
125 

Journalistiken i framtiden  
– trender och spaningar

Malin Picha Edwardsson och Walid Al-Saqaf 

Tryckta tidningar har funnits i Sverige i drygt 370 år. Den allra 
första räknas som en av världens äldsta tidningar och började ges 
ut år 1645. Det var Post- och Inrikes Tidningar, som till stor del 
innehöll bulletiner från 30-åriga kriget. Läsarna fick ta del av 
rapporter om slag och förluster i kriget på kontinenten. Men de 
nåddes av nyheterna några veckor efter det att de hade inträffat, 
eftersom rapporterna förmedlades hem till Sverige med hjälp av 
kurirer till häst (Gustafsson & Rydén 2010).  

Under årens lopp har Post- och Inrikes Tidningar fortsatt att 
ges ut. Men år 2007 skedde en stor förändring. Tidningen flyt-
tade in på webben, och den tryckta versionen försvann helt. Slut-
satsen är att även den äldsta och mest etablerade av mediekana-
ler förändras med tiden, i takt med att samhället förändras.  

Kommunikationsformer och informationskanaler förändras 
ständigt, liksom användarnas preferenser och de ekonomiska 
förutsättningarna för framställning av medieinnehåll. Enligt Ap-
pelgren och Leckner (2019) är medieutvecklingen en process 
som berör hela samhället, och medier blir en allt mer oumbärlig 
del av vardagen. Det betyder att journalister måste förstå och 
förhålla sig till de förändringar som sker. Under hela sitt yrkesliv 
måste en journalist följa med i utvecklingen, eftersom nya krav 
ställs på yrkeskunnandet. 

När det gäller utvecklingen av ny medieteknik hör man ofta 
att ”allting förändras så fort”. Men enligt Nils Enlund (2005), 
tidigare professor i medieteknik vid KTH, tenderar vi att över-
skatta teknikutvecklingens hastighet och underskatta användar-
nas tröghet att ta till sig ny teknik. Med andra ord har vi svårt att 
förstå hur snabbt ny medieteknik, som till exempel smarta tele-
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foner eller tjänster som swish, kan bli framgångsrik bland använ-
darna. Vi tror att det går fortare än det egentligen gör för alla i 
samhället att ta till sig den nya tekniken. De flesta av oss är vane-
människor och byter inte vanor om vi inte verkligen förstår att vi 
har nytta av en ny teknisk pryl eller ett nytt verktyg. Fyller den 
nya tekniken ett behov? Har vi en konkret nytta av den i vårt 
vardagsliv? I så fall har den stora förutsättningar att spridas 
bland användarna. Om den däremot inte fyller en viktig funk-
tion, så riskerar den att försvinna in i ”den barmhärtiga glöms-
kans dal” (Enlund 2005, s. 80). 

Ett annat sätt att uttrycka det är genom Amaras lag: ”We tend 
to overestimate the effect of a technology in the short run and 
underestimate the effect in the long run” (Ratcliffe 2018). Det 
förklarar till exempel varför vi hade svårt att förstå på förhand 
hur mobiltelefoner, som var tänkta att göra kommunikationen 
lättare när man var på språng, kunde bli helt revolutionerande 
för sättet som vi konsumerar nyheter på. Bekvämlighet och mo-
bilitet medförde att den yngre generationen valde mobilen som 
viktigaste källa till information i stället för böcker och tidningar 
(Zerba 2011). När ny medieteknik lanseras är det alltså svårt att 
förutse exakt på vilket sätt som den kommer att användas av 
konsumenterna. 

Förändringar av medievanor är en komplex och mångskif-
tande fråga och den styrs av flera faktorer, som konsumenternas 
behov och intressen, utvecklingen av ny teknik samt utbudet av 
medieinnehåll. Ett bra exempel är papperstidningen. Det kom-
mer onekligen att ta ganska många år innan alla i samhället läser 
sina nyheter i telefonen i stället för på papper. Och dessutom kan 
papperstidningen få en ny betydelse för läsning på helgerna eller 
när läsarna väljer att vara avkopplade och bortkopplade från 
nätet. Man vill kanske läsa långa och fördjupande artiklar på 
papper på helgerna men läsa korta nyhetsuppdateringar i sin 
telefon under hela dagen. Enligt Enlund (2005) kommer konsu-
menten i varje specifik situation att välja den teknik och den 
kanal som är enklast, billigast, snabbast och bekvämast. 

Om vi vänder blicken mot framtiden i stället – vad har vi då 
att förvänta oss? Säkerligen kommer mycket att förändras. Det 
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blir också allt svårare att förutspå vilka förändringar som kom-
mer att ske. Framtidsspaningar är i många fall rena gissnings-
lekar (Nygren & Wadbring 2019). Några år framåt i tiden kan vi 
förutse, men knappast så långt som 20, 50 eller 100 år framöver. 
Icke desto mindre finns det långsiktiga trender som vi kan dis-
kutera och spekulera kring. Enligt den amerikanska framtids-
forskaren Amy Webb handlar framtidsspaningar om att studera 
mönster i samtiden och reflektera över om dessa mönster kan ha 
en påverkan på framtiden (Webb 2016, s. 36). Vissa tydliga tren-
der kan vi se redan nu, men frågan är på vilket sätt de kommer 
att påverka utvecklingen framöver.  

Vilka långsiktiga trender kan man då skönja så här i början 
på 2020-talet? Vi har valt ut några trender från The Reuters Insti-
tute Digital News Report 2019 (Newman, Fletcher & Kalogero-
poulos 2019), som är en årlig publikation utgiven av Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism och som betraktas som mycket 
betydelsefull inom området. (I fortsättningen hänvisar vi till den 
som Digital News Report.) Dessa trender har vi delat in i tre spår. 
Det första spåret gäller betydelsen av sökmotorer, som Google, 
Facebook och Twitter. Det andra spåret gäller automatisering av 
olika slag. Det tredje spåret gäller mediernas trovärdighet. 

Ökad betydelse av plattformar och sökmotorer 

Forskarna bakom Digital News Report undersökte hur många av 
dem som läser sina nyheter på internet som gör detta via nyhets-
aggregatorer som Google News, Apple News och Flipboard. Re-
sultatet visar att 17 procent av de tillfrågade medieanvändarna i 
EU får sina nyheter huvudsakligen via Google News. I Latin-
amerika är motsvarande siffra 41 procent, i Nordamerika 17 pro-
cent och i Asien 28 procent. På två år har denna andel ökat 
markant. När medieanvändare i första hand läser sina nyheter 
via Google News, innebär det att de använder en sökmotor för 
att välja ut nyheter. Det visar att traditionella medieföretags be-
tydelse minskar i nyhetsflödet. De algoritmer som styr urvalet i 
Google News och Facebook blir i många fall avgörande för vad 
människor får veta om sin samtid. 
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Vad kan den utvecklingen leda till i framtiden? Kommer an-
vändarnas förtroende för medierna att minska när algoritmerna 
tillåts styra nyhetsurvalet? Det finns en stor risk för just detta. 
Det finns också en ökad risk för att det vi tar till oss via sökmo-
torerna och Facebook inte är sanningsenligt, eftersom alla som 
sprider innehåll på Facebook inte är lika noggranna faktagran-
skare som yrkesverksamma journalister som arbetar på olika 
typer av medieföretag. Vidare ställer denna utveckling högre 
krav på journalisternas yrkeskunnande. De bör kunna källgran-
ska både texter och bilder, förstå och analysera stora mängder 
data samt förstå och hantera algoritmer för att söka och verifiera 
nyhetsartiklar och olika typer av källor på nätet.  

Ökad grad av automatisering 

Den andra framtidstrenden gäller automatisering av olika slag. 
Såväl journalisternas arbetssätt som produktionssätten vid publi-
cering kommer att automatiseras allt mer, enligt Digital News 
Report. Det kommer att finnas verktyg som hjälper till att söka 
efter digital information av olika slag, liksom verktyg som kon-
trollerar fakta och som till och med skriver artiklar av enklare 
slag, till exempel om sportresultat och trafikolyckor. 

Vad betyder den här trenden för journalistiken och jour-
nalisterna i framtiden? Utan tvekan behöver journalister lära sig 
att använda de verktyg som finns för att hitta så korrekt infor-
mation som möjligt. I framtiden kommer journalisterna att be-
höva presentera ännu mer detaljerad och fördjupad fakta för sina 
läsare, till exempel när det gäller väderprognoser, trafikinforma-
tion, befolkningsstatistik, budgetpropositioner och en rad andra 
ämnen som innehåller mycket data. Det beror på att sådan för-
djupad fakta kommer att efterfrågas av läsarna. Därför är det 
viktigt att journalisterna blir ännu bättre på att bemästra, kont-
rollera och hantera stora mängder data och presentera kompli-
cerade fakta på ett tydligt sätt. Dessutom kommer läsarna att 
ställa krav på att detta sker snabbt. 
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Minskad trovärdighet 

Idag är det många människor i samhället som inte har så stort 
förtroende för traditionella medier, enligt Digital News Report. 
De lyssnar inte särskilt mycket på radio, läser inte tidningar sär-
skilt ofta och tittar sällan på tv-nyheterna. I stället använder de 
andra kanaler för att få tillgång till nyheter, till exempel Google 
News och Facebook, men också så kallade alternativa medier 
som finansieras av rika donatorer eller av användarna själva. 

Mycket tyder på att utvecklingen med minskad trovärdighet 
för traditionella medier fortsätter framöver, fortfarande enligt 
Digital News Report. När alternativa mediekanaler tar över allt 
mer kan inte saklighet och oberoende i medierapporteringen 
garanteras. Alternativa mediekanaler har inte nödvändigtvis 
samma syn på kontroll av fakta och på korrekt och riktig rappor-
tering som traditionella medier. 

För journalister i framtiden betyder det att man måste vara 
ännu mer inriktad på att publicera högkvalitativt, meningsfullt 
och djuplodande innehåll. Det blir ännu viktigare att upprätt-
hålla trovärdigheten bland användarna och hålla sig till de etiska 
och moraliska riktlinjer som finns. Användbar teknik kan tas i 
bruk för att åstadkomma detta, men i slutändan är det jour-
nalistens eget kunnande och journalistens egen professionalitet 
som blir avgörande. 

Sammanfattningsvis … 

Trenderna som presenteras i Digital News Report pekar mot att 
journalistiken blir mer mobil, datadriven och analysorienterad i 
framtiden – och att den kommer att vara fortsatt relevant och 
viktig för samhället framöver. Men för att överleva och blomstra 
behöver journalistiken bli mer trovärdig för användarna. Journa-
listerna behöver öka sin kompetens när det gäller att använda 
teknik effektivt för att behandla, kontrollera, analysera och presen-
tera stora mängder data för läsarna. Djuplodande analyser och 
trovärdig, meningsfull rapportering om komplicerade skeenden är 
det som kommer att bli avgörande för journalistiken i framtiden. 
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