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ABSTRACT 

Med den här uppsatsen vill vi undersöka vilka förutsättningar, samt vilka hinder och 

möjligheter, som finns för multimediala presentationsformer av journalistik på svenska 

tidningars webbplatser. Vi har undersökt vilka attityder som finns kring multimedia, på vilka 

sätt de undersökta tidningarna arbetar med multimedia i dag och hur de vill arbeta med det i 

framtiden. Vi har också undersökt hur de tänker kring själva utformningen av de 

multimediala presentationsformerna. 

 

Vi har använt oss av explorativa intervjuer med fem personer som har nära anknytning till 

den multimediaproduktion som bedrivs i dag, och analyserat dessa utifrån Gunnar Nygrens 

studier av konvergens och divergens, Mark Deuzes teorier om onlinejournalistik, samt 

Richard E. Mayer och Julianne H. Newtons teorier om den mänskliga hjärnans betydelse i 

inlärning och journalistik. De medieföretag vi besökt är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

och Svenska Grafikbyrån. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att attityderna kring multimediala presentationsformer 

är positiva och att respondenterna ser ljust på framtiden, men alla är överens om att Sverige 

ligger långt efter exempelvis USA och Spanien när det gäller hur mycket multimedia som 

används. Faktorer som har bromsat utvecklingen i Sverige är, enligt våra resultat, att man 

inte riktigt vet hur produktionen ska organiseras, vem som ska producera multimedia. 

Bristen på inspiration och goda svenska exempel är det kanske största hindret. Goda 

exempel och inspiration finns utomlands och i nöjes- och reklamindustrin, men traditioner 

och journalistiska ideal hindrar journalister från att hitta dem. Klart är också att 

journalisterna inte har reflekterat djupare kring utformning och inlärning ur ett teoretiskt 

perspektiv, utan går mest på magkänsla – en magkänsla som kanske ännu inte finns på 

redaktionerna. 

 

 

 

 

Nyckelord: Journalistik, multimedia, multimedialt berättande, multimediajournalistik, Flash 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning och bakgrund 

Förutsättningarna för de traditionella medierna är under kraftig förändring. Material som 

förut bara publicerades i pappersform presenteras nu också på webben, där de tekniska 

förutsättningarna är långt ifrån desamma. Möjligheterna att utveckla berättandet genom att 

använda olika medier finns, men frågan är hur väl de utnyttjas av svenska medieföretag. 

  

Samtidigt står själva journalistiken inför mycket omvälvande tider. Efter några år av 

ekonomisk nedgång och minskade annonsintäkter är frågan om hur journalistiken ska bli 

lönsam, mer aktuell än någonsin. Parallellt med detta ska journalister också konkurrera om 

människors uppmärksamhet med en ständigt växande övertalnings- och 

underhållningsbransch, och detta i ett medielandskap som minst sagt översvämmar den 

mänskliga hjärnan.  

 

Lägg därtill den tekniska utvecklingen, som på kort tid både har format om redaktionernas 

fysiska rum och den journalistiska yrkesrollen och som samtidigt kullkastat vilka som kan 

och inte kan kalla sig producenter av media. Detta har bland annat inneburit att 

journalisternas och etablerade mediers exklusiva tillgång till den offentliga arenan är ett 

minne blott. Journalisten har på många sätt tappat sin funktion som gatekeeper och 

definierar inte längre ensam vilka frågeställningar som står på dagordningen. 

 

Både före och under arbetet med uppsatsen har vi letat efter exempel på multimedialt 

berättande. Dels har vi följt ett antal nyhetssajter som satsar mycket på multimedia (New 

York Times, Las Vegas Sun, El Pais), dels har vi följt de svenska dagstidningarna Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter, men vi har även följt bloggar (amerikanska) som 

specialiserar sig på multimediajournalistik och som ofta länkar till goda exempel. Våra 

erfarenheter av detta är att de svenska webbtidningarna är dåliga på att utnyttja multimediala 

möjligheter. På ett antal amerikanska och spanska tidningars webbplatser används dock både 

fler och mer raffinerade multimediaapplikationer, i anslutning till och som fördjupning av 

artiklarna, men också som ensamstående moduler på sajten. 

 

Journalister har i och med dagens tekniska förutsättningar alla möjligheter att utmana och 

utveckla det journalistiska berättandet, göra det vassare och mer intressant. Och enligt flera 
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studier (Mayer 2009, Newton 2009) kan multimediala lösningar bidra till fördjupad inlärning. 

En viktig del i det multimediala berättandet är också att förstå när det inte ska användas, eller 

vilken typ av multimedia som passar var – när ska till exempel en rörlig grafik användas, när 

kan man satsa på ett multimediareportage, och när kan ett interaktivt bildspel vara att 

föredra? För möjligheterna till experimenterande är stora, men i vissa fall kanske en historia 

mår lika bra av ett mer traditionellt, rakt berättande. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vi vill undersöka hur de stora svenska dagstidningarna resonerar kring de möjligheter till nya 

berättarformer som webben medför. I takt med att publiken segmenteras och att fler aktörer 

får och tar möjligheten att utmana om publikens uppmärksamhet, borde ett bättre och 

effektivare berättande vara eftersträvansvärt för varje publicist. (Hvitfelt, Nygren 2008:22) 

 

Syftet med uppsatsen är inte att redogöra för den mängd multimedialt innehåll som 

förekommer hos svenska dagstidningars webbupplagor i dag. Däremot är syftet att försöka 

utröna hur personer som har betydande roller i utvecklingen av framtidens webbjournalistik 

resonerar kring hinder och möjligheter för multimedial journalistik. 

 

I och med att vi valt intervjun som forskningsmetod är vår avsikt alltså inte att bevisa en låg 

förekomst av multimedial journalistik på svenska webbtidningar. I de fall då vi påstår att 

multimedia används i liten mån, utgår vi dels från intervjupersonernas svar, dels från vår för-

förståelse som journaliststudenter med multimediainrikting. Högskoleutbildningen journalis-

tik och multimedia är den enda av sitt slag i Sverige och vi anser därför att vår översiktsbild 

av förekomsten av multimedia, som vi skaffat oss under två och ett halvt år av studier, är 

tämligen tydlig.  

 

Under de föreläsningar vi haft i multimedialt journalistiskt berättande på vår utbildning har 

få, om ens några, av de exempel på multimedial journalistik och berättande kommit från 

svenska webbtidningar, utan har företrädesvis kommit från utländska webbtidningar eller 

underhållningsbranschen. Vi tror att denna uppsats kommer att belysa ett ämne där ny kun-

skap behövs – det multimediala journalistiska berättandet är ett hittills relativt outforskat 

ämne, åtminstone i Sverige. Vi hoppas med denna uppsats kunna öppna upp för ytterligare 

forskning i ämnet och dessutom ge en fingervisning om hur journalistik kan komma att pre-

senteras i framtiden. 
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Våra frågeställningar är: 

– Vilka hinder och möjligheter finns för det multimediala journalistiska berättandet? 

– Hur bör en redaktion arbeta för att kunna producera multimedial journalistik av hög 

kvalitet?  

– Hur viktig är den tekniska kompetensen hos journalisten för det multimediala 

berättandet? 

 

1.3 Det multimediala berättandet 

Mindy McAdams (2005) har skrivit en bok om Flash-journalistik, som är en handbok i Flash 

för journalister. I boken redovisar hon även fördelarna med att berätta nyheter multimedialt 

med hjälp av Flash. Nyhetsförmedling på webben innebär möjligheter till nya former av 

berättande. Att visa ett fotografi på en skärm istället för på papper medför i sig ingen ny typ 

av upplevelse för användaren. Men när bildspelet exempelvis är berikat med ett 

bakgrundsljud i form av musik, berättarröst eller bara miljöljud förstärks upplevelsen till 

ännu en modalitet, det vill säga ytterligare ett mänskligt sinne används. Nyhetsförmedling på 

webben ger möjlighet att kombinera ljud, video, text, foto och grafik på ett sätt som inte 

varit möjligt i de traditionella medierna. (McAdams, 2005:18) 

 

Möjligheten att kombinera flera olika medier i en och samma presentation ger journalister 

nya dimensioner till berättandet. På webben kan journalister förmedla berättelser som text, 

video, stillbildsfoto, ljud eller grafik ensamma inte kan göra rättvisa. Och antalet goda 

exempel på multimediala presentationer av journalistik växer i takt med att journalisterna lär 

sig använda redskapen som behövs för att berätta historier på webben. (McAdams, 2005) 

 

Interaktivitet är också en viktig del i det multimediala berättandet. I en webbpresentation är 

det möjligt att låta användaren själv välja vilka delar den vill se, i vilken ordning han/hon vill 

se dem och i vissa fall också interagera i berättelsen, något som inte är möjligt i de 

traditionella medierna. Interaktivitet kan till exempel ge en ny dimension till 

informationsgrafik; i papperstidningen kan inget annat än en statisk bild publiceras, medan 

den på webben kan göras animerad och interaktiv (McAdams, 2005:11). 

 

2. TEORETISK RAM 

Här redovisar vi för de teorier och definitioner vi utgår från i vår uppsats. Vi har framför allt 



8  

	  
 

	  

8 

 

tagit fasta på Gunnar Nygrens diskussioner kring konvergens och divergens i medierna, 

Mark Deuzes redogörelse för multimedia- och onlinejournalistik, samt Richard E. Mayers 

och Julianne H. Newtons teorier kring hjärnans betydelse inom inlärning och journalistik. 

 

2.1. Definitioner av multimediajournalistik 

Multimedia är ett brett och mångtydigt begrepp och det har visat sig att våra 

intervjupersoner har haft divergerande åsikter kring vad som räknas som multimedia. Vi har 

valt att utgå ifrån Deuzes (2004) definitioner av multimediajournalistik. Deuze (2004:140) 

definierar multimedia inom journalistiken som något av följande:  

1. Att med två eller flera medieformat presentera ett nyhetspaket på en webbsida. 

Formaten kan vara (men är inte begränsade till) talad eller skriven text, musik, rörliga 

bilder, stillbilder och grafiska animationer som inkluderar interaktiva eller 

hypertextuella element.  

2. Som en integrerad (men inte nödvändigtvis synkroniserad) presentation av ett 

nyhetspaket i olika medier. Till exempel (men inte begränsat till) en webbsida, e-post, 

SMS, MMS, radio, teve och tryckta tidningar och magasin. (Deuze, 2004:140) 

 

Vi kommer att undersöka multimedialt berättande utifrån Deuzes (2004) första definition. 

Dock något modifierad. Det är denna avgränsning av multimedia som vi kommer att 

referera till i uppsatsen. 

 

I vår avgränsning ska multimediejournalistikens ambition vara att berätta, lära ut och 

informera. Exempel på multimediejournalistik som faller innanför ramarna för vår 

avgränsning är: animerad grafik (rörlig/interaktiv informations- faktagrafik), interaktiva 

tidslinjer, interaktiva kartor, interaktiv databasjournalistik, spel (där ansatsen är mer än bara 

förströelse/underhållning), ljudsatta bildspel (med musik och/eller speak) och 

multimediareportage. 

 

Eftersom vi vill koncentrera oss på nya typer av berättande, med hjälp av teknik, väljer vi att 

bortse från vissa typer av multimedialt och interaktivt innehåll såsom icke ljudsatta bildspel, 

webb-tv och webbradio, då dessa följer relativt konventionella format. 

 

Vid några tillfällen i uppsatsen kommer vi att referera till ”Flash”. Vi syftar då på Adobes 

programvara som i dagsläget är det marknadsledande programmet för att kombinera olika 
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medier, olika modaliteter, på webben. Programmet tillåter kreatören att kombinera kraftfulla 

programmeringsmöjligheter (McAdams, 2005:29). 

 

2.2. Mediekonvergens och -divergens 
Inget mediehus med självaktning kan längre ha råd att exklusivt luta sig emot en enda medieform. 
(Ilshammar, 2007: 69) 

 

Att medierna förändras är inget nytt. Genom historien har en rad paradigmskiften vänt upp 

och ner på medielandskapet och sedan internet slog igenom som nytt 

kommunikationssystem har utvecklingen gått mycket snabbt, vilket tvingat medieföretagen 

till stora förändringar. Det råder föga tvivel om att nya digitala tjänster och teknik har tvingat 

medieproducenter att tänka om. 

 

På mediebolagens nyhetssajter konvergerar bild, text, ljud och rörlig bild i vad Nygren och 

Hvitfelt (2008) kallar “nya men ännu outvecklade medieformer”.  

 

Att saker och ting konvergerar innebär att de tenderar att närma sig varandra och gränserna 

mellan dem suddas ut. Inom medieforskningen har konvergens använts som ett begrepp för 

att beskriva processer som karaktäriserar den senaste tidens mediesamhälle. Nygren (2008) 

talar exempelvis om marknadskonvergens, som beskriver en tendens av att många aktörer 

går ihop och köps upp. Resultatet av det blir färre och större ägarföretag i mediebranschen. 

En annan karaktäristisk konvergens är den tekniska konvergensen som exempelvis innebär 

att såväl producenter som konsumenter tar del av innehållet i en och samma apparat – 

datorn. Nygren (2008) talar även om ett innehållsmässigt plan av konvergens, vilket kan 

innebära att tidigare skilda medieformer konvergerar i nya sätt att berätta. 

Multimediajournalistik kan beskrivas som en tillämpning, eller en konsekvens, av konvergens 

inom mediebranschen. Tidigare skilda medier, såsom rörlig bild, ljud, text och grafik 

konvergerar till en och samma presentation och konsumenten tar del av innehållet via en och 

samma apparat. Men konvergensen måste ses i ljuset av dess motsats, divergens. Samtidigt 

som aktörer inom mediebranschen går samman, bidrar den tekniska utvecklingen till att allt 

fler har möjlighet att, till ett billigt pris och med enkla medel, producera och distribuera 

media. Likaså har innehållet inte bara konvergerat, utan också divergerat då allt fler 

medieproducenter riktar in sig mot ett smalare, fragmenterat publiksegment och nischade 

tidskrifter, webbsidor, tv-kanaler och magasin. (Nygren m.fl. 2008) 
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Konvergens och divergens är begrepp som är centrala inom den senare tidens 

medieforskning och är tendenser som är allt annat än försumbara. Vi anser emellertid att de 

inte är helt oproblematiska på så sätt att det kan vara svårt att definiera var konvergensen 

slutar och divergensen tar vid, eller om konvergens och divergens rent av tar ut varandra. Ett 

annat exempel på att begreppen är svåra att särskilja är att de ekonomiska drivkrafterna inom 

journalistiken blir allt starkare, bland annat på grund av ägarkonvergens, vilket gör att 

konkurrensen om den allt mer fragmenterade, divergerande, publiken ökar. Något som för 

webbjournalisten och medieföretagen innebär ett starkare tryck att nå ut i en ökad 

konkurrens. (Nygren m.fl. 2008) 

 

2.3. Konvergerande och divergerande multimediaproduktion 

I artikeln ”The web and its journalisms” (2003) definierar Mark Deuze tre karaktäristiska 

drag för onlinejournalistik: hypertextualitet, interaktivitet och multimedialitet. Vad gäller den 

sistnämnda definierar Deuze (2003) två paradigm som multimedialt innehåll utgår ifrån i 

nyhetsorganisationer: en konvergerande nyhetskultur och en divergerande. En 

konvergerande nyhetsorganisation ser multimedia som en informationsprodukt som erbjuds 

i flera olika format, men som är producerade av olika avdelningar av en eller flera 

medieorganisationer. Med andra ord tenderar de att ta det material de har och föra det 

samman i en multimedial produkt. En divergerande nyhetsorganisation utgår tvärtom från en 

multimedial startpunkt, varifrån alla delar av nyhetswebben är utvecklade. Det vill säga, de 

tänker ur ett multimedialt perspektiv redan i idéstadiet. En divergerande organisationskultur 

erbjuder slutanvändaren, konsumenten, flera vägar in i, och genom, sidans innehåll (Deuze, 

2003:212). 

 

Deuze menar att de relativt få nyhetswebbsidor som över huvud taget använder sig av 

multimedia oftast ser multimedia ur ett konvergerande perspektiv, vilket han inte anser vara 

en framgångsrik modell. Vidare hävdar Deuze även att svårigheter att implementera 

multimediajournalistik på redaktionerna troligen har ganska lite att göra med resurser och 

kunskaper, och mer att göra med förståelse och utveckling av en ny, divergerande 

nyhetskultur. (Deuze, 2003:213). 

 

2.4. Kommersialiserade medier 

Vi använder Robert G. Picards, professor i medieekonomi och Mart Ots, doktorand vid 
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internationella handelshögskolan i Jönköping (Nygren m.fl. 2008:59) forskning kring 

mediernas nya ekonomiska omgivning. Dessa författare beskriver hur mediebranschen 

påverkas av ekonomiska krafter, samt vad dessa krafter betyder för formen och innehållet i 

medieprodukterna.  Bland annat tar de upp hur tekniska förändringar och nya medievanor 

ökar konkurrensen om publikens tid. De konstaterar att mediemarknaden just nu står inför 

stora förändringar i form av kommersialisering och marknadens påverkan.  

 

De slutsatser de kommer fram till, som är av betydelse för vår uppsats, är att konkurrensen 

om publikens tid hårdnat: ”Traditionella medieföretag står i dag inför en osäker framtid på 

grund av mättade marknader, ökad konkurrens om publikens tid och intresse”. Picard och 

Ots konstaterar att ekonomiska drivkrafter håller på att bli, och på många ställen redan är, en 

minst lika viktig faktor som kvaliteten på innehållet eller samhälleliga aspekter. (Nygren m.fl. 

2008:72) 

 

2.4. Ny teknik – nytt berättande 

Mark Deuze (2007) menar att ny teknik alltid har influerat, om inte till och med avgjort 

utvecklingen för nyhetsrapportering och journalistik. Tekniken har alltså alltid gett 

journalister nya hot såväl som möjligheter. 

 

Utvecklingen av nya medier har genom historien alltid inneburit en förändring i berättandet. 

Varje nytt medium kräver sin specifika berättarteknik. Några exempel är skriftspråket kontra 

muntliga berättelser, fotografitekniken som innebar ett revolutionerande sätt att skildra 

historier visuellt, radion som gjorde att ljud kunde fångas upp och lagras och tv:n, vars 

rörliga bilder var banbrytande. (Dahlberg, Snickars, 2008) 

 

Dock tenderar tekniken att i högre grad användas till att öka produktionen och den enskilde 

journalistens effektivitet, vilket konkret innebär fler artiklar/inslag på kortare tid. Tidsvinster 

som istället skulle kunna användas för utveckling av nya sätt att berätta och presentera 

journalistik. (Nygren m.fl., 2008:149) 

 

Samtidigt påverkar internet och digitaliseringen även berättandet. Digitaliseringen av 

råmaterialet har sedan en tid tillbaka inneburit stora förenklingar för bland andra 

fotojournalisten, radiojournalisten och tidningsredigeraren. (Deuze, 2008:153) Men nu har 

journalisterna mötts av ett nytt skifte. Digitaliseringen och webbens intåg i journalistiken har 
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inneburit att själva berättandet, det kanske mest grundläggande i journalistiskt arbete, har 

funnit ytterligare nya vägar. Genom att samla alla medier på ett och samma ställe – på 

webben – finns också möjligheter att kombinera flera medier och modaliteter på ett sätt som 

inte varit möjligt i något annat medium tidigare. (McAdams, 2005) 

 

Huruvida internet bör betraktas som ett medium eller inte har debatterats bland 

medieforskare, men i vilket fall är webben en knutpunkt för alla medier, och webben har 

tveklöst redan bidragit till en förändring i det journalistiska berättandet, till exempel i form av 

kortare texter med hypertextuella länkar och experiment med multimediala berättarformer. 

(Nygren m.fl. 2008) 

 

Ny teknik har varit en drivkraft för nytt berättande, men tekniken får dock, enligt Deuze 

(2008), inte ses som en självständig faktor för journalistikens och berättandets utveckling, 

utan som ett verktyg journalisterna måste lära sig att använda. Ny teknik måste alltså ”ses i 

termer av sin egen implementering”, det vill säga hur tekniken hjälper till att förädla och 

utveckla journalistiken. Ser man däremot ny teknik som en självständig faktor som påverkar 

journalistiken och berättandet ”utifrån”, blir ny teknik mest ett hot istället för en möjlighet 

för journalisten. (Deuze, 2008:153). Nils Enlund (Nygren m.fl., 2008:88) är inne på samma 

spår som Deuze (2008) och menar att tekniken är ”den enklaste biten vid uppbyggnaden av 

framtidens redaktioner”. Det är struktur, organisation och kompetens som tar tid att 

utveckla.  

 

2.5. Kognitiv teori och journalistik – vad kan multimediajournalisterna lära sig av 

hjärnforskningen? 
The human body is the original multimedium – thinking, feeling, sensing, seeing, hearing, smelling, 
tasting, touching, creating and extending its own organic technologies through various media 
platforms around the globe. (Newton, 2009) 

 

Julianne H. Newton, journalistikprofessor vid University of Oregon, menar att journalister 

måste börja ta större hänsyn till hur deras konkurrenter (övertalnings- och 

underhållningsbranschen) och kunder använder olika medieplattformar. Detta eftersom 

professionella journalister konkurrerar om samma begränsade visuella, auditiva och verbala 

utrymme som informatörer, reklammakare, bloggare och producenter av innehåll på nätet.   

 

Newton (2009) menar att i en värld där människor konstant överöses med diverse media 
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under dygnets alla vakna timmar tenderar de budskap som går ut på att underhålla och 

övertala att uppfattas som mer intressanta än den dagliga nyhetsrapporteringen. Newton 

förklarar resultatet med att dessa budskap är designade för att appellera till hela hjärnan.  

 

Just att ta hänsyn till hur hjärnan fungerar vid inlärning har psykologiprofessorn vid 

University of California, Richard E. Mayer, gjort i sina studier. Mayer har ett evidensbaserat 

och teorigrundat synsätt på multimediadesign och genom att läsa honom med en journalists 

glasögon kan man dra slutsatsen att precis som journalister lånar dramaturgiska knep för att 

berätta en historia kan de, när de berättar med multimedia, använda kognitiv teori (som avser 

intellektuella funktioner, kognition, kunskap eller förstånd (Nationalencyklopedin/Kognitiv) 

för att berätta effektivare.  

 

Mayer (2009) beskriver i tolv principer hur ett effektivt multimediabudskap bör utformas. 

Utifrån våra avgränsningar av multimediajournalistik och de undergenrer vi listat kan vi se att 

Mayers synsätt passar bättre för vissa typer av multimediala budskap och sämre för andra. 

Mer om detta nedan. 

 

Mayer är noga med att göra en distinktion mellan ett teknikcentrerat synsätt till 

multimediadesign och ett inlärningscentrerat synsätt. Det teknikcentrerade synsättet börjar 

med frågan: Hur kan vi använda den här tekniken för att designa multimediapresentationer?, 

medan den inlärningscentrerade tar hänsyn till hur människans hjärna fungerar och frågar: 

Hur kan vi använda multimedia för att främja människors inlärning? Det är detta, 

inlärningscentrerade, synsätt som Mayer (2009) använder sig av.  

 

Att sätta publikens inlärning, i journalistens fall den pedagogiska journalistiken, främst, kan 

ställas i kontrast till att chefer inom medieindustrin tenderar att se nya medier som ett tillfälle 

att skära ner på personalstyrkan, göra mer med färre personer, samtidigt som man investerar 

stora summor i ny utrustning, både hård- och mjukvara (som ständigt ska uppdateras), 

vidareutbildning, omskolning och nyanställning av personer med teknisk kompetens. (Deuze 

2004:143. Se även kap. 2.4.)  

 

Richard E. Mayers (2009) forskning baseras alltså på kognitiv teori om multimediainlärning, 

en teori som antar att människans informationsbearbetningssystem består av två kanaler: en 

för den visuella och illustrerande och en för den auditiva och verbala bearbetningen, där 
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varje kanal har en begränsad kapacitet för bearbetning (kognitiv kapacitet) och där aktiv 

inlärning kräver att man tar hänsyn till detta. (Mayer 2009:57) Denna teori, som tar hänsyn 

till hur hjärnan verkligen fungerar borde således passa medier som vill få sina läsare, tittare 

eller lyssnare att bättre förstå, och göra dem nyfikna på, sin omvärld – inte bara mata dem 

med information.    

 

Mayer (2009) ser två mål med inlärning – att komma ihåg och att förstå. Och det är hur väl 

multimediabudskap kan åstadkomma detta som han forskat på och via empiriska studier 

(Mayer 2009:19) tagit fram sina tolv principer för utformandet av effektiva 

multimediabudskap. (Mayer 2009:267) 

 

Mayers tolv principer (Mayer 2009:267) visar bland annat att människors inlärning ökar då 

multimedia presenteras i segment där användarna själva kan styra tempot än då 

informationen presenteras i en enda lång enhet. De visar också att överflödigt material, så 

som musik, i en multimediapresentation försämrar inlärningen. Mayers (2009) slutsats är att 

multimedia fungerar. Ord och bild tillsammans är exempelvis bättre än endast ord. Men med 

det sagt så fungerar inte all multimedia lika bra. Mayer (2009) visar att effekten för dem med 

lägre, snarare än högre, kunskap i ämnet som presenteras tenderar att få ut mer av 

presentationen. Han visar också att multimedia fungerar bäst då materialet som ska 

presenteras är komplext.  

 

3. METOD OCH URVAL  

I detta kapitel redovisar vi vilken metod vi valt och motiverar varför vi valt den. Vi redovisar 

också för vår urvalsprocess, intervjuernas utformning och genomförande och även våra 

etiska frågeställningar kring intervjuerna och respondenterna. 

 

3.1. Val av metod 

Den metod vi valt för att hitta svaren på våra frågeställningar är den kvalitativa 

samtalsintervjun, närmare bestämt den explorativa intervjun. Vi vill med andra ord 

undersöka ett område som är relativt nytt och där lite kunskap och forskning ännu finns. 

Enligt Kvale (2009) passar den explorativa intervjun bra då ett ämne ska kartläggas och där 

har vi möjligheten att vara öppna för att upptäcka nya dimensioner hos forskningsämnet. 

(Kvale, Brinkmann, 2009:128). 
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Intervjun som metod innebär att vi i vårt resultat endast kan dra slutsatser från vad våra 

respondenter har sagt och deras subjektiva uppfattningar och upplevelser. Eftersom de 

intervjupersoner vi valt ut är nyckelpersoner som har stor inblick i framtidens 

webbjournalistik, är deras entusiasm inför multimedia sannolikt stor, vilket kan bidra till att 

deras åsikter inte är representativa för den organisation de arbetar för. Emellertid är inte 

heller vårt syfte att redovisa hela redaktioners inställning till multimediajournalistik, utan 

snarare att utröna vad dessa nyckelpersoner anser och tror om framtiden för 

multimediaproduktion i Sverige. De personer vi har intervjuat har vi inte valt utifrån deras 

intresse för multimedia, utan för att de i hög grad sitter på reella maktpositioner. Därmed är 

sannolikheten stor att deras tankar kring multimedial journalistik kommer att återspeglas på 

tidningarnas webbplatser. 

 

Ett alternativ eller komplement till intervjuer hade kunnat vara innehållsanalys, det vill säga 

analysera de multimedieproduktioner som finns på svenska tidningars webbplatser. Detta 

tillvägagångssätt valde vi dock bort, dels för att vi anser att det material som finns i dag inte 

är helt tillräckligt för att studien ska bli relevant, dels för att vi anser att en sådan metod inte 

hade gett adekvata svar på våra frågeställningar.  

 

Vi har alltså valt bort en kvantitativ studie, dels för att vårt syfte inte är att påvisa en 

knapphet i användandet av multimedia, utan istället att undersöka nyckelpersoners åsikter 

och tankar kring ämnet. En ytterligare anledning är att de svar vi fått från intervjupersonerna 

indikerar att större multimediala satsningar i dagsläget är något som troligen kommer att 

förekomma endast ett par gånger om året. En kvantitativ studie över förekomsten av 

multimediala presentationer utifrån vår avgränsning skulle behöva större utrymme och en 

mindre punktstudie, som en del i denna uppsats, skulle således inte vara relevant i dag och 

inte för vårt syfte. 

 

Resultat från en intervjustudie är inte lika exakta, går inte att räkna på samma sätt som 

resultaten från exempelvis en enkät och lämnar mycket till oss författare att tolka. Detta har 

vi sett som både en svaghet och en styrka hos den kvalitativa intervjumetoden. Att få exakta 

svar är svårt, men å andra sidan lämnar det mer utrymme för att hitta nyanser och 

undertoner i svaren. 

 

Vi anser att vi i vår kvalitativa intervjustudie har funnit resultat som ingen annan metod 
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kunnat ge oss. Personliga reflektioner och attityder har bidragit till ett samlat intryck av vad 

våra respondenter har för bild av multimediaproduktion. Eftersom vi båda varit deltagande i 

alla intervjuerna har vi kunnat vara lyhörda och ställt relevanta följdfrågor som gett 

intressanta svar. 

 

3.2. Intervjuernas utformning och genomförande 

Inför intervjuerna utformade vi en semistrukturerad intervjuguide, som utgjorde ramen för 

våra intervjuer. Utifrån våra ursprungliga forskningsfrågor formulerade vi ett antal mer 

vardagliga och för intervjuerna mer lämpade intervjufrågor.  

 

Under intervjuerna följde vi strukturen från intervjuguiden, men lämnade stort utrymme för 

oss själva att ställa följdfrågor och för respondenterna att vidareutveckla sina svar och 

komma in på relevanta sidospår. 

 

Intervjuerna sträckte sig från 20 minuter till en dryg timme och vi träffade respondenterna i 

deras egen arbetsmiljö. Alla intervjuer har spelats in digitalt och transkriberats och justerats 

av båda författarna för att hög validitet ska uppnås. En stor behållning med att transkribera 

intervjuerna har också varit att de varit sökbara i exempelvis en ordbehandlare. Men även om 

vi skrivit ut intervjuerna har vi inte strävat efter att ordagrant återge respondenternas svar, 

utan enligt god journalistisk sed putsat dem för läsbarhet.  

 

I vårt fall har vi träffat varje respondent vid ett tillfälle. Vi märkte att det tog en stund in i 

intervjun innan respondenterna slappnade av och resonerade mer fritt, dessutom hände det 

att vi missade vissa frågor till några personer. Mer optimalt hade varit att träffa samma 

person vid flera tillfällen och på så sätt byggt upp en kontakt och kunnat ställa kompletterade 

frågor. Vi ansåg dock att intervjuns syfte inte var att hitta särskilt personliga reflektioner och 

tankar hos personerna, och därför inte fanns någon större mening i att göra uppföljande 

intervjuer. 

 

3.3. Urvalsprocessen  

Det journalistiska multimediala berättandet i Sverige är i sin linda, och det är få som har god 

kompetens i ämnet och insikt i verksamhet och framtid, och som dessutom har 

maktpositioner på stora svenska tidningsredaktioner. Vi har hittat och valt ut fem personer 

som kan ge en bild av vilka hinder och möjligheter som finns för det multimediala 
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berättandet på nätet. 

 

Vi har inte för avsikt att jämföra olika redaktioner, eller ha jämvikt mellan SvD och DN och 

har därför varit tidningsneutrala i vårt urval. Personerna har vi valt ut utifrån deras 

kunskaper, och eftersom vi tror att de kommer vara en del av utvecklingen av det 

multimediala journalistiska berättandet i Sverige. Två av intervjupersonerna är också från 

Svenska Grafikbyrån, som i dag ägs av TT och som förser medier med nyhetsgrafik, såväl 

statisk som rörlig och interaktiv. Svenska Grafikbyrån är en av de aktörer som levererar en 

del av det multimediala material som förekommer på nyhetswebbarna i dag. 

  

4. RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenterar vi först våra intervjupersoner och sedan de resultat vi fått ut ur intervjuerna. 

Vi förklarar våra resultat i texten och med direkta citat från respondenterna. 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

– Björn Hedensjö – Nytillträdd chef för DN.se. Har tidigare arbetat som chef för Da-

gens Industris webb. Även skribent på bloggen ”Same same but different” som skriver 

om mötet mellan gamla och nya medier. 

– Pelle Sten – Utvecklingsredaktör på SvD.se. Även han skribent på bloggen ”Same 

same but different”. 

– Ola Henriksson – Utvecklingsredaktör på SvD.se. Även webbredaktör på Publicist-

klubben. 

– Anna Nyberg – Chef för Svenska Grafikbyrån, har tidigare arbetat som journalist. 

– Mikael Andersson – Tecknare på Svenska Grafikbyrån och utbildad i informativ il-

lustration. Arbetar, liksom resten av redaktionen, även med programmering och 

animering i Flash. 

 

4.2. Hur används multimediajournalistik i dag? 

Att svenska webbtidningar inte är i framkant när det kommer till multimedialt berättande är 

alla vi intervjuat överens om. Samtidigt har SvD en multimediagrupp och DN är på väg att 

starta upp en projektgrupp som ska ansvara för de längre multimediala temasatsningarna. 

Dock påpekar båda utvecklingsredaktörerna på SvD att större delen av alla jobb fortfarande 
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mynnar ut i traditionella text- och bild-jobb. Pelle Sten nämner tidningarnas oförmåga att 

utnyttja webbmediet som en bidragande orsak. 
 

Min stora kritik mot dagstidningar och hur de jobbar är att man gjort papperstidningar i över hundra år 
och haft en klar och tydlig bild om hur de ska göras. Sen kom nätet på 90-talet och då tog man den här 
tidningen man hade och la det på det här nya mediet. Gjorde samma sak. Och det är först nu, de senaste 
åren, som tidningarna förstått att nätet är ett helt eget medium, med helt egna möjligheter, där man kan 
göra vad som helst, vilket gjort att det fortfarande är mycket trevande steg och tester. (Pelle Sten) 

 

Just detta, att pappers- och webbtidningen varit för lika varandra, är också Björn Hedensjö 

inne på. Han har en tydlig vision att om man låter webben göra webb, och inte “jobba med 

papperstidningen eller samordna arbetsuppgifter med papperstidningen”, så kommer den 

journalistiska kraften som finns att lägga på till exempel multimediaprojekt att öka. Svenska 

pappers- och webbtidningar är alltså i dag inte lika särskilda avseende form och innehåll som 

i en del andra länder där man kommit långt i det multimediala berättandet. Pelle Sten pekar 

på exemplet New York Times: 
 

Den (ser) fortfarande ut att vara tryckt på 1950-talet. Tidningen i sig har inte utvecklats särskilt mycket 
utan det som varit tvunget att utvecklas är nätet. Därför har man satsat på nya grejer och utveckling. Det 
tror jag är en anledning att amerikanska tidningar ligger långt framme när det gäller multimedia. (Pelle 
Sten) 

 
Samtidigt som svenska tidningars webbplatser inte har utvecklats i samma takt som många 

amerikanska, menar Pelle Sten att svenska papperstidningar har genomgått en stor utveckling 

och blivit mer tilltalande för ögat, ”mer färg, större bilder”, ”ett slags endimensionell multi-

media”. Detta kan enligt honom ha lett till att kravet på mer bild och mer rörligt material på 

webben inte är lika stort som i vissa andra länder. 

 

Amerikanska och spanska tidningar tas av alla respondenter upp som goda förebilder för 

multimedialt berättande. Anledningen till att Sverige inte kommit lika långt tror Ola Henriks-

son är vår tradition av högt tidningsläsande. Sverige har enligt honom inte behövt utveckla 

sitt grafiska och alternativa berättande i samma utsträckning som spansktalande länder. Läs-

kunnigheten i spansktalande länder är enligt Ola Henriksson lägre och traditionen av tid-

ningsläsande inte lika utbredd som i Sverige. 
 
Spansktalande tidningar har mycket nyhetsgrafik för att de har en tradition av mindre läskunnighet och 
mindre läsvänlighet och var tvungna att illustrera, rita och berätta. (Ola Henriksson) 
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4.3. Att berätta med multimedia 

Alla våra respondenter definierar det multimediala berättandet relativt samstämmigt – ofta 

handlar det helt enkelt om att berätta en historia på fler än ett sätt, något mer än enbart den 

raka texten. Denna definition är inte särskilt olik Deuzes (2004) definition av multimedia-

journalistik, som vi använt oss av (se kap. 1.4). Alla respondenter är också övertygade om att 

den multimediala journalistiken kan ge en rad vinster som den traditionella text och bild-

artikeln inte kan. Eftersom Svenska Grafikbyrån (SGB) arbetar med enbart grafik skiljer sig 

deras definition något. För SGB är ett multimedialt berättande på webben helt enkelt att be-

rätta med hjälp av flashgrafik. 

 

I våra intervjuer om det multimediala berättandet kommer vi ofta tillbaka till ordet interakti-

vitet, som de senaste åren blivit en verklighet för alla mediehus och journalister som har nå-

got med webben att göra. Ola Henriksson anser att just interaktiviteten är jätteviktig efter-

som det i “nätets, mediets natur ligger en möjlighet att interagera med läsarna” och att man 

då “ska göra det, utveckla det och utnyttja det mer än man gör i dag”. Michael Karlsson 

(Olsson m.fl. 2007:38) beskriver interaktiviteten som en naturlig följd av att journalistiken 

gått från ett analogt medium till ett digitalt. Att ett interaktivt medium helt enkelt skapar en 

journalistik som präglas av en hög grad av interaktivitet.   

 

4.3.1. När lämpar sig ett multimedialt berättande? 

En stor fråga för journalister torde vara när man bör och inte bör berätta multimedialt. Ef-

tersom våra respondenters definition av multimedia var större än den avgränsning vi valt för 

uppsatsen (se kap. 1.4) visade det sig att vad som till slut blev multimedialt material egentli-

gen inte styrdes av vilket ämne eller händelse man ville täcka, utan snarare av sådant som 

strukturella hinder, tidsbrist och låg teknisk kompetens. Dock var alla överens om att mer 

tidskrävande multimedialt berättande, som avancerade interaktiva grafiska element, passade 

bättre för mer långlivade nyheter och inte, som Björn Hedensjö formulerade det, “de raka 

nyhetspuckarna och notismaterial”. Ola Henriksson på SvD tror emellertid att både kortare 

och längre jobb passar att presentera multimedialt. 
 

Rent ämnesmässigt så tror jag allt lämpar sig för multimedia. Men sen kan tidsaspekten spela in på genren. 
Det tar lång tid att producera vilket gör att det inte lämpar sig för nyhetshändelser. Då lämpar det sig bätt-
re för sådant som tar lite längre tid: feature och reportagejobb. Men då är det inte presentationen i sig, 
utan mer produktionsaspekten som avgör det. New York Times har som mål att arbeta mer med multi-
media när det gäller ”breaking news” och norska Aftenposten resonerar likadant. Visst är det svårt att 
göra multimedia av nyhetshändelser, men vi ska sträva efter det. (Ola Henriksson) 
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Anna Nyberg på SGB nämner funktionalitet och allmänintresse som två viktiga mätare på 

vad som blir längre, mer avancerade, flashgrafikprodukter hos dem. Det stora allmänintresset 

kan till exempel handla om fotboll eller ishockey, alternativt en mer nyhetsmässig stor hän-

delse, som EU- eller USA-valet – “Det måste liksom ha tyngd”. När det kommer till funk-

tioner säger hon att det ska vara “mycket information där flashen har en funktion i att sorte-

ra upp” och “där man kan hitta funktioner där flashen har en möjlighet som inte finns på 

papper eller någon annanstans”. 

 

4.3.2. Om bristen på goda exempel 

Något som kommit fram i alla intervjuerna är att det finns en brist på goda exempel på mul-

timedialt berättande. Dels att journalister inte har tillräckligt med inspiration, men också att 

läsarna (de svenska) sett för lite gott multimedialt berättande. Våra respondenter nämner alla 

liknande exempel på medier som lyckats att berätta multimedialt och som ses som inspira-

tionskällor. Etta på listan är New York Times tätt följd av några spanska tidningar (El Pais, 

El Mundo). Även brittiska Guardian och amerikanska Las Vegas Sun nämns som inspira-

tionskällor. Några av intervjupersonerna nämner starka traditioner i att berätta grafiskt, med 

stora grafikavdelningar i mediehusen, som en av orsakerna till att dessa tidningar ligger långt 

före de svenska. Klart är i alla fall att goda exempel är nödvändigt för att väcka nyfikenhet 

och vilja att experimentera kring multimedialt berättande. Anna Nyberg på SGB säger att det 

visserligen saknas goda exempel i Sverige (SGB är en av få som har några) och att man gärna 

tar inspiration från de duktiga utländska, men att “vi inte bara kan ta de goda exemplen och 

översätta till svenska förhållanden, utan måste tänka eget”. Att det nu i utvecklingsfasen 

“handlar om att titta på det som finns, men hitta på egna grejer och leka lite”. 

4.4. Utformningen av multimedia 

Ingen av respondenterna har några glasklara tankar eller teoretiska ramar, till exempel Mayers 

(2009) principer, i ryggen när det kommer till utformningen av multimedia. Anna Nyberg var 

mest konkret i sitt svar när hon beskrev att det som är viktigt att tänka på vid utformningen 

av multimedia är att det är “enkelt, tydligt och att man inte förlorar sig i detaljer”. Och att 

presentationen samtidigt bör vara intressant, rent estetiskt.  

 

Mikael Andersson, tecknare på SGB och utbildad informativ illustratör, säger att han visser-

ligen en gång i tiden lärt sig teorier, men att erfarenhet nu gett honom en magkänsla för vad 
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som fungerar och inte fungerar. Och just det här refererandet till magkänslan är något som 

dykt upp i flertalet av intervjuerna. Pelle Sten förklarar att “mycket inom journalistiken hand-

lar om magkänsla”, och att den här magkänslan saknas inom just multimedial journalistik. 

Detta kan i sin tur innebära att vissa saker med mer yta än innehåll kan släppas igenom på 

tidningarna. Alltså en multimedia för sakens skull, inte för journalistikens, berättandets. 

Dock är han säker på att detta kommer att ändras eftersom tidningarna inte kommer att ha 

råd att göra saker som inte får genomslag. 

 

Frågor om teoretisk grund i multimediautformningen mottogs oftast av intervjupersonerna 

med förvåning, svaren krävde viss eftertanke. Björn Hedensjö tycker visserligen att tanken 

på en teoretisk ram för utformningen är intressant, men att journalister ändå är bra på att 

presentera och berätta en historia så att folk lyssnar, vilket han anser i någon mening är 

samma sak, fast praktiskt tillämpat.  

 

I slutändan kan vi konstatera att den vetenskapliga kognitiva forskning vi refererar till inte är 

särskilt viktig för någon av intervjupersonerna. Pelle Stens svar på frågan om hur man tänker 

kring att effektivisera sitt berättande och sin presentation med hjälp av kognitiv teori är ta-

lande.  
 
Det är ingenting vi tänker på i det dagliga arbetet med multimedia. Vi använder oss av ögonrörelsestudier, 
med de handlar nästan helt och hållet om, om man ska vara krass, var man hittar den bästa platsen att 
placera annonser på. Och då gäller det sajten i helhet. Det är på den nivån som sådan form av vetenskap-
lig forskning finns. (Pelle Sten) 

 

4.5. Organisation och redaktionsstruktur 

En tidnings redaktionsstruktur verkar vara en betydande faktor för i hur stor utsträckning 

multimediainnehåll produceras och publiceras på tidningens webbplats. Integrerad eller sepa-

rerad webbredaktion är en svår fråga med sina specifika för- och nackdelar. På DN pågår 

just nu en omstrukturering som innebär en mer separerad webbredaktion, medan det på SvD 

tvärtom pågår en integrationsprocess. Båda har samma mål: att höja kvaliteten på webben. 

Pelle Sten på SvD beskriver de två synsättens fördelar: 
 

Å ena sidan finns det jättestora fördelar med att integreras. Då höjs statusen på nätet och hela organisa-
tionen blir medveten om vad man kan göra på nätet. Å andra sidan, om man har en helt autonom 
webbredaktion så har man väldigt stora fördelar i att man blir en mycket mer lättfotad spelare, som kan 
ta snabba beslut, göra mer galna grejer. (Pelle Sten) 
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Björn Hedensjö på DN tänker i samma riktning, även om DN strävar åt andra hållet än SvD. 

Han menar att de som arbetar med webben bör hålla sig till webben. Han säger att webbfolk 

som börjar arbeta med papperstidningen tenderar att tappa fokus på webben, vilket han me-

nar resulterar i en sämre nätprodukt. 

 

Pelle Sten menar att kompetensen att producera multimediala produktioner lättare och 

snabbare sprids i en integrerad redaktion. En integrerad redaktion får således lättare vad 

Deuze (2003) kallar för ett divergerande synsätt på multimediajournalistik. Om kompetensen 

kring multimediala möjligheter finns ute i hela redaktionen, i hela produktionskedjan, bidrar 

det till att alla kan tänka utifrån en multimedial startpunkt, något som enligt Deuze främjar 

multimediajournalistiken. (Deuze, 2003:213) 

 

Ola Henriksson tror inte att graden av integration mellan papper och webb är en viktig fak-

tor för att främja multimediajournalistik. Han tror att det är några få dedikerade personer på 

redaktionen som ska driva på och ha multimedia på sin agenda. Och att multimediajournalis-

tiken, i den uppstartsfas den nu befinner sig i Sverige, är något som är beroende av eldsjälar 

framkommer från såväl DN som SvD. Dock tror även Ola Henriksson på vad Deuze (2003) 

skulle kalla ett divergerande perspektiv av multimedia.  
 

De allra flesta jobben föds ju hos den enskilda reportern. Alla de idéerna mynnar ju till 98 procent ut i 
bild och text, för det är så vi är vana och jobba. Det är där jag tror vi har mer att göra, att man där i idé-
stadiet tänker kring multimedia. (Ola Henriksson) 

 
Men samtidigt som attityderna kring multimediajournalistik ser ut att vara positiva både upp-

ifrån och underifrån i produktionskedjan, pågår nedskärningar och omorganiseringar på me-

diehusen, något som hämmar multimediajournalistiken. När sparkraven kommer, menar 

Björn Hedensjö, tenderar tidningarna att retirera till kärnverksamheten.  
 

… Och tyvärr är det väl så att multimedialt berättande inte riktigt ligger i kärnverksamheten, utan det är 
en liten bonus som tillkommer ute på marginalen. (Björn Hedensjö) 

 
Men även om det anses som perifer verksamhet, ses multimedia som något eftersträvansvärt 

och även om redaktionerna inte fått klara påbud om mer multimedialt berättande, finns en 

distinkt önskan från många håll i organisationerna om att utnyttja nätets möjligheter, men 

även den teknik företaget investerat i, på ett bättre sätt än i dag. 
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4.6. Teknik 

4.6.1. Segregerade tekniker 

En nödvändighet för att kunna producera multimediala presentationer på nätet är teknisk 

kompetens. De flesta, om än små och enkla, flashpresentationer kräver visst mått av pro-

grammering och att publicera sådana presentationer på webben är i dag inte lika enkelt som 

att publicera en text. Journalister på tidningsredaktioner har i allmänhet en låg grad av tek-

nisk kompetens, det menar båda utvecklingsredaktörerna på SvD. De skulle vilja se att fler 

hade kunskap i Flash och de tror att de låga teknik- och programvarukunskaperna är en bi-

dragande orsak till att tidningen inte använder sig mer av multimediajournalistik. I personal-

styrkan finns självklart också teknikutvecklare, men de sitter i alltför hög grad, menar både 

Pelle Sten och Ola Henriksson, i ett eget ”reservat” utan större integration med redaktionen.  
 

Humanister och tekniker beblandar sig sällan med varandra, men det måste man bryta ner om man ska 
fortsätta vara framgångsrik på nätet. (Ola Henriksson) 

 
En journalist och en tekniker har inte heller alltid samma prioriteringar, enligt Björn Heden-

sjö. Journalisten är ofta mer fokuserad på innehållet, och teknikerns fokus ligger på presenta-

tion och funktionalitet. På DN har Björn Hedensjö försökt lösa den diskrepansen genom att 

utvecklingschefen på tekniksidan sedan en tid tillbaka ingår i redaktionsledningen, något som 

enligt Björn Hedensjö fungerar väl. 

 

Men den låga teknikkompetensen på redaktionen beror även, tror Pelle Sten, på attityder i 

organisationen som helhet. Han anser att tidningarna är fast i att de är publicistiska organisa-

tioner med papperstidningsfokus, men att de i dag egentligen är mer av en teknikorganisa-

tion. 

 
Tekniken är så mycket viktigare på nätet än vad den är i papperstidningen, och man har inte riktigt för-
stått det än. I dag behöver man ett antal redaktörer som sitter och gör ut materialet, men man behöver 
också en mycket större stab av tekniker som både gör utvecklingsarbete, men som även jobbar i det dagli-
ga arbetet med programmering för enstaka grejer där man tydligare kan bygga presentationer och så vida-
re. (Pelle Sten) 

 
På SGB måste de anställda kunna Flash, som är det verktyg de använder för sin interaktiva 

grafik. Utan flashkunskaper får man som tecknare ingen fast anställning, säger chefen Anna 

Nyberg. ”Alla ska helst kunna allt”, säger Mikael Andersson, ”programmera, rita och den 

journalistiska biten”. Samma inställning finns också hos övriga redaktioner: för att kunna 

utveckla multimediajournalistiken måste flash- och teknikkompetensen bli högre. 
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4.6.2. Teknikens betydelse 

Teknisk kompetens anses alltså av alla respondenter vara en avgörande faktor för redaktio-

nell multimediapresentation. Detta går i viss mån stick i stäv med vad Deuze (2003) kallar en 

divergerande multimediaproduktion och hans tankar om teknikens roll i produktionen. Deu-

ze menar visserligen att journalister måste lära sig de tekniska verktygen för att kunna ut-

veckla berättandet, men säger samtidigt att det finns en fara i att låta tekniken komma i första 

rummet och ses som en utomstående faktor för berättandets utveckling. (kap. 2.5.) 

 

Även Mayer (2009:10) särskiljer en teknikcentrerad syn på multimediadesign från en inlär-

ningscentrerad. Han, liksom Deuze (2003), anser att utgångspunkten bör vara ”hur kan vi 

använda multimedia?” och inte ”hur kan vi använda tekniken?”.  

 

Ola Henriksson beskriver en vision om en divergerande syn på multimedia och teknik när 

han säger att redaktionen behöver tänka mer på multimedia redan i idéstadiet. Samtidigt fö-

respråkar han, liksom de andra respondenterna, högre teknikkompetens på redaktionen, vil-

ket i sig tyder på en teknikcentrerad, konvergerande syn på multimediaproduktionen. 

 

4.7. Attityder och framtid 

Det som präglat de intervjuer vi genomfört är en positiv inställning till multimediala presen-

tationsformer för journalistiskt material. Respondenterna uttrycker en strävan framåt från de 

flesta delarna i organisationen om att på ett bättre sätt utnyttja nätets möjligheter. Men det 

är, enligt Pelle Sten, först under de senaste åren som svenska tidningar har börjat inse att 

webben är ett eget medium och börjat se dess unika möjligheter. Sedan de svenska tidning-

arna började publicera sig på nätet menar han att det har funnits, och finns än i dag, en trög-

het i utvecklingen. Pelle Sten tror att den trögheten beror på en stark konservatism och de 

traditioner som finns i en papperstidningsorganisation.  

 

Trögheten för papperstidningarna har lett till att man på många sätt har tagit texter och bil-

der från papperstidningen och lagt dessa på webben, utan vidare redigering. Multimediala 

presentationer på webben finns, och ganska imponerande sådana, men, som Newton 
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(2009:70) menar: upphovsmännen till de goda exemplen är sällan journalister, utan snarare 

PR-människor. 

 

När vi frågar Pelle Sten varför journalistiken inte har utvecklat sina presentationsformer på 

nätet i samma takt som underhållnings- och reklambranschen verkar hans främsta förklaring 

vara kopplingen till pengar. Underhållning och reklam har starka kopplingar till pengar – ju 

bättre presentationen av budskapet är, desto mer publik får den och desto mer pengar gene-

rerar den i slutändan. Hos journalister finns, säger Pelle Sten, en rädsla att förknippas med 

pengar, populism och affärsmodeller, där finns istället starka publicistiska ideal om oberoen-

de rapportering i allmänhetens tjänst. Pelle Sten tror att det framför allt är denna attitydskill-

nad mellan underhållningsbranschen och journalistiken som gjort att journalistiken har ham-

nat så långt efter övertalningsindustrin när det kommer till att presentera multimedia på nä-

tet. 
 

Det finns en så stor självklarhet bland alldeles för många journalister att det vi gör är en så viktig produkt 
att det borde vara en självklarhet att folk vill betala för den. (Pelle Sten) 

 
Pelle Sten delar således Newtons (2009) tankar om att journalisterna i dag, i större mån än 

tidigare, måste hantera konkurrensen från övertalningsindustrin om det visuella, auditiva och 

verbala utrymmet. Pelle Stens hållning går även att koppla till Picard och Ots (Nygren m.fl., 

2009:59) resonemang kring kommersialiseringen av medierna och att medierna blir allt mer 

marknadsorienterade. I den marknadsekonomi som även mediebranschen verkar i i dag mås-

te medieföretag enligt Picard och Ots ”producera innehåll och en innehållsform som är tillta-

lande för publiken” (Nygren m.fl., 2009:59). Medieföretagen verkar således i en helt annan 

omgivning i dag än tidigare, vilket sannolikt påverkar en del av journalistkårens attityder, till 

att, som Pelle Sten säger, förknippas med pengar. 

 

Den tröghet som Pelle Sten hävdar råder, har dock inte bara att göra med publicistiska vär-

deringar, utan beror också på produktionsförhållanden, säger Pelle Sten. Jämfört med PR-

byråer har nyhetsredaktioner av naturen ett högre produktionstempo och hård tidspress, vil-

ket Pelle Sten tror är ett hinder från att ”frikopplas och tänka större ibland, eftersom man är 

så inne i det man alltid har gjort”. 

 

Respondenterna anser att det i dagsläget är svårt att göra multimediala presentationer av 

snabba nyhetshändelser, mest på grund av den produktionstid och de personalresurser som 
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krävs. Det som krävs för att kunna producera nyhetspresentationer multimedialt tror Anna 

Nyberg är arkiv med mallar, det vill säga halvfärdiga presentationer där allt som krävs är en 

påfyllnad av data i form av bild, text, video etc.  
 

Om vi kan göra mycket flashgrafik och bygga upp ett arkiv så kan en kund köpa en modul, ett tänk, skal, 
struktur av oss och sen själva stoppa i sin egen information. Så ser jag på framtiden. (Anna Nyberg) 

 
Men respondenterna spår utan större tvekan en ljus framtid för multimediejournalistik på 

nätet. Såväl SGB som SvD och DN anser sig bara vara i startgroparna och tror att vi kom-

mer få se betydligt mer och bättre multimediejournalistik i framtiden.  

 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Här diskuterar, resonerar och reflekterar vi kring de resultat vi har funnit. Vi använder 

teorierna, resultaten och våra egna tankar om ämnet. Vi ger också en lista på vad vi utifrån 

denna studies resultat anser vara goda exempel på multimedialt berättande. 

 

5.1. Diskussion 

5.1.1. Hur ska tidningarna arbeta med utformningen av multimedia? 

Att berätta multimedialt på webben kan ibland te sig något diffust. Själva berättandet, den 

journalistiska presentationen, skiljer sig dock inte nämnvärt från de traditionella bild- och 

textjobben. Det som skiljer sig är däremot bland annat potentialen att kombinera flera 

medier, möjligheten till interaktivitet och ickelinjärt berättande – att helt enkelt kunna berätta 

på ett sätt som är omöjligt på papper, i tv eller radio. 

 

Därför måste den som vill berätta multimedialt på webben kliva ur den, av tradition, stöpta 

formen för en nyhetsartikel, ett reportage eller ett personporträtt. Inte för att formen i sig är 

av ondo, utan för att den innebär begränsningar för den som vill berätta med multimedia. 

Klart är att det för varje publicist borde vara eftersträvansvärt att berätta sin historia på ett så 

bra sätt som möjligt. Och om det sen sker på papper eller genom en interaktiv 

informationsgrafik, eller i ett multimediareportage borde spela mindre roll. Journalister 

skapar och säljer historier och verktygen för att mejsla fram sin historia är nu fler än 

någonsin, vilket borde ses på med tillförsikt. 

 

En annan fråga värd att diskutera är all teknik mediehusen har investerat i. Är det meningen 

att den endast ska legitimera omorganisationer och slimmade redaktioner, där färre 
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journalister ska göra mer på kortare tid? Vilken publicist sätter ner foten och står upp för 

berättandet, för den kvalitativa journalistiska produkten? Kanske skulle tidningarnas 

nyhetssajter må bra av ett lugnare flöde och mer kvalitativa jobb, ett mer fokuserat och unikt 

innehåll. Att satsa på att stärka sitt varumärke genom att i delar av redaktionen ta ett steg 

bort från det snabba rapporterandet som har präglat nätjournalistiken. 

  

Eftersom det multimediala berättandet på många håll, inte minst i Sverige, är i en 

uppstartsfas saknas som vi flera gånger i uppsatsen visat, goda exempel på hemmaplan. 

Detta har också inneburit att den magkänsla för vad som är bra och för vad som funkar, som 

flera av våra respondenter refererat till, ännu inte finns på redaktionerna. På många håll ser vi 

visserligen ett experimenterande med former och tekniker, men där webb-tv (som vi i denna 

uppsats inte definierat som multimedialt berättande) är det som fått mest genomslagskraft. 

Och tv är knappast varken något nytt eller unikt och formen på den webb-tv som finns på 

de flesta nyhetssajter är dessutom väldigt lik den klassiska tv-journalistiken – det som kan 

skilja är att webbproduktionerna görs med enklare medel. Återigen lutar sig alltså 

mediehusen tillbaka på traditionen istället för att, som konkurrenter inom nöjes- och 

reklamindustrin, i högre utsträckning låta kreativiteten få fritt spelrum. 

 

Åter till de goda exemplen. Våra respondenter har alla nämnt tidningar som New York 

Times, El Pais och Las Vegas Sun och här borde svenska tidningar ha en fördel av att andra 

så att säga redan börjat utveckla den multimediala genren. Är redaktionerna seriösa med sin 

satsning på mer avancerad multimedial journalistik borde det inte vara alltför svårt att plocka 

russinen ur kakan och göra relevant multimedia av, för svenska förhållanden, passande 

ämnen.  

 

Ola Henriksson (kap. 4.2.) har en intressant tanke om just varför andra tidningar i andra 

länder, i det här fallet Spanien och spansktalande länder, ligger så långt före svenska tidningar 

när det kommer till det multimediala berättandet. Han hänvisar till att Sverige av tradition 

haft ett extremt högt tidningsläsande och en stark vana att läsa överhuvudtaget. I flera 

spansktalande länder däremot har man traditionellt använt sig av mycket nyhetsgrafik och 

stora grafikavdelningar för att “läskunnighet och läsvänlighet” varit lägre. Tidningarna har 

alltså anpassat sitt berättande efter sina läsares förmåga och vilja att ta till sig information och 

på det sättet försökt berätta effektivt för att så många som möjligt ska lyssna. 
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I Sverige är det dock svårare att åberopa en avig inställning till läsning som ett skäl att 

utveckla det multimediala berättandet. Istället, som vi redan påpekat, är nyhetsmediernas 

konkurrenter, de som med framgång lyckats fånga den segmenterade publikens begränsade 

uppmärksamhet (Hvitfelt, Nygren kap. 1.2. och Newton kap. 2.5.) anledning nog att låta 

delar av redaktionerna bryta sig ur det traditionella journalistiska tänket. Och om många 

journalister då, som Pelle Sten (kap 4.7.) säger, tar för givet att den produkt man gör är så 

pass viktig att folk vill betala för den, vore det oklokt, rent av förmätet, att inte vara formbar 

och anpassa sig efter hur människor tar till sig information. 

 

Och visst kan det multimediala berättandet vara ett utmärkt verktyg för att vägleda 

människor i en komplex vardag. Journalisten kan visa hur ett val går till, illustrera komplexa 

tekniska förlopp och koppla interaktiva kartor till databaser och ge läsaren möjlighet att 

plocka fram brottsstatistik i ens närområde. Och bäst av allt: i mångt och mycket är det 

endast fantasin som sätter stopp för vad man kan berätta samt hur det multimediala 

berättandet kan komma att utvecklas de närmaste åren. 

 

Richard E. Mayers (2009) gedigna forskning (kap 2.5.) på området visar också att de 

pedagogiska vinsterna med multimediala presentationer är stora och han ger dessutom en 

god fingervisning om när man bör och när man inte bör använda multimedia för att främja 

inlärning. Att läsa honom ur ett journalistiskt perspektiv borde vara en självklarhet för alla 

som ska presentera fakta med hjälp av multimedia. Speciellt som få, om några, redaktioner 

har råd att satsa på multimedia som inte fungerar, som inte slår igenom. Och således borde 

all evidensbaserad kunskap på området vara nyttig. Därför är det förvånande att våra 

respondenter i så låg grad reflekterat över och intresserat sig för den forskning som faktiskt 

finns om hur människor tar till sig ett multimedialt material. Även om det kan finnas en 

felmarginal i vårt sätt att formulera frågorna kring ämnet, är det anmärkningsvärt att 

respondenterna förvånas eller inte riktigt förstår frågorna.   

 

Om man som Pelle Sten säger (kap. 4.4.), kan använda vetenskaplig forskning till att se var 

på en sajt det är bäst att placera annonserna bör journalisterna på samma sätt kunna använda 

sig av kognitiv teori för att producera en multimediapresentation som bäst appellerar till den 

mänskliga hjärnan. För varför ska vetenskapen endast användas då man kan se en direkt 

relation till pengarna, och inte för att effektivisera berättandet? 
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I ett sent skede i uppsatsarbetet upptäckte vi en intervju som bloggen ”Online Journalism 

Review” gjort med informationsgrafikern Alberto Cairo (Paul & Ruel, 2007), som tidigare 

arbetat med utveckling av interaktiv informationsgrafik och multimedia på den spanska 

tidningen El Mundo (som många av våra respondenter hänvisat till som framgångsrika 

multimediaproducenter) och som är universitetslektor på University of North Carolina-

Chapel Hill. Han menar att journalister inte bör förbise den kognitiva forskningen i 

utformningen av interaktiv informationsgrafik. 

 
The conceptual side is also extremely important: you need to educate yourself. Read about the psychology 
of vision. Understanding the basics of cognitive science is crucial. Study cartography, statistics and 
information design. (Alberto Cairo) 

 

5.1.2. Vilken redaktionsstruktur bör tidningarna sträva efter för att bäst utveckla det 
multimediala berättandet? 

Tekniken är tveklöst en viktig komponent i utvecklingen av nya berättarformer. På webben 

förekommer en rad olika märk- och programmeringsspråk med olika funktioner på dagstid-

ningarnas webbplatser. Hittills har kunskaper i dessa varit teknikernas sak att bemästra, men 

hur blir det när journalisterna ska berätta sin historia med hjälp av verktyg som kräver avan-

cerade tekniska kunskaper? 

 

Det finns till synes två sätt att lösa problemet – det ena är att utbilda journalisterna i Flash 

(eller liknande verktyg) och ge dem djupare kunskaper i webbpublicering, det andra är att i 

större utsträckning integrera de tekniskt kunniga på tidningarna med redaktionerna. 

 

Låt oss börja med det första alternativet. Idén om multireportrar är inte ny och journalister 

med kunskaper i såväl foto som text är i dag realitet på många mediehus. Men när vi nu bör-

jar prata om multimediepresentationer läggs ytterligare en dimension in i begreppet. Respon-

denterna vill se en högre teknisk kompetens ute på redaktionerna. I den bästa av världar 

skulle följaktligen tidningens alla journalister vara ihärdiga researchers, stilsäkra skribenter, 

skickliga fotografer för såväl stillbild som video, klipska redigerare av ljud och bild och dess-

utom bemästra hantverket och designkunskaperna som krävs för att sätta ihop alla dessa 

medier och modaliteter till en och samma produkt med hjälp av programvaror som kräver 

programmeringskunskaper. Det finns en uppenbar paradox i att reportrarna på samma gång 

ska inneha alla dessa kvaliteter och samtidigt bibehålla en hög kvalitet på den slutgiltiga pro-
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dukten. För att inte tala om den arbetsbelastning en sådan organisation skulle innebära för 

journalisterna. 

 

Det andra alternativet – att integrera teknikerna med redaktionen – innebär en omstrukture-

ring av organisation och redaktion. Tekniker ska samspela med journalisterna, två yrkesroller 

som inte alltid har samma prioriteringar och schismer kommer troligen att uppstå mellan de 

två professionerna. Men här finns ändå mycket att vinna. De olika prioriteringarna – innehåll 

och funktionalitet – kan på sikt berika varandra och ge en bättre slutprodukt. Var och en gör 

i högre utsträckning vad den är bra på och man uppnår en högre grad av lagarbete. Vill man 

ha en bra produkt måste alla göra det de är bra på. 

 

Vår uppfattning är att tidningarna bör inse att de enskilda reportrarna inte på samma gång 

kan vara guldspadevinnare och databasprogrammerare. Yrkesrollen kommer då att vidgas till 

bristningsgränsen, medarbetare riskerar att bli uppgivna eller utbrända och kvaliteten på 

slutprodukten påverkas till det negativa. Å andra sidan kan också prioriteringstvister mellan 

tekniker och journalister göra att även det andra alternativet resulterar i en sämre produkt. 

 

Vi tror att var och en ska göra vad den är bra på och intresserad av. Att påtvinga hela reak-

tionen djupkunskaper i programmering blir svårt. Däremot krävs en förståelse hos hela re-

daktionen för vad tekniken kan bidra med och vilka verktyg och tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga. En gyllene medelväg borde vara att skapa en multimediagrupp som exklusivt 

producerar och har ansvar för multimediesatsningar och överbryggar gapet mellan journalis-

ter och teknikutvecklare, där reportrar, fotografer, grafiker och tekniker ingår. Denna grupp 

borde, åtminstone i uppstartsfasen, ges fritt spelrum för att experimentera med berättande 

och form för att utveckla tidningens unika ”multimediespråk” och utarbeta mallar. 

  

En annan fråga är om det är en separerad eller integrerad webb- och pappersredaktion som 

är till gagn för det multimediala berättande. Ska pappersfolket koncentrera sig bara på pap-

per, eller är det bättre om hela redaktionen arbetar med båda kanalerna? Svaren från respon-

denterna har skilt sig åt, trots att alla strävar mot samma mål – att höja kvaliteten på nätet 

och utveckla det multimediala berättandet. Pelle Sten beskriver för- och nackdelarna 

(kap.4.3) som att en integrerad redaktion gör att nätupplagan får högre status och medvetan-

degraden av webbens möjligheter ökar i hela gruppen. Om man istället separerar webbredak-

tionen får man en specifik grupp som kan arbeta mer lättfotat med webben och kan vara 
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mer experimentell med form och berättarteknik. Om vi kopplar Pelle Stens resonemang till 

Deuzes (2003), borde ett integrerat system, där hela redaktionen arbetar både med webb och 

med papper, leda till vad Deuze (kap. 2.4) kallar för divergerande multimedieproduktion, där 

alla i redaktionen tänker och arbetar utifrån en multimedial utgångspunkt.  

 

Ett sådant divergerande synsätt från redaktionen i stort är önskvärt på sikt, men nu befinner 

sig multimediejournalistiken enligt alla respondenter i sin linda, vilket borde betyda experi-

mentlusta hos redaktionerna, något som Pelle Sten, liksom vi, tror ökar med en autonom 

grupp. 

 

Slutsatsen i detta resonemang är att helt oavsett hur tidningen väljer att dela upp papper och 

webb, borde en autonom grupp som arbetar exklusivt med multimedia, och tillåts att 

experimentera med form och berättande, vara en vinnande modell om tidningen vill satsa på 

multimedialt berättande av hög kvalitet. På sikt borde det dock finnas en strävan från 

mediehusen att uppnå ett divergerande synsätt hos hela redaktionen, för att på bredare front 

utveckla idéer för multimediaberättande. 

 

Med detta sagt tar vi inte i beaktande vad som är det mest ekonomiskt hållbara på kort sikt. 

På lång sikt däremot, med Newtons (2009) teorier i ryggen, kan vi påstå att tidningarna 

måste särskilja sig från konkurrenterna och vinna publikens uppmärksamhet i ett 

informationssamhälle präglat av allt hårdare konkurrens om det visuella, auditiva och verbala 

utrymmet (kap. 2.5). Därför borde välproducerade multimediala produktioner kunna vara ett 

konkurrensmedel för ett mediehus som vill särskilja sig med unikt material. Den tesen stärks 

också av Alberto Cairos resonemang (Paul & Ruel, 2007). Han säger att ”om man vill 

överleva i dagens klimat, måste man attrahera läsare genom att erbjuda innehåll presenterat 

på sätt de inte kan finna någon annanstans”. Det gäller alltså att skilja sig från mängden och 

satsa på experiment och innovation. 

 

5.1.2. Vilka attityder finns till multimediejournalistik och hur ser framtiden ut? 

”Det finns en oerhört stark konservatism” säger Pelle Sten och syftar på journalistkåren. 

Hans andemening är att de professionella traditionerna är starkt värnade i branschen och att 

journalister har svårt att frikopplas och tänka nytt och fritt. Den tradition och det ideal som 

är mest relevant i detta sammanhang, och det kanske hårdast yrkesanknutna, är det oberoen-

de idealet och rädslan att förknippas med kommersiella krafter och pengar överlag.  
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Vad har då publicistiska traditioner att göra med multimediajournalistik? Två saker, dels 

krävs ett nytänkande för att kunna använda den nya tekniken till ett nytt berättande, dels 

måste journalisterna inse att de har reella och starka konkurrenter om informationsutrymmet 

i de kommersiella aktörerna och övertalningsindustrin. Att låta sig influeras av reklambyråer 

och filmmarknadsföring är för många journalister en skrämmande tanke, men när det kom-

mer till presentationsformer på nätet måste journalister inse att övertalningsindustrin ligger 

långt före journalistiken.  

 

Filmindustrin är ett exempel på nytänkande. Där har marknadsförarna insett att den traditio-

nella trailern bara är ett sätt att berätta på nätet. Inför filmpremiären skapas ofta hela sajter 

med trailern som startpunkt, men där även stillbildsmaterial, twitterflöden, intervjuer, meta-

information och bakom kulisserna-material kan samlas i en och samma presentation. Själv-

klart måste man inse att det finns en stor skillnad mellan filmindustrin och journalistiken re-

sursmässigt och självklart ska den journalistiska integriteten värnas, men det hindrar inte 

journalistiken från att våga influeras och inspireras av filmmarknadsföringens sätt att berätta 

och föra fram budskap. Den traditionella journalistiken har länge lånat dramaturgiska grepp 

från underhållningsbranschen (film, teater, skönlitteratur), så varför inte också låna de pre-

sentationsmässiga greppen? En stark drivkraft för varje publicist borde vara att på bästa och 

mest effektiva sätt föra fram sitt budskap. 

 

För det handlar inte bara om att konkurrera om publiken utan också om kompetent arbets-

kraft. För den som vill bli hörd och få ut ett budskap är det långt ifrån självklart att välja 

journalistyrket. Som vi skrev redan i inledningen är dagarna då journalisterna exklusivt kunde 

diktera det offentliga samtalet sedan länge räknade. Och om journalister dessutom blir om-

sprungna av andra branscher som mer kreativt och effektivt paketerat och presenterat själva 

berättandet, skulle det i sin tur kunna innebära att än fler kreativa och duktiga människor 

tänker efter en extra gång innan de väljer journalistyrket. 

 

Vad kommer då multimediala presentationsformer att användas till för material? Något som 

för oss var överraskande var att respondenterna såg få begränsningar i vilka ämnen som 

lämpade sig för multimediajournalistik. Björn Hedensjö nämnde att de snabba nyheterna i 

dag är svåra att skildra multimedialt, men detta mest på grund av produktionsfaktorer och 

inte innehållet i sig. Ola Henriksson såväl som Anna Nyberg spår en framtid där färdiga pre-
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sentationsmallar finns att tillgå och snabba inmatningar av data kan generera bra multimedia-

la presentationer. Ett exempel kan vara ett färdigt kartsystem där journalisten enkelt kan 

mata in platser och siffror för såväl sprängdåd som arbetslöshetstal och snabbt slänga upp 

jämte artikeln på webbsidan. 

 

Pelle Sten tror att ett nyckelord för framtiden är databaser. Kan kreatören koppla sin presen-

tation till en dynamisk databas blir den genast mer långlivad. Ett exempel på sådan tillämp-

ning är Las Vegas Suns presentation av genomsnittliga förseningstal på samtliga flighter till 

och från stadens flygplats. Applikationen är kopplad till en databas och uppdateras kontinu-

erligt så att publiken kan välja bolag efter punktlighet. 

 

Men det finns hinder för en sådan utveckling i Sverige. Det ena är att det krävs relativt djup-

lodande kunskaper i programmering för att kunna hantera databaser i en multimediepresen-

tation. Det andra är att andelen offentliga data som finns tillgänglig digitalt och i rätt format 

är begränsad. Pelle Sten menar att USA, tvärtemot vad man skulle kunna tro, har betydligt 

mer av den typen av databaser tillgängliga, och att många tidningar därför kommit längre på 

det området än de svenska. Pelle Sten beskriver databashantering på webben som ”abnormt 

underutnyttjat” och att förståelsen för vad det innebär är liten hos de svenska redaktionerna.  

 

5.2. Slutsatser 

Det svenska multimediala berättandet är i en uppstartsfas och det råder en osäkerhet om hur 

man ska ta tillvara de möjligheter som finns till multimediala presentationsformer på nätet. 

Multimediaproduktion är i dagsläget dyrt och tidskrävande och är i hög grad beroende av 

eldsjälar som driver på utvecklingen. Ett multimedialt tänkande och teknisk förståelse skulle 

behövas i hela organisationen, samtidigt som man knappast kan kräva djup teknisk 

kompetens av journalisterna.  

 

För att utveckla en sådan förståelse för vad som går att göra på webben, och implementera 

den förståelsen i hela produktionskedjan – från idé till presentation, behövs fler exempel på 

god multimediajournalistik. Journalister i dag saknar en inspirationsbank och det kan leda till 

aversion mot att tänka multimedialt. Men visst finns inspiration att hitta, men inte alltid från 

Sverige och inte alltid från journalistiken. Här har vi hittat ytterligare ett hinder. Den starka 

publicistiska traditionen som finns i väggarna hos många mediehus gör enligt Pelle Sten att 

journalisterna har byggt upp en rädsla att influeras och inspireras av reklam- och 
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underhållningsbranschen, så även om det är just övertalningsindustrin som använder 

multimedia på ett bra sätt, vill inte journalister riskera att förknippas med kommersialism, 

pengar och affärsmodeller. De vill inte tumma på den journalistiska integriteten.  

 

De starka traditionerna tillsammans med ett naturligt högt produktionstempo och stark 

tidspress gör också att det är svårt för journalister att tänka utanför ramarna. När tiden blir 

knapp är en reträtt till kärnverksamheten – text och bild – naturlig. 

 

Att utveckla multimediajournalistik kräver också satsningar från tidningen. De flesta 

tidningar har satsat stora pengar i teknisk utrustning, men istället för att använda den till 

utveckling av multimedieberättande, har tekniken använts som förevändning för att slimma 

organisationen och låta färre personer producera mer journalistiskt material (kap. 2.4.). Den 

typen av tillämpning av ny teknik främjar knappast utvecklingen av multimedia. Men även 

om tidningen väljer att använda tekniken som en möjlighet att utveckla webben, finns en fara 

i att låta tekniken definiera möjligheterna. Att istället tänka utifrån en multimedial startpunkt 

och låta tekniken vara ett verktyg ger större utrymme för kreativitet och experimenterande. 

 

Cecilia Teljas m.fl. (Nygren m.fl. 2008:222) menar att "de olika divergens- och 

konvergensprocesserna kommer att påverka medialandskapet på flera sätt". Ökad 

konkurrens på grund av flera aktörer nämns som en konsekvens, en annan konsekvens är att 

varumärkets och ryktets betydelse blir större. Dessa två konsekvenser kan vara indikationer 

på att webbens nuvarande snabbhetsideal – den som är snabbast uppdaterad vinner – är på 

väg att ersattas av ett kvalitetsideal, där medierna värnar mer om att stärka sin 

marknadsställning genom innehåll av god kvalitet och innovativa och attraktiva lösningar än 

om att vara först med det senaste. Värderingar av den senare arten skulle troligen främja 

produktionen av multimediala presentationsformer, då det kan vara ett sätt att skilja sig från 

mängden och stärka sitt varumärke. Här behöver inte heller det ena utesluta varandra och 

journalistik kommer självklart även i framtiden att till viss del handla om att sant och 

relevant kunna rapportera från färska nyhetshändelser. 

 

Det multimediala berättandet, oavsett definition, är utan tvekan en viktig del av journalistik 

på nätet. Flera av våra respondenter resonerar om webbens outnyttjade möjligheter, 

möjligheter som nyttjas av övertalnings- och underhållningsindustri, men som journalistiken 

inte inkorporerat i samma utsträckning – åtminstone inte i Sverige. Genom multimediala 
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presentationer kan journalisten bland annat göra stora mängder data överskådligt samt 

presentera statistik på ett interaktivt sätt. Och i takt med att allt mer information, både från 

statliga myndigheter och den privata sektorn, blir tillgänglig i databaser, kommer stora 

mängder data att kunna presenteras överskådligt och möjliggöra intelligenta jämförelser 

mellan allt från himmel till jord. Också tekniska förlopp och orsak och effekt-kedjor, som 

hur en orkan bildas eller hur en bils bromssystem fungerar, gör sig bättre i bild än i text, och 

bättre som rörlig bild, grafisk presentation, än i en statisk dito. 

 

Med det multimediala berättandet kan journalister också nå en målgrupp som är van att 

själva vara delaktig i sitt inhämtande av information och som kanske aldrig har läst, eller 

åtminstone inte prenumererat på, någon papperstidning. Att erbjuda interaktivitet och ett 

visuellt berättande för denna målgrupp är av yttersta vikt för mediehus som vill konkurrera 

med övertalnings- och underhållningsindustrin.  

 

Även personalen, journalisterna, teknikerna och alla andra medarbetare på tidningarna bör 

ses som ytterst värdefulla och som nyckeln till att låsa upp de enorma möjligheter som nätet 

erbjuder. Tekniken i sig är självklart också den en enorm möjlighet, men bör snarare ses som 

ett verktyg att utveckla journalistiken och presentationen – inte som en anledning att låta 

färre producera allt mer, vilket är ett reellt hot mot både den goda journalistiken och det 

multimediala berättandet. Alberto Cairo (Paul & Ruel, 2007), som har stora praktiska 

erfarenheter av att jobba med att presentera information multimedialt betonar vikten av 

innovationer och att tänka långsiktigt. 
 
Understand that to obtain profits, you have to invest in training, equipment, innovation and good staff. 
Cutting expenses might be good in the short term, but it will hurt quality in the long term. (…) 
Innovation is crucial in this equation: create new ways to convey information. (Alberto Cairo) 

 
Men attityderna hos respondenterna är utan tvekan positiv, de ser en ljus framtid för det 

multimediala berättandet och verkar säkra på att det kommer att utvecklas inom en snar 

framtid. Denna vilja och positiva inställning kommer troligen i sig att driva på utvecklingen 

och innebär en stor, kanske den största möjligheten för det multimediala berättandet i 

Sverige. 

 

5.3. Goda exempel 

Att det inte finns så många goda exempel på multimedialt journalistiskt berättande är en 
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sanning med modifikation. Visst stämmer det i hög grad när det kommer till svenska 

tidningar, men lyfter man blicken finns det otaliga. Här listar vi ett axplock av goda exempel 

på multimedial journalistik.    

 

Vi har försökt att inte ta allt för många exempel från spansk- och portugisisktalande länder, 

på grund av språkbarriären. Exemplen är både sådant vi själva kommit över och sådant som 

respondenterna tagit upp som inspiration under intervjuerna. Listan bör heller inte ses som 

en topplista, utan snarare som vi nämnde ovan, ett axplock.   

  

5.3.1. Interaktiv databasjournalistik  

Flight Delay Calculator – Las Vegas Sun. I USA flyger man mycket. Med Las Vegas Sun 

interaktiva flashgrafik kopplad till en databas kan användaren skräddarsy den information 

man vill ha.     

http://www.lasvegassun.com/guides/flightdelays/ (091208, 12:51)  

 

5.3.2. Animerad, interaktiv faktagrafik  

Tennis’ Sonic Boom – USA Today. Vad gör den hårtservande tennisstjärnan Andy 

Roddicks serve så unik? I en lika enkel som genialisk interaktiv grafik kan läsaren 

(användaren) ta reda på varför. Att göra samma sak i text fungerar men är inte i närheten så 

pedagogiskt som detta. De grafiska elementen, text och illustration, är dessutom utformade i 

enlighet med flera av Mayers tolv principer (Mayer 2009:267).   

http://www.usatoday.com/sports/tennis/andy-roddick-serve.htm (091208, 12:43)  

 

The New York Times, Science. I sju steg förklaras ett tekniskt komplext förlopp 

ingående. Att ge samma information i text skulle vara mer eller mindre obegripligt. Ett 

utmärkt exempel på vad Mayer skulle kalla effektiv inlärning.  

http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/27/science/20090721-modular-

graphic.html?ref=science (091211, 11:44)  

 

Masacre en Madrid - El Mundo. Ett exempel på när Breaking News blir interaktiv 

informationsgrafik. Om terrordåden i Madrid 2004.    

http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/grafico_atentados.ht

ml (091214, 11:24 )  
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El Pais och El Mundo gör interaktiv grafik om samma flygolycka. Ofta kan de bilder som 

finns från själva olyckan/katastrofen (oftast få och av dålig kvalitet) snurra runt runt om och 

om igen, nyhetssändning efter nyhetssändning, vilket tröttar ut publiken och egentligen inte 

säger så mycket om själva förloppet. Då kan grafiken bidra med detaljer om hur och varför 

olyckan skedde och ge publiken en unik vinkel.   

http://www.elpais.com/graficos/internacional/Accidente/aereo/Brasil/elpgra/20070718el

pepuint_1/Ges/ (091208, 11:05)   

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/graficos/jul/saopaulo.html (091208, 11:05)  

 

5.3.3. Multimediareportage  

When will Las Vegas run out of water? – Las Vegas Sun. Ett både lokalt och regionalt 

problem är att vattnet kommer att ta slut. Reportaget är berättat i kapitel och kopplat till en 

karta, som hjälper tittaren att navigera sig. Dessutom är ämnet (temat) i sig så relevant och 

långlivat att reportaget kan ligga kvar på sidan väldigt länge.   

http://www.lasvegassun.com/news/topics/water/ (091208, 13:47)  

 

Construction deaths, Las Vegas Sun. Ett relevant och lokalt ämne som presenteras i en 

tydlig navigation, som ger användaren möjlighet att själv bestämma var man går in i storyn.    

http://www.lasvegassun.com/news/topics/construction-deaths/ (091208, 13:42)  

 

5.3.4. Interaktiv tidslinje 

The Selling of the Cellphone - The New York Times. En mix av video, stillbild och 

relevanta länkar. Dessutom har man tänkt ett steg längre och pedagogiskt delat upp tidslinjen 

i två element, dels själva reklamen, dels lagändringar, forskning och varningar  

http://www.nytimes.com/interactive/2009/12/07/technology/07distracted-

timeline.html?ref=multimedia (091216, 12:30) 

 

5.3.5. Databas 

Murder: The New York City – New York Times. Hur många mord har begåtts i NY från 

2003 till i dag? Var skedde de, hur gamla var offren och vilket kön hade förövaren? 

Dessutom kan den som vill vara riktigt lokal skriva in sitt postnummer och se vilka mord 

som skett nära hemmet. Den största behållningen med applikationen är att den 

kan uppdateras när mer data blir tillgänglig och på så sätt inte har något bäst före-datum 

http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map (091216, 12:15) 
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5.4. Förslag till vidare forskning. 

En intressant aspekt som vi bara nuddat vid i den här uppsatsen är journalistens yrkesroll 

och hur den påverkas av ytterligare utvidgning vad gäller kompetenskrav. Begreppet 

multireporter kan i och med en framgång för multimedialt berättande komma att få ännu en 

dimension, där journalsten förväntas kunna programmera och designa hela multimediapaket 

för webben.  Inställning till multikompetens hos journalisterna själva var redan tidigare 

negativ (Nygren, 2008:151), kommer reportrarna att brännas ut av ytterligare 

kompetenskrav? 

 

Hittills är multimediaproduktionen hos svenska tidningar i startgroparna, men SvD har redan 

i dag, och DN håller på att starta upp, multimediagrupper som ska arbeta just med 

multimedial journalistik. Hur kommer dessa att arbeta och hur kommer resultatet bli? 

Redaktionsstudier där man följer en sådan multimediagrupp i ett temaarbete skulle ge 

ytterligare inblick i förutsättningarna för multimediaproduktion. Vilka roller finns? Hur 

mycket backning och resurser får en sådan grupp i verkligheten? 

 

Och hur kommer det sig att utländska, och kanske framför allt spansktalande tidningar har 

kommit så mycket längre än Sverige när det kommer till att berätta journalistiskt med hjälp 

av multimedia? I vår uppsats har våra respondenter spekulerat i graden av läskunnighet som 

en förklaring, men att göra ytterligare studier i ämnet skulle kunna bidra till lärdomar av hur 

de satsar på multimedia och varför. 

 

I den här uppsatsen studeras främst produktionsvillkoren, men hur är det med de som tar till 

sig materialet – publiken? Hur uppfattas dessa multimediapresentationer på tidningarnas 

hemsidor? Intressant är också publikens roll och huruvida den ändras från konsument till 

användare i en interaktiv multimediaskildring. 
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pepuint_1/Ges/ (091208, 11:05) 
 
Las Vegas Sun – Construction deaths. 
http://www.lasvegassun.com/news/topics/construction-deaths/ (091208, 13:42)  
 
Las Vegas Sun – Flight Delay Calculator. 
http://www.lasvegassun.com/guides/flightdelays/ (091208, 12:51)  
 
Las Vegas Sun – When will Las Vegas run out of water? 
http://www.lasvegassun.com/news/topics/water/ (091208, 13:47)  
 
NE.se – Kognitiv 
http://ne.se/kognitiv (091228,13:31) 
 
New York Times – A Modular Robot. 
http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/27/science/20090721-modular-
graphic.html?ref=science (091211, 11:44)  
 
New York Times – Murder: The New York City. 
http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map (091216, 12:15) 
 
New York Times – The Selling of the Cellphone. 
http://www.nytimes.com/interactive/2009/12/07/technology/07distracted-
timeline.html?ref=multimedia (091216, 12:30) 
 
Paul, Nora & Ruel, Laura (2007), ”Animated infographics and online storytelling: Words from the 
wise” Intervju med Alberto Cairo.  
http://www.ojr.org/ojr/stories/070523ruel/ (091214, 12:04) 
 
USA Today – Tennis’  Sonic Boom. 
http://www.usatoday.com/sports/tennis/andy-roddick-serve.htm (091208, 12:43)  
 
6.3. Intervjuer 
Andersson, Mikael – Svenska Grafikbyrån, 091204, 09:00 
 
Hedensjö, Björn – DN.se. 091125, 13:00. 
 
Henriksson, Ola – SvD.se, 091202, 09:00. 
 
Nyberg, Anna – Svenska Grafikbyrån, 091204, 09:00. 
 
Sten, Pelle – SvD.se, 091130, 11:00. 
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6.4. Bilagor 
 
Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

- Namn och titel 

- Tidigare erfarenheter av multimedial journalistik 

- Hur länge har du varit på din arbetsplats? 

- Utbildning i ämnet? 

 

Struktur/Organisation 

- Hur är nyhetsförmedlingen organiserad? 

- Separat eller integrerad webbredaktion? 

- Hur arbetar ni på tidningen med multimedial journalistik? 

- Hur ser arbetsgången ut, från idé till färdig multimedieapplikation? 

- Vilka olika roller finns? 

- Hur mycket är utvecklat i huset och hur mycket är externt? 

Exkl. till SvD: 

- Hur/när utvecklades SvD:s multimediaingång? 

- Hur ser du på den sidan, där allt “multimediainnehåll” är samlat? 

 

Berättande 

- Hur definierar du multimedialt berättande? 

- Hur skiljer sig det multimediala berättandet från det mer traditionella? 

- Vilken styrka har det multimediala berättandet? 

- Vad är viktigt att tänka på när man ska skildra en historia i flera kanaler? 

- Hur viktig är interaktiviteten på webben? 

- I vilka lägen känner du att “här skulle det passa med en multimedialösning”? 

- Hur ser risken ut att det blir multimedia för multimedias skull, utan djupare syfte och 

analys? 

- Hur tänker ni kring själva utformningen av multimedialösningar? 

- Hur resonerar ni kring djupare inlärning 

- Effektivare berättande? 
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- Var hämtar ni inspiration ifrån i utvecklingen av nya berättarformer? 

 

Attityd och framtid 

- Vilka värden ser ni i att berätta multimedialt? 

- Vilket tryck finns uppifrån i organisationen att utveckla berättande med multimedia? 

- I vilken mån tycker du att din tidning använder webbens möjligheter till nya berättar-

former 

- Är utvecklingen av multimedieberättande beroende av eldsjälar? 

- Hur är attityden från reportrarna att se publiceringen ur ett mer mångfacetterat per-

spektiv?  

- Hur ser du på framtiden för multimediareportage och andra typer av webberättande? 

- Vilka hinder och möjligheter ser du för det multimediala journalistiska berättandet? 
 


