Den ökade stressen inom journalistrollen 

I den här studien kan man inte se en majoritet av journalister som känner en ökad stress på 

grund av teknikens utveckling. En av journalisterna nämner dock att en ökad stress är en 

självklarhet när journalistrollen idag innebär mer arbete för varje yrkesverksam journalist. 

Journalist 1 och 2 beskriver däremot att teknikens utveckling inte skapar en ökad stress för 

journalister, utan menar att utvecklingen är naturlig och snarare öppnar dörrar än att skapa 

stress. 

Såhär förklarar Journalist 5 den ökade stressen inom journalistrollen:  

 

Om man som journalist behöver filma uppdrag, redigera dessa samt skriva artiklar är det klart att 

det bidrar till en ökad stress. Att färre ska göra mer bidrar självklart till en stressigare arbetsmiljö. 

Journalist 5 

 

Journalist 1 och 2 lyfter möjligheterna och det naturliga i en yrkesroll i utveckling och inte en 

ökning av stress. 

 

Jag tror att alla kan känna sig stressade i sin yrkesroll emellanåt, men för egen del har möjligheterna 

snarare öppnat fler dörrar än de bidragit med negativa sidor. 

Journalist 1 
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Detta är den naturliga utvecklingen. Färre personer måste göra mer, så har utvecklingen sett ut de 

senaste åren och den kommer att fortsätta. 

Journalist 2 

 

Journalist 3 menar att en central del av journalistutbildningen idag är att utbilda 

multikompetenta journalister, vilket är något som journalist 4 tror är en faktor till varför 

journalister känner av en ökad stress eller inte. 

 

Jag gick en utbildning som fokuserade på en multikompetens och jag gillar själv att lära mig lite om 

mycket. Jag vill ha varierande uppgifter och tycker det är kul och en självklarhet inom den här 

branschen att det sker mycket förändringar. 

Journalist 3 

 

Jag har under hela min karriär både skrivit, filmat och fotat så känner mig personligen inte 

jättestressad över det faktumet. Jag tror dock att många journalister kan känna av den stressen men 

det beror ju på vilken utbildning/bakgrund man har. Det positiva är att det alltid finns möjlighet att 

gå kortare kurser och komplettera sin kunskap om man har några luckor att fylla. Yrket journalist 

förändras precis som alla andra yrken med tiden och det gäller att hänga med i svängarna. 

Journalist 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

7.5 Onlineplattformar och dess möjligheter 

Något som är utmärkande bland intervjupersonernas svar är att alla anser att möjligheten att 

publicera på olika plattformar online främst är något som för med sig positiva konsekvenser. 

Journalisterna nämner bland annat att det idag är enklare att både nå ut till och ha en närmare 

konktakt med sin publik idag än vad det var förr när det främst var traditionella 

papperstidningar som gällde.  

Journalist 1 beskriver onlineplattformarna som något som både förenklat och förkortat 

avståndet mellan journalist och läsare.  

 

Att vi har möjlighet att enkelt nå ut till väldigt många läsare är i första hand ett privilegium. 

Journalist 1 

 

Journalist 2 uppmärksammar att sociala medier möjliggör en stor marknadsföring för de egna 

kanalerna, vilket enligt Journalist 2 faktiskt har gett resulterat i form av en större publik samt 

olika typer av intäkter. 

 

Sociala medier är företrädesvis ett sätt för oss att nå ut med lockande och viktig journalistik, för att 

läsare och tittare ska bli intresserad av vårt innehåll och vårt varumärke och nästa gång välja våra 

egna plattformar för nyhetskonsumtion. Möjligheten att nå en större målgrupp och komma ut med 

journalistiken till mycket fler läsare och tittare är helt beroende av att vi jobbar i flera, främst 

digitala, kanaler. Vårt varumärke når idag större publik än någonsin, vilket inte hade varit möjligt 

utan en tydlig satsning på innehållet och distributionen mobilt, socialt och i tv. 

Flerkanalspublicering gör det också möjligt att skapa olika typer av intäkter, så att beroendet av de 

traditionella intäktsgrupperna som försäljning av tidningar, prenumeration och 

papperstidningsannonserna minskar. 

Journalist 2 
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Journalist 3 och 4 belyser hur publicering på olika onlineplattformar skapar möjligheter att 

kommunicera med publiken och på så sätt utforma det journalistiska innehållet utifrån vad 

publiken vill ha. 

 

Webben är framtiden. Med internet och sociala medier är det enklare att skapa engagemang, prata 

och få igång en diskussion med läsarna, än vad det är om man publicerar i en papperstidning. 

Nöjdare läsare = bättre tidning och därmed bättre journalistik. Webben gör det alltså lättare att 

anpassa tidningen efter det läsarna uttrycket att dom vill ha. Vill de ha text, rörligt format, ljud? 

Möjligheterna är stora och många. 

Journalist 3 

 

Enorma möjligheter att kunna nå ut med innehåll på flera olika plattformar och kanaler. Samt 

analysera data från användarna och på så sätt lära känna dem bättre. Vi kan i dag skapa en 

direktkontakt med läsarna genom att prata med dem på våra sociala kanaler och hela tiden på 

feedback på innehållet vi gör. Vi kan se exakt hur många personer som läser/tittar/lyssnar på vårt 

innehåll och därefter dra slutsatser på vad vi bör satsa mer på framöver. 

Journalist 4 

 

Men journalist 4 nämner inte bara det positiva som möjligheten till flera onlineplattformar för 

med sig, utan även en negativ konsekvens som kan komma ur den snabba 

onlinepubliceringen. 

 

Nackdelar är att en artikel man lagt ner mycket tid på enkelt kan komma bort i bruset av allt 

innehåll som ständigt tävlar om läsarnas uppmärksamhet. 

Journalist 4 
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7.6 Hur mycket behöver den journalistiska professionen betala för journalistikens 

utveckling? 

Flera journalister beskriver att den ekonomiska delen i respektive mediehus främst cirkulerar 

runt annonser samt antal läsare. Nättidningarnas ekonomi hänger alltså främst på hur mycket 

trafik annonseringarna på sajten för med sig samt hur mycket trafik nättidningen får i övrigt.  

Journalist 1 och 2 nämner bland annat intäkter från annonseringar och läsarintäkter, till 

exempel från nättidningsabonnenter, som inkomstkällor.  

 

Det handlar både om en räckviddsaffär (intäkter från annonsering) och en prenumerationsaffär 

(digitala abonnenter). Den första är större än den andra, men båda är enormt viktiga. 

Journalist 1 

 

Genom annonsintäkter digitalt och i print, läsarintäkter digitalt och i print samt en uppsjö digitala 

intäkter av annan karaktär, exempelvis från konverteringar. 

Journalist 2 

 

Vi går runt på annonser på sidan samt får pengar genom affiliate (klick och köp). Ju bättre sajt (bra 

trafiksiffror) desto större chans är det att företag vill annonsera, marknadsföra eller göra native-

artiklar (annonsartiklar) hos oss. Allt hänger samman. Siffrorna är något som säljarna, som säljer 

annonser, använder som underlag så det är ett stort samarbete mellan avdelningarna. 

Journalist 3 
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8. Analys 

 

8.1 Onlineplattformars och sociala mediers påverkan på professionen 

Forskningsstudien gjord av Edström (2007) beskriver att mediebranschen till stor del 

domineras av webbpublicering samt flera olika publiceringsplattformar (Edström 2007, s. 65), 

vilket även resultatet i denna studie bekräftar. Samtliga journalister som intervjuats i denna 

studie använder sig av olika onlineplattformar och sociala medier där de dagligen publicerar 

sitt journalistiska innehåll. Edström (2007) menar även att journalistyrket förändrats då 

onlineplattformar vuxit sig starkare i förhållande till papperstidningarna (Edström 2007, s. 

65). Journalist 2 styrker detta då hen berättar om sin arbetsplats vars varumärke idag är större 

än någonsin på grund av dess sociala medier, vilket hen menar dels beror på 

marknadsföringen för de egna plattformarna som görs möjlig via sociala medier. Detta 

resonemang från Journalist 2 går i linje med vad Hermida (2016) beskriver som en av sakerna 

som präglar arbetet för dagens journalister - det vill säga att sociala medier gör det möjligt att 

marknadsföra andra plattformar via sociala medier (Hermida 2013, se Hermida 2016, s. 87). 

Detta kan ses som en positiv följd av användningen av sociala medier då det enligt resultatet i 

denna studie bidrar till mer trafik till de egna kanalerna. 

Andra positiva konsekvenser som kommer av onlineplattformar och sociala medier är det som 

Journalist 1 beskriver som både en förenkling och en förkortning av avståndet mellan 

journalist och läsare. Precis som Journalist 1, redogör Hermida (2016) för en stor skillnad 

mellan sociala medier och traditionella medier då det förstnämnda möjliggör en 

kommunikation mellan publiken och de som står bakom det journalistiska innehållet 

(Hermida 2016, s. 83). Journalist 3 menar att det öppna internetsamhället gör det svårt att 

styra journalistiken på de plattformar den befinner sig på och att gränsen för vad som är 

journalistik och inte, har blivit otydlig. Detta går i linje med vad Hermida (2016) beskriver 

som den nackdel som sociala medier för med sig – det vill säga att gränsen för vem som är 

journalist suddas ut när i princip alla har möjlighet att delta på sociala medier (Hermida 2016, 

s. 88). Detta skapar även utmaningar för den journalistiska professionen då den egna 

yrkeskåren, enligt den professionella logiken, själva bör ha kontroll över det egna forumet 

(Nygren 2015, s. 75). Sammantager är detta något som alltså går emot den professionella 

logiken vars krav är ett självständigt styre över det egna arbetet och de plattformar som 

yrkesrollen själva verkar i (Nygren 2015, s. 74). Detta är enligt en av studiens intervjuade 
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journalister en situation som journalistrollen idag befinner sig i, vilket alltså innebär att 

journalistiken, enligt den professionella logiken inom professionaliseringsteorin, snarare styr 

mer och mer mot en de-professionalisering istället för att professionen blir starkare. 

 

8.2 Teknikens påverkan på professionen  

Ett tecken på att journalistiken går mot en de-professionalisering är att samtliga journalister 

nämner att teknikutvecklingen påverkar journalistrollen – framför allt på ett sätt som gör 

journalistrollen svårare. Intervjupersonerna i denna studie menar att tekniken kräver en 

multikunskap som gör det möjligt att hantera hela produktionsprocesser, publicera på alla de 

plattformar som kommer av teknikutveckling samt en större och effektivare arbetskapacitet 

just för att kunna publicera på de nämnda plattformarna. Dessa krav menar de intervjuade 

journalisterna ställs på och gör journalistrollen till en mer utmanande yrkesroll idag. 

Teorin om teknologisk determinism tar även den upp hur tekniken styr, förändrar och skapar 

nya uppgifter i journalisternas dagliga arbete (Örnebring 2015, s. 499), vilket är något som 

journalisterna i denna studie berör. Den tidigare gjorda studien av Eklund och Otterstedt 

(2017), vars resultat grundar sig på intervjusvar från journalister som arbetar på olika 

lokaltidningar, beskriver att nya tekniker bland annat påverkar, förändrar och ställer högre 

krav på journalistrollen (Eklund & Otterstedt 2007, s. 46). Denna skildring går i linje med 

forskningsresultatet i min studie, där de intervjuade journalisterna beskriver hur stor betydelse 

de digitala plattformarna har för journalistiken idag. Ett av svaren beskriver tydligt hur sociala 

medier ”måste finnas” då det är där publiken finns, vilket signalerar att de har ett 

förhållningssätt till teknik som går i linje med teknologisk determinism och hur de ser på 

tekniken som oundviklig i detta fall (Örnebring 2015, s. 499). 
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8.3 Multijournalisten - en stressad yrkesroll?  

Forskning i enlighet med professionaliseringsteorin klargör att den journalistiska yrkesrollen 

och professionen går mot en de-professionalisering när den blir försummad av de 

arbetsuppgifter som tekniken kräver av den (Nygren 2015, s. 63). Detta skriver även Löfgren 

Nilssons (2007), som menar att teknikens utveckling bidragit till en förändrad och mer 

digitaliserad journalistroll (Löfgren Nilsson 2007, s. 67). Löfgren Nilsson beskriver också att 

den förändrade journalistrollen resulterar i ett ökat krav på multijournalister som innebär att 

journalistrollen innefattar en mängd olika arbetsuppgifter (Löfgren Nilsson 2007, s. 67). Detta 

påpekar även journalisterna som intervjuats i denna studie. 

Studien av Löfgren Nilsson (2007) visar att journalistyrket blivit mer stressigt i och med färre 

anställda journalister, ett ökat fokus på deadlines, tidspress och snabbare beslut (Löfgren 

Nilsson 2007, s. 72). Tecken på att dagens multijournalistik bidrar till ökad stress kan även 

ses i min studie då flera av journalisterna berättar om bland annat färre journalister på 

redaktionerna, ett högre arbetstempo och fler plattformar att hantera. Journalist 1 beskriver 

den allt mer stressiga journalistrollen som en naturlig del i yrkesrollens utveckling. 

Om man ser till Nilsson Löfgrens (2007) studie, vars forskningsresultat speglar hur 

journalistrollen såg ut för över tio år sedan, kan forskningsresultatet i min studie tolkas som 

ett tecken på att journalistrollens förändring går i samma riktning som för över tio år sedan. 

Det som också kan utläsas av en av journalisternas svar är att journalistutbildningarna nu 

mera utbildar och uppmuntrar journalister till att bli mer multikompetenta, vilket kan ses som 

ett tecken på att även journalistutbildningarna anpassar sig efter hur journalisters verklighet 

ser ut idag. 
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8.4 Journalistrollen och jakten på trafiksiffror 

Marknadslogiken förklaras som något som ”slår ut” den professionella logiken när 

journalisterna fokuserar mer på kommersiella intressen än på journalistikens grundläggande 

ideal samt att de ekonomiska vinningarna tar allt mer plats (Nygren 2015, s. 75). I den här 

studien visar intervjusvaren indikationer på att marknadslogiken, om den inte tagit över den 

professionella logiken helt, åtminstone visas i det dagliga arbetet. Förutom att det ekonomiska 

fokuset handlar om trafiksiffror och annonseringar, så beskriver intervjupersonerna att den 

ekonomiska vinningen även handlar om antal ”klick och köp” som nättidningens 

annonsartiklar genererar. Journalist 3 beskriver till exempel att de trafiksiffror som sajten 

resulterar i används som underlag för de som arbetar med att sälja annonser till tidningen, 

vilket kan visa tecken på en stor dos av marknadslogik. Detta i och med att ju bättre ”vanliga” 

artiklar och annonsartiklar sajten publicerar som attraherar publiken, desto bättre trafiksiffror 

får sajten. Detta innebär i sin tur att säljarna får bättre siffror att redovisa för kunder, vilket 

resulterar i att fler företag vill synas på tidningens plattformar. 

Detta kan innebära att samtidigt som mediehusen måste kunna finansiera sig själva verkar ett 

allt större fokus ligga på den ekonomiska vinningen genom kommersialisering. Om 

journalistrollen går i en allt för skarp riktning mot den ekonomiska vinningen, istället för den 

publicistiska inriktningen, går den inte hand i hand med professionen, utan snarare mot en de-

professionalisering (Nygren 2015, s. 75). I och med att flera av intervjupersonerna i denna 

studie vittnar om detta ekonomiska fokus kan det ses som ett tecken på att journalistiken visar 

tendenser på marknadslogik istället för professionell logik, vilket i sin tur kan bidra till att den 

journalistiska professionen försvagas. 
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9. Slutsats och diskussion 

  

Denna undersökning bekräftar att sociala medier och onlineplattformar är något som dagens 

journalister använder i sitt dagliga arbete. När de onlineplattformar och sociala medier som 

kommer med teknikutvecklingen, börjar användas av samhället måste även yrkesverksamma 

journalister börja använda dem för att anpassa sig och kunna nå sin publik. Journalistiska 

verksamheter har i princip inte något annat val än att ta sig an tekniken och de nya 

plattformarna för att inte förlora sin publik och hålla sig kvar på marknaden. Detta är alltså 

tecken på att tekniken inte går att undvika och att den förändrar journalistrollens arbete i 

grunden, vilket alltså tyder på ett förhållningssätt till tekniken som lutar åt teknologisk 

determinism. Visst kan de journalistiska verksamheterna aktivt välja att inte anamma nya 

tekniker, men då är troligen chansen att hålla sig attraktiva för publiken väldigt liten. Publiken 

vill ju ha innehåll på de plattformar som de själva använder och om det inte finns på en 

plattform så är det hur enkelt som helst att klicka in sig på nästa bästa tidning. Därför tror jag 

att mediehusen ”faller” för tekniken och anammar de nya plattformarna. För att inte ramla av 

scenen helt enkelt. 

 

Samtliga intervjuade journalister berättar att onlineplattformar och sociala medier är 

betydelsefulla i det dagliga arbetet, för den journalistiska verksamheten och för relationen till 

publiken. Sociala medier innebär att allmänheten tillåts uttrycka sig publikt och fritt i dess 

olika forum, vilket för med sig både positiva och negativa konsekvenser för journalistrollen 

(Hermida 2016, s. 88). Dels bidrar sociala medier till mer aktiva och engagerade läsare, men 

det bidrar också till att journalistrollens profession hotas då öppenheten resulterar i att 

kontrollen över det egna forumet blir obefintligt. Detta ser jag därför som ett tecken på att 

journalistrollen påverkas och att dess profession försvagas. 

 

Kravet på multijournalister är ytterligare ett område där journalistrollen påverkas av 

onlineplattformar och sociala medier. Plattformarna ingår i det dagliga arbetet för dagens 

journalister, vilket resulterar i att journalistrollen innefattar arbetsuppgifter som kräver 

kunskap om hur man hanterar dem. Sammanfattningsvis resulterar detta i olika krav på 

journalistrollen, som till exempel att man förväntas kunna producera till och publicera på de 

olika plattformarna som används, att man ska kunna anpassa sig till det tempo och krav på 

effektivitet som är möjlig och förväntas på plattformarna, samt en högre arbetskapacitet per 
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yrkesverksam journalist. Detta är alltså krav, även kallad multikompetens, som de intervjuade 

journalisterna i denna studie menar är befintliga och nödvändiga för att skapa de 

förutsättningar som krävs för att man ska kunna använda sig av onlineplattformar och sociala 

medier. Detta påverkar journalistrollen på olika sätt, bland annat till att vara en mer stressad 

yrkesroll. Studiens intervjuade journalister tror att detta är en situation som är en naturlig del i 

journalistikens utveckling. Om man ser till studien av Nilsson Löfgrens (2007), som gjordes 

för över tio år sedan, har journalistiken till synes fortsatt i samma spår. Stressen är närvarande 

även för dagens journalister, men det är helt enkelt något som krävs av journalistrollen idag 

och som journalist måste man därför infinna sig i det. Kanske vänjer sig de yrkesverksamma 

journalisterna vid multijournalistiken och förhoppningsvis blir framtidens journalister mer 

förberedda för hur journalistrollen faktiskt ser ut idag och hur den kan komma att utvecklas. 

En nyligen examinerad journalist som intervjuas i denna studie nämner att 

journalistutbildningen förberedde en del för den multijournalistik som idag är verklighet för 

journalister, så förhoppningsvis anpassas både journalistutbildningarna och de redan 

yrkesverksamma journalisterna efter hur situationen för dagens journalistroll ser ut idag. Inom 

en snar framtid kanske inte yrkesverksamma journalister märker av att multijournalistiken, 

kravet på att anamma nya plattformar och den ökade stressen som kan komma med det, 

påverkar dem i sin yrkesroll alls. På så sätt kommer möjligen framtidens yrkesverksamma 

journalister känna sig mindre stressade av den snabba multijournalistiken för att istället lägga 

allt mer fokus på det journalistiska innehållet, som jag tror påverkas negativt av stressen som 

skapas av att behöva hålla koll på journalistikens alla delar. 

 

Resultatet i denna studie signalerar även att man som journalist idag strävar efter att nå olika 

ekonomiska mål istället för att ha de publicistiska idealen som den centrala utgångspunkten. 

Detta sätt att verka som journalist är till synes något som ibland tyvärr krävs för att 

webbtidningar ska kunna tjäna tillräckligt mycket pengar och kunna gå runt. Av denna 

situation som innebär att höga ekonomiska mål är satta och journalister tvingas producera 

annonsartiklar och liknande istället för ”rena” journalistiska artiklar för att nå målen, tror jag 

även den kan skapa stress för journalister. Att hela tiden ha ett ekonomiskt mål i sikte tror jag 

skapar en stress i sig, men om man dessutom måste producera ”klick och köp”-artiklar för att 

kunna nå målen så tror jag att det skapas en inre stress som handlar om att man som journalist 

inte är trogen de publicistiska idealen. Känslorna inför detta är troligen olika från journalist 

till journalist, men om den journalistiska identiteten är stark nog hos den yrkesverksamma så 

tror jag att en stress, för att man inte är sin yrkesidentitet och dess ideal trogen, infinner sig. 
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Att journalister befinner sig i en situation där de sätter ekonomiska mål före de publicistiska 

skapar ingen starkare profession – snarare tvärt om. I alla fall om man ser till 

marknadslogiken, som innebär att om journalistikens ekonomiska intressen är större än de 

publicistiska, och om journalistiken styrs mer och mer av marknadsmekanismer, då försvagas 

journalistiken som profession och går därmed en de-professionalisering till mötes (Nygren 

2015, s. 75). 

 

Det är sammantaget både positiva och negativa konsekvenser som av denna studie kan ses 

komma av onlineplattformar och sociala medier för journalistrollen. Trots många fördelar, 

som att till exempel komma närmare en allt mer aktiv publik, kan man se att professionen 

påverkas till att bli allt mer ostadig. 

 

10. Förslag på vidare forskning 

 

Jag har i denna studie haft som syfte att redovisa hur onlineplattformar och sociala medier 

påverkar journalistrollen. Därför anser jag det intressant att fortsätta forska i journalistrollens 

förändring de kommande åren för att se hur den fortsätter förändras och hur den påverkas av 

det. Det kan även vara av intresse att veta hur specifika plattformar eller arbetssätt påverkar 

journalistrollen, det vill säga gå lite mer på djupet på journalistrollens nya arbetsuppgifter för 

att se hur de påverkar yrkesrollen. Att vidare undersöka i hur stor utsträckning journalister är 

påverkade av stress, om det finns en stor del av yrkesverksamma journalister som drabbas av 

utmattning eller ej, eller om nyexaminerade journalister är mer stresståliga och förberedda för 

att agera multijournalister, tror jag är både mycket intressant och viktigt för förutsättningarna 

för framtidens journalister. 
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12. Bilaga 1 

 

Hur når ni er publik idag? 

På vilka plattformar publicerar ni ert material? Hur används dessa plattformar (till exempel 

Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin etc.) för att nå ut med ert material till er publik?  

 

Hur ser de olika produktionsprocesserna ut idag? 

Vilka resurser krävs? Vilka tekniska hjälpmedel används? Vad krävs av journalisten under 

produktionsprocessen? Utveckla gärna! 

 

Vilka kompetenser krävs det att en journalist har för att jobba som reporter idag?  

(till exempel filma, redigera video, ljud och bild, skriva artiklar, hantera och kunna publicera 

på och för olika sociala kanaler etc.) Sociala kompetenser? Andra kompetenser och 

egenskaper?  

 

Hur skulle du säga att onlineplattformar och sociala medier påverkat och påverkar 

journalistrollen? Upplever du att yrket har blivit enklare, svårare? 

 

Känner du dig stressad på grund av den multikompetens som yrkesrollen eventuellt 

kräver?  

Hur känner du att möjligheten till flerkanalspublicering etc. påverkar dig?  

 

Hur skulle du säga att journalistrollen har förändrats av onlineplattformar och sociala 

medier samt dess konsekvenser och möjligheter? 

 

Har det skett en förändring i yrkesrollen sen du började arbeta i journalistikbranchen 

till idag? (Arbetsuppgifter etc.) 

 

Om du är i en position där du kan anställa vilka kompetenser ser du helst att 

journalisten du anställer har?  

Vilka kompetenser krävs för det journalistiska arbetet och varför?  

 

Vilka möjligheter skapar onlineplattformar och sociala medier?  

– publiceringsplattformar, ekonomiska möjligheter, utveckling av innehåll, kontakt med 

läsaren. Utveckla gärna! 
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Har de olika digitala plattformarna olika målgrupper?  

Vilka är skillnaderna? Varför dessa skillnader?  

 

Hur ser nyhetsvärderingen ut på onlineplattformar och på sociala medier?  

Är den annorlunda gentemot tryckt press? Skiljer sig nyhetsvärderingen på de olika 

publiceringsplattformarna åt? Hur? Vilka skillnader? Varför dessa skillnader?  

 

Hur genereras företagets intäkter?  

Vad och hur räknar ni (till exempel antal klick, sidvisningar, köp etc.)? 

 

Hur arbetar ni online och med sociala medier för att nå er eventuella ekonomiska mål? 

Görs några aktiva val för att nå bästa möjliga ekonomiska resultat – vilka? (till exempel hur 

arbetar ni med marknadsförda artiklar, affiliate – annonsnätverk etc.) 

 

Hur arbetar ni med andra företag?  

Hur samarbetar ni med andra företag? Låter ni andra företag synas på era kanaler? Hur? (till 

exempel sponsrade inlägg, affiliate - annonsnätverk, annonsartiklar, native, marknadsförda 

inlägg etc.)  

  

Vad för samarbetet med andra företag med sig till ert företag ur ett ekonomiskt 

perspektiv?  

 

Vad för samarbetet med andra företag med sig till ert företag när det kommer till er 

publik? (Engagemang, läsning, publicitet etc.) 

 

Vilken plattform, kanal och vilket sätt att producera material på genererar mest 

publik?  

Mest intäkter? Vilken är mest lönsam?  

 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med den möjlighet till flerkanalspublicering som 

onlineplattformar och sociala medier ger? 


