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Purpose/Aim: The aim of this thesis was to examine how multi channel publishing in 
different stages effect the work for journalists.  
 
Material/Method: The thesis is based on ten case studies selected from the literature and one 
conducted especially for this thesis. The case studies have been categorized according to a 
model that describes three strategies for multi channel publishing. The first strategy is to have 
a primary publishing channel, the second is to have separate editorial staffs for all publishing 
channels and the third is to treat all publishing channels equally. 
 
Main results: Journalists working for companies using the first strategy have not experienced 
any major differences in working conditions or work practices. For journalists employed by 
companies using the second strategy for multi channel publishing the effects on the journalists 
was noticeable but not major. The effects on journalists in companies using the third strategy 
are mainly stress and an uncertainty regarding how to use special media techniques.  
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Sammanfattning 
Flerkanalspublicering har blivit allt vanligare inom de stora mediehusen. Att flerkanals-
publicera innebär att använda samma eller liknande material i flera publiceringskanaler. Syftet 
med denna uppsats har varit att ge en bild av hur flerkanalspublicering påverkar det 
journalistiska arbetet. Med hjälp av fallstudier beskrivna i litteraturen, samt en egen 
redaktionsstudie på Södra Dalarnes Tidning, som är en del i Dalarnas Tidningar, ville jag 
försöka teckna en bild av hur olika strategier för flerkanalspublicering inverkar på 
journalistens arbetssituation. De frågeställningar jag arbetat utifrån är: 
 

• Hur påverkar olika strategier för flerkanalspublicering det journalistiska arbetet? 
• Hur bidrar redaktionen på Södra Dalarnes Tidning till Dalarnas Tidningars flerkanals-

publicering?  
• Hur upplever redaktionen på Södra Dalarnes Tidning att Dalarnas Tidningars 

flerkanalspublicering påverkar deras arbete och vilka faktorer spelar in för den 
uppfattningen?  

 
En modell utarbetad av Kristina Sabelström Möller har legat till grund för undersökningen. 
Modellen grundar sig på tre strategier som mediehus kan använda sig av för 
flerkanalspublicering. Den första är att ha en primär publiceringskanal, dvs en 
publiceringskanal för vilken materialet främst produceras och en där materialet återanvänds 
(strategi 1). Den andra strategin är att ha separata redaktioner för de olika 
publiceringskanalerna (strategi 2) och den tredje är att behandla de olika 
publiceringskanalerna likvärdigt (strategi 3), dvs. värdera publiceringskanalerna jämbördigt. 
Modellen användes även som metodinstrument vid indelning av, de i litteraturstudien 
beskrivna, mediehusen i olika strategier.  
 
För redaktionsstudien utförd på Södra Dalarnes Tidning användes arbetsdagböcker och 
kvalitativa intervjuer som metoder. 
 
Huvudresultaten är att journalister som arbetar i företag där strategi 1 är den dominerande inte 
påverkas i särskilt stor utsträckning av flerkanalspubliceringen. För de journalister som 
arbetar inom företag där strategi 2 råder är upplevelserna av flerkanalspublicering dels stress 
och dels oro för att webben kan stjäla läsare från papperstidningen. Journalisterna inom 
företag där strategi 3 är mest utbredd upplever ökad stress och oro för kvalitén på 
journalistiken. Journalisterna inom dessa företag diskuterar även att den interna konkurrensen 
beträffande scoop har förändrats. Vissa tycker att konkurrensen minskat, andra att den ökat. 
 
Med avseende på redaktionen på Södra Dalarnes Tidning är huvudresultatet att Kristina 
Sabelström Möllers modell inte tillräcklig. Södra Dalarnes Tidning hamnar inom strategi 1, 
men Dalarnas Tidningar som koncern sorterar under strategi 2. Därför föreslår jag att 
modellen modifieras och att ytterligare en strategi läggs till, nämligen blandstrategin. Denna 
kan vara särskilt relevant för mediehus som, precis som Dalarnas Tidningar, har geografiskt 
utspridda redaktioner. 



5 
 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................7 

1.1 Syfte .............................................................................................................................8 

1.2 Frågeställningar ............................................................................................................8 

1.3 Avgränsningar och urval ...............................................................................................8 

1.4 Disposition ...................................................................................................................9 

2. Bakgrund .......................................................................................................................... 10 

2.1 Medieutveckling ......................................................................................................... 10 

2.1.1 Dagspressen ......................................................................................................... 10 

2.1.2 Internet ................................................................................................................ 11 

2.2 Webbjournalistik och traditionell journalistik .............................................................. 11 

2.3 Journalistyrket en profession? ..................................................................................... 12 

2.4 Nya tekniker och begrepp gällande medieframställning .............................................. 13 

2.4.1 Konvergens .......................................................................................................... 13 

2.4.2 Nya tekniker för medieframställning .................................................................... 14 

2.4.3 Multireportern ...................................................................................................... 17 

3. Teoretisk ram ................................................................................................................... 19 

4. Material ............................................................................................................................ 21 

4.1 Litteraturstudien.......................................................................................................... 21 

4.2 Redaktionsstudien på Södra Dalarnes Tidning ............................................................ 21 

5. Resultatredovisning litteraturstudie ................................................................................... 22 

5.1 Operationalisering av den teoretiska modellen ............................................................ 22 

5.2 Strategi 1: En primär publiceringskanal ...................................................................... 22 

5.2.1 Göteborgs Posten år 2000 ..................................................................................... 22 

5.3 Strategi 2: En redaktion per kanal ............................................................................... 23 

5.3.1 Göteborgs Posten år 2006 ..................................................................................... 23 

5.3.2 La Verdad Multimedia år 2008 ............................................................................. 25 

5.3.3 Finnish Broadcasting Company 2001-2002 .......................................................... 26 

5.3.4 Falu Kuriren och Nya Ludvika Tidning 2006 ....................................................... 26 

5.4 Strategi 3: Att se kanalerna som likvärdiga ................................................................. 27 

5.4.1 Novotécnica 2008 ................................................................................................ 27 

5.4.2 Brittiska journalistfacket (NUJ) 2005 ................................................................... 28 

5.4.3 Norsk rikskringkasting (NRK) 2006 ..................................................................... 29 

5.4.4 Tampa News Center 2003 .................................................................................... 30 

5.4.5 Metro News 1999 ................................................................................................. 30 

6. Resultatredovisning för redaktionsstudien ......................................................................... 32 

6.1 Bakgrund Södra Dalarnes Tidning .............................................................................. 32 



6 
 

6.2 Metod för redaktionsstudien ........................................................................................ 32 

6.3 Intervjuer .................................................................................................................... 34 

6.4 Dagböcker .................................................................................................................. 36 

7. Slutdiskussion .................................................................................................................. 39 

7.1 Journalisters uppfattningar rörande flerkanalspublicering ............................................ 39 

7.2 Södra Dalarnes Tidning och förslag på modifierad modell .......................................... 41 

Källförteckning .................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 Intervjuguide .......................................................................................................... 46 

Bilaga 2 Intervjuguide för informantintervjun ....................................................................... 47 

Bilaga 3 Arbetsdagbok med instruktioner ............................................................................. 48 

Bilaga 4 Diagram över de enskilda journalisternas arbetstids-användning ............................. 50 



7 
 

1. Inledning 
Med ny informationsteknik uppkommer också nya sätt för medieföretag och deras redaktioner 
att förmedla information. Det går inte för företag i kunskapssektorn att bortse från de nya 
sätten att distribuera medieinnehåll till publiken. I och med detta förändras arbetssätten och 
arbetsmiljöerna för journalisterna. Frågan är bara hur journalisterna upplever denna 
förändring.  
 
Att sprida samma eller liknande material över fler publiceringskanaler kallas för att 
flerkanalspublicera. Flerkanalspublicering har blivit något högst påtagligt i journalistkåren 
och det är därför intressant att se på just deras upplevelser av flerkanalspublicering. Det alla 
journalister har gemensamt är att deras yrke går ut på att berätta någonting, men att göra det i 
flera olika publiceringskanaler kräver bred kompetens.  
 
Ofta tenderar forskning rörande journalister och journalistik att uppehålla sig vid 
medieinnehållet och skapandet av detta innehåll, de redaktionella processerna och villkoren 
hamnar i skymundan. Genom att visa på journalisternas egna upplevelser av att arbeta inom 
flerkanalspublicerande företag är min förhoppning att bidra till en bredare förståelse av 
fenomenet. 
 
Från början var tanken att denna uppsats skulle kretsa kring hur flerkanalspublicerande 
multireportrar, dvs. reportrar som skapar material för flera publiceringskanaler, fördelade sin 
arbetstid för att producera innehåll för dessa. Men då redaktionsstudien tog sin början visade 
det sig att journalisterna på redaktionen jag valt att undersöka inte var multireportrar samt inte 
ansåg sig arbeta med flerkanalspublicering överhuvudtaget. Då väcktes min nyfikenhet; hur 
kommer det sig att journalister inom ett flerkanalspublicerande företag inte tycker att de 
jobbar för fler kanaler än papperstidningen? Redaktionsstudien skulle genomföras på Södra 
Dalarnes Tidning som är en del av Dalarnas Tidningar. Nöjes- och kulturredaktionen, 
sportredaktionen, länsredaktionen samt webbredaktionen ligger alla i Falun i anslutning till 
Falu Kuriren. Dalarnas Tidningar har ett antal olika kanaler i vilka de publicerar 
medieinnehåll; lokala papperstidningar anpassade efter det område de distribueras i, ett 
nyhetssamarbete med Mix Megapol, ett livsstilsmagasin, webbtidning, webbradio och 
webbtv.  
 
För att kunna undersöka hur det kommer sig att journalisterna på Södra Dalarnes Tidning inte 
påverkas av flerkanalspubliceringen behöver jag något att jämföra med. Därför är uppsatsen 
upplagd som en kombinerad litteratur- och redaktionsstudie. Litteraturstudien ger en 
förståelse för hur flerkanalspublicering påverkar journalister inom andra mediehus. Det kan 
ge ledtrådar till varför journalisterna på Södra Dalarnes Tidning inte anser sig arbeta med 
flerkanalspublicering. Att undersökningen är en kombinerad redaktions- och litteraturstudie 
innebär att jag kommer att granska de studier som refereras inom tidigare forskning om 
flerkanalspublicering utifrån en modell som beskriver olika strategier för 
flerkanalspublicering. Den modell jag använder mig av presenteras i kapitel 3 och bygger på 
att flerkanalspublicering utvecklas i flera steg. Frågan som diskuteras i uppsatsen är hur olika 
strategier för flerkanalspublicering påverkar journalisterna och deras arbetssituation. Samma 
modell kommer att tillämpas på Södra Dalarnes Tidning vilken jag utgår från i min 
redaktionsstudie. Med hjälp av denna redaktionsstudie och de sammantagna resultaten ger jag 
även ett förslag på en utvecklad modell beträffande strategier för flerkanalspublicering.  
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1.1 Syfte 

I takt med att allt fler medieteknologier växer fram ställs det nya krav på de personer som 
producerar medieinnehåll för olika kanaler; journalisterna. Syftet med denna uppsats är därför 
att ge en bild av hur flerkanalspublicering påverkar det journalistiska arbetet. Med hjälp av 
fallstudier beskrivna i litteraturen samt en redaktionsstudie på Södra Dalarnes Tidning vill jag 
försöka teckna en bild av hur olika strategier för flerkanalspublicering inverkar på 
journalistens arbetssituation samt påverkar journalisterna i stort. Litteraturstudien blir 
nödvändig för att kunna påvisa journalisternas upplevelser av flerkanalspubliceringen och se 
vad som skiljer Södra Dalarnes Tidning från de andra medieföretagen. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur påverkar olika strategier för flerkanalspublicering det journalistiska arbetet? 
• Hur bidrar redaktionen på Södra Dalarnes Tidning till Dalarnas Tidningars flerkanals-

publicering?  
• Hur upplever redaktionen på Södra Dalarnes Tidning att Dalarnas Tidningars 

flerkanalspublicering påverkar deras arbete och vilka faktorer spelar in för den 
uppfattningen?  

 
För att besvara den första frågeställningen ämnar jag använda mig av resultaten från 
litteraturstudien. För de två följande frågeställningarna utgör resultaten från redaktionsstudien 
på Södra Dalarnes Tidning underlag för analysen. 

1.3 Avgränsningar och urval 

Urvalet av litteraturen har styrts av att den måste innehålla fallstudier av 
flerkanalspublicerande journalister för att bli aktuella för uppsatsen. Fallstudierna måste 
dessutom kretsa kring journalisternas praktiska arbete med flerkanalspublicering och deras 
upplevelser av denna. Det innebär att fallstudier rörande medieföretagens ledningar och deras 
resonemang kring strategier för flerkanalspublicering inte fallit inom ramen för studien. Såväl 
svenska som utländska fallstudier ingår i mitt material förutsatt att de lever upp till dessa 
grundläggande krav.  
 
Alla slags flerkanalspublicerande medieföretag har ingått i urvalet, alltså inte enbart företag 
som gått från att publicera en papperstidning till att använda sig av flera publiceringskanaler. 
Fallstudier gällande multireportrar såväl som redaktioner med tjänster uppdelade efter 
publiceringskanal har varit relevanta för undersökningen. Att Södra Dalarnes Tidning valdes 
för redaktionsstudien berodde på att Dalarnas Tidningar, i vilka Södra Dalarnes Tidning ingår, 
har ett antal olika kanaler i vilka de publicerar medieinnehåll.  
 
Alla fallstudier som utgör materialet till denna uppsats, inklusive den jag själv genomfört, är 
redaktionsstudier. Redaktionsstudier kan bedrivas på fem olika analysnivåer; på den första 
nivån är det individerna på redaktionen man utgår från, hypoteser om att kön och socialgrupp 
kan påverka medieinnehållet återfinns på den här nivån. På den andra nivån är medierutiner 
analysobjekt, alltså det rutiniserade handlandet av personerna på redaktionerna analyseras. På 
nästa nivå är det hela organisationen som står i fokus för undersökningen, det kan t.ex. vara 
hela tidningsföretaget eller hela dess redaktion. Den fjärde nivån behandlar hur 
omständigheter utanför företaget påverkar det journalistiska innehållet. Det kan röra sig om 
källor, politiska förhållanden och konkurrens-situationen på orten. Den femte nivån är av mer 
ideologisk karaktär. Analyserna på dessa fem nivåer syftar alla till att förklara nyhetsutbudet 
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eller nyheternas uppkomst. 1  I den redaktionsstudie jag genomfört är det hela redaktionen 
som studeras, den ligger alltså på den tredje nivån. Min studie kretsar dock inte kring 
innehållet i medierna utan kring förhållandena på redaktionen.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund, såväl historisk som gällande olika begrepp, i kapitel 2. 
Därefter beskrivs den teoretiska ram som används i uppsatsen i kapitel 3. I kapitel 4 
presenteras det material på vilket uppsatsen vilar. I kapitel 5 påbörjas resultatredovisningen 
med de fallstudier som finns i litteraturen. Kapitel 6 ägnas åt den redaktionsstudie jag 
genomförde på Södra Dalarnes Tidning. Slutligen i kapitel 7 förs en slutdiskussion. 

 
 

                                                
1 Löfgren Nilsson, Monica, På Bladet Kuriren & Allehanda, (1999: 15) 
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2. Bakgrund 
Flerkanalspublicering är något relativt nytt i medievärlden och för en bakgrund till dagens 
medier och redaktioner redogör jag här för medieutveckling historiskt. Detta innefattar den 
utveckling journalistrollen såväl som mediekanalerna papperstidning och Internet har 
genomgått. Begreppen flerkanalspublicering, multireporter och konvergens förklaras också 
nedan. 

2.1 Medieutveckling 

Medierna har genom åren genomgått en omfattande utveckling. Nedan finns därför en kort 
historik över Internet och dagspress, främst rörande svenska förhållanden.  

2.1.1 Dagspressen 

En dagstidning är enligt den definition som ligger till grund för presstöd ”en allmän 
nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer per 
vecka”2. Den första dagstidningen framställd i tryckpress utkom 1605. Utmärkande för de 
första dagstidningarna var att verksamheten främst kretsade kring tekniken. Anställda 
skribenter fanns inte utan redaktören och tillfälliga skribenter skapade innehållet och 
huvudmannen för tidningen var i regel en boktryckare. Ordinari Post Tijdender, som senare 
kom att heta Post- och Inrikes Tidningar, var en av de första svenska dagstidningarna och 
började utkomma 1645. Men den var dyr och alltså enbart till för ett fåtal personer, dessutom 
var den inte objektiv. Det som trycktes i tidningen kontrollerades så att kronan inte 
befläckades.3  
 
Under 1700-talet började diskussioner om pressens frihet att föras, människor reagerade mot 
censur och restriktioner. Resultatet blev i många stater att censuren mildrades. Under 1700-
talet började också landsortstidningarna tillkomma men de innehöll mycket lite lokalt 
material, fokus låg snarare på riksnyheter. 4 Då tryckfrihetsförordningen kom 1766 blev 
Sverige det första landet i världen med lagstadgad tryckfrihet.5 Den innebar att tryckfriheten 
skulle vara oinskränkt. Förhandscensuren försvann men fortfarande fanns där skyddade 
områden såsom religionen, kungahuset och grundlagarna som försvarades mot kritik. 
Tryckfrihetsförordningen innebar även att de skrivelser som formulerades inom statliga verk 
och myndigheter i princip skulle vara fria för folket att ta del av. Tryckfrihetsförordningen 
ledde till att flera nya tidningar bildades och i och med att fler blivit läskunniga fanns det även 
en större marknad för tidningar. Tryckfriheten inskränktes dock återigen dramatiskt under 
Gustav III och Gustav IV Adolf.6 
 
Industrialiseringen medförde behov av nya informationsvägar. För att få en överblick över 
marknaden räckte det inte längre med att muntligt kommunicera med människor. Pressen 
växte därför genom ökad efterfrågan. Tekniken spelade också in för att tidningarna skulle bli 
ett massmedium, snällpressen och sättmaskinen innebar att det gick snabbare än tidigare att 
trycka tidningarna. Nytt sätt att framställa tidningspapper samt nya kommunikationer för 
distribution av tidningarna hjälpte också till för framväxten av tidningarna som massmedier.7   
 

                                                
2 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier en bok om press radio och TV, (8:e upplagan), (2005: 40) 
3 Ibid. 40ff 
4 Ibid. 
5 Littorin, Björn, Persson, Daniel, IT-verktyg för flerkanalspublicering (2007: 14) 
6 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier en bok om press radio och TV, (8:e upplagan), (2005: 40ff) 
7 Ibid. 45f 
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2.1.2 Internet 

Internet utvecklades i slutet på 1960-talet för militärt bruk. Kalla kriget pågick och den 
amerikanska regeringen ville ha ett verktyg att kommunicera med i händelse av 
kärnvapenkrig. Det var under 1970-talet som idén om Internet genomfördes och 
försvarsmaktens olika institutioner knöts samman. Efterhand knöts även universitet och 
regeringskanslier till kommunikationsnätverket. Internet kan enligt Leer (refererad i Hedman) 
dateras tillbaka till 1975. Eftersom universitet och forskningsinstitut var anslutna utvecklades 
systemet för att passa kommunikation rörande forskningsverksamhet. Näten byggdes upp runt 
ett särskilt Internetprotokoll och var anslutna till ARPAnet vilket var den amerikanska 
militärens nät.8 Efter att Kalla kriget var över använde inte den amerikanska försvarsmakten 
det interna nätet för känslig kommunikation. Därför tillät den amerikanska regeringen år 1993 
kommersiellt utnyttjande av nätet. Efter det tog utvecklingen på nätet fart. 9 
 
Tekniken bakom Internet bygger på att information skickas digitalt istället för analogt. 
Digitalisering innebär att visuell och auditiv information kodas på samma sätt som i datorer, 
informationen omvandlas till en serie med ettor och nollor. För att förstå skillnaden mellan 
analog information och digital kan man tänka på en grammofonskiva, musiken som är lagrad 
på den finns i spårens mikroskopiska mönster. Detta mönster avläses av nålen och det blir 
musik. I det digitala fallet med en CD-skiva är musiken lagrad som ettor och nollor, de 
avläses med en laserstråle, översätts till elektroniska impulser och blir musik.10 
 
Hedman tar upp att Internet från ett användarperspektiv består av tre nivåer: 

Den första nivån är tillgång till e-post, som är den absolut vanligaste 
funktionen. Den andra är tillgång till nyhets- och diskussionsgrupper. Den 
tredje nivån ger möjligheten att utnyttja alla de interaktiva tjänsterna, hit 
räknas World Wide Web, eller ”webben”.11 

Gripsrud menar att Internet är ”ett elektroniskt grundat samhällsområde där praktiskt taget 
alla typer av sociala handlingar försiggår.”12 

2.2 Webbjournalistik och traditionell journalistik 
När man pratar om webbjournalistik är det i huvudsak fortfarande traditionell journalistik man 
menar. Det som skiljer webben och papperstidningen åt ur en produktionsaspekt är själva 
publiceringen, att man istället för att skicka texten till tryckpressarna klickar ut den på nätet.13 
Internet som medium skiljer sig däremot från vanliga tryckta medier; webbplatser är till 
exempel konstanta men innehållet på/i dem kan variera. Innehållet kan ständigt uppdateras; så 
fort själva meddelandet är formulerat kan det vara ute på webben. Internet kräver heller ingen 
stor tryckpress utan är ett flexibelt medium.14  
 
Ytterligare något som skiljer Internet från tryckta medier är att informationen kan delas upp 
på så sätt att användaren snabbt kan hitta vad hon/han är intresserad av, vilket gör att man 
slipper skumläsa det man finner ointressant.15 Läsaren kan dessutom själv bestämma vilken 

                                                
8 Hedman, Lowe (red.), Pressen på Internet, (1998: 13f) 
9 Ibid. 14 
10 Gripsrud, Jostein, Mediekultur mediesamhälle, (2:a upplagan), (2002: 364) 
11 Hedman, Lowe (red.), Pressen på Internet, (1998: 15) 
12 Gripsrud, Jostein, Mediekultur mediesamhälle, (2:a upplagan), (2002: 333) 
13 Littorin, Björn, Persson, Daniel, IT-verktyg för flerkanalspublicering, (2007: 23) 
14 Bauréus, Lisa, Nyhetsmedia på Internet- journalisters förhållningssätt till Internet som medium, (2000: 15) 
15 Hedman, Lowe (red.), Pressen på Internet, (1998: 16f) 
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väg hon vill ta genom texten genom att använda hypertextlänkar, läsningen på Internet är med 
andra ord inte linjär.16 Internet ger också möjligheter till att publicera multimedieinnehåll; 
bilder, film och ljudklipp kan publiceras på nätet. Dessutom är Internet ett interaktivt medium, 
vilket underlättar för dialog med läsarna.17 Till skillnad från tryckta medier kan Internet 
dessutom snabbt nå många människor även över långa avstånd. Teoretiskt sett kan alla 
Internetanvändare läsa samma tidning samtidigt, räckvidden är med andra ord enorm!18  
 
När redaktionerna datoriserades under 80-talet förändrades arbetet men inte produkten. Att 
medierna får tillgång till ny teknik har tidigare inte märkts särskilt mycket för publiken. Med 
Internet är det dock annorlunda, det är en distributionsteknik snarare än en produktionsteknik. 
Detta betydde för medierna att publiken hittade till Internet först och de var tvungna att följa 
efter.19 Helsingborgs Dagblad var den första svenska tidningen som etablerade sig på nätet. 
Man la då ut papperstidningen i sin helhet på webben. I slutet av 1990-talet fanns det en stark 
tro på att dagstidningarna skulle försvinna till förmån för Internet. Det kan ses som en av 
anledningarna till att medieföretag började arbeta även med Internet som publiceringskanal. 
Nättidningarna konkurrerade med portaler som förutom nyheter även erbjöd underhållning 
och annat som kunde vara av intresse för portalens besökare. Att behålla annonsörerna var 
självklart viktigt för tidningsföretagen, då annonser utgör en stor del av deras inkomster. Men 
att publicera sig på Internet är förenat med kostnader och handlar till största delen inte om att 
tjäna pengar utan snarare att visa sin närvaro. Möjligheten att ta betalt av besökarna ansågs av 
många för svår vilket lett till att de flesta tidningar på nätet är gratis.20 

2.3 Journalistyrket en profession? 

Det var i slutet av 1800-talet som journalistyrket växte fram, det räckte inte längre för 
boktryckarna att själva fylla tidningen med material och ta in tillfälliga skribenter vid behov. 
Vid den tiden hade journalistyrket en låg status och arbetsvillkoren var dåliga. Men 1901 
grundades Svenska Journalistförbundet av Hjalmar Branting och ytterligare några 
stockholmsjournalister, de hade som mål att höja den sociala statusen på yrket och förbättra 
arbetsvillkoren. Det var dock först på 40-talet som journalistförbundet blev starkt och 
journalistyrket fick en större legitimitet. Under 50-och 60-talet började journalistyrket en 
långsam professionalisering, detta delvis beroende på att det nya mediet TV infunnit sig. TV 
skiljde sig från tidningar då de producerade medieinnehåll i samhällets tjänst, genom public 
service. Partipressen hade däremot varit vanligt i tidningsvärlden men nu gick utvecklingen 
mot en självständig journalistroll. Idag tillhör journalister samhällets elit, det finns 
akademiska utbildningar i yrket och journalister är väl synliga i mediesamhället. Vissa 
journalister kan till och med nå stjärnstatus genom tv-shower eller tidningskrönikor.21  
 
Men vad innebär det att journalistyrket är professionaliserat? Professionalisering är ett ord 
med två innebörder, det kan dels betyda att en yrkesgrupp utvecklas mot en sammanhållen 
profession och det kan beskriva en förhöjd yrkesskicklighet. Många forskare använder sig av 
fyra typer av kriterier för att undersöka om journalistyrket är en profession. Det första av 

                                                
16 Bauréus, Lisa, Nyhetsmedia på Internet- journalisters förhållningssätt till Internet som medium, (2000: 15) 
17 Littorin, Björn, Persson Daniel, IT_verktyg för flerkanalspublicering (2007: 1) 
18 Hedman, Lowe (red), Pressen på Internet, (1998: 16f) 
19 Enlund, Nils, ”Morgondagens teknik finns i dagens laboratorier”, i Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar (red.) På 

väg mot medievärlden 2020 Journalistik teknik marknad, (3:e upplagan) (2005: 75) 
20 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier en bok om press radio och TV, (8:e upplagan), (2005: 115ff), se 
även Alström, Börje, Hedman, Lowe, i Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar (red.) På väg mot medievärlden 2020 

Journalistik teknik marknad, (3:e upplagan) (2005: 125f) 
21 Nygren, Gunnar, Nyhetsfabriken Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, (2008: 45) 
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dessa kriterier är särskilda yrkeskunskaper som ger yrkesgruppen ett kunskapsmonopol på 
området, detta bevaras genom utbildningar i yrket. Det finns ett flertal akademiska 
utbildningar för blivande journalister, men med digital teknik är det enkelt att publicera 
medieinnehåll och någon speciell utbildning krävs inte för att starta en internettidning. Ett 
annat kriterium är ett system av självkontroll, i journalisters fall etiska regler och en 
yrkeskodex som värnar om yrkets ideal och värderingar. Det tredje kriteriet är att de som 
ingår i yrkesgruppen har en syn på yrket som att det tjänar ett högre syfte som innebär att man 
arbetar för samhällets bästa, detta förknippas inte sällan med föreställningar om objektivitet 
och neutralitet i yrkesutövningen. Många ser idag journalistiken som den tredje statsmakten 
som granskar makthavare och informerar allmänheten, journalisterna arbetar för ett 
oegennyttigt mål. Det fjärde och sista kriteriet är att det finns mekanismer som utestänger 
andra från yrkesområdet, t.ex. fackföreningar eller statlig legitimering (som i läkares fall). Det 
finns inga speciella legitimationer för att få verka som journalist men journalistförbundet är 
fortfarande starkt och organiserar enligt dem själva 95 procent av dem som arbetar inom 
journalistikens kärnområde. Forskare som ägnat sig åt att undersöka om journalistiken är en 
profession har kommit fram till att det är en semiprofession. Detta eftersom yrket uppfyller 
många av de uppställda kriterierna men inte alla.22 

2.4 Nya tekniker och begrepp gällande medieframställning 
Även om flerkanalspublicering är något relativt nytt på mediemarknaden har det inte gått 
omärkt förbi av forskarsamhället. Många studier av fenomenet har genomförts med olika 
vinklingar, många ur en teknisk aspekt, andra med fokus på medieföretagens ledningar och 
deras resonemang kring flerkanalspublicering och ytterligare studier där den journalistiska 
praktiken och flerkanalspublicering stått i fokus. Nedan vill jag redogöra för ett antal begrepp 
som är centrala för att förstå flerkanalspublicering så som de används i forskningen. Det är 
begreppen konvergens och multireporter. Begreppet flerkanalspublicering utreds också mer 
utförligt. 

2.4.1 Konvergens 

Begreppet konvergens används med flera olika betydelser. Det har blivit något av ett modeord 
inom medievetenskapen.23 En betydelse av ordet är den rent tekniska, att olika slags 
information kan lagras, överföras och bearbetas på samma sätt. Detta är teknisk konvergens. 
Apparaterna använder helt enkelt samma slags digitala teknik. Gemensamt för dem är också 
att de alla kan nyttjas för konsumtion av alla typer av digitala medieprodukter samt 
medietjänster.24 På redaktionerna märks detta av genom datorerna och mjukvaran på dessa, 
det finns program för layout, ombrytning och bildbehandling. De digitala kamerorna är också 
något som förändrat det journalistiska arbetet.25 
 
 José Alberto García Avilés och Miguel Carvajal väljer att istället prata om mediekonvergens 
och med det begreppet syftar de på att gränserna mellan att producera för webb, 
papperstidning, tv och radio sakta men säkert luckras upp. Det hade inte kunnat ske utan den 
tekniska konvergensen, men deras begrepp ”mediekonvergens” syftar alltså på det praktiska 

                                                
22 Ibid. 49ff 
23 Erdal, Ivar John, Cooperation and Conflict: News production for different media platforms in a public service 

broadcasting organisation (2006: 10) 
24 Dupagne, Michel, Garrisson, Bruce, The meaning and influence of convergence (2006: 239) 
25 Enlund, Nils och Lindskog, Thorbjörn, i Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 

2020 Utveckling teknik marknad, Studentlitteratur, Lund (2000: 69ff) 
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arbetet med tekniken, inte tekniken i sig.26 De citerar Singer för att ytterligare klargöra sin syn 
på konvergens: “some combination of technologies, products, staffs and geography among the 
previously distinct provinces of print, television and online media.”27 Deuze använder sig av 
en liknande definition av konvergens men väljer att tillägga att samarbetet sker motvilligt och 
integreras i små steg av tidigare separata medieverksamheter.28 
 
Tre typer av konvergens kan urskiljas menar Erdal m.fl., dessa är nätverkskonvergens, 
servicekonvergens och företagskonvergens (även kallat ekonomisk konvergens29). Ett 
exempel på nätverkskonvergens är när medieproducenter såsom Dalarnas Tidningar beslutar 
sig för att publicera innehåll även på nätet. Servicekonvergens syftar på själva innehållet i 
publikationen, i fallet med Dalarnas Tidningar rör det sig om en nyhetsservice. När två bolag 
går samman med intentionen att producera medieinnehåll rör det sig om 
företagskonvergens.30   
 
Ytterligare en typ av konvergens är central för medieområdet och det är den juridiska 
konvergensen, medieområdet har varit och är fortfarande reglerat i lag. När reklamradion 
infördes i Sverige var det t.ex. till följd av att regelverket hade ändrats vilket gjorde det 
möjligt med radiosändningar finansierade med reklam. Den juridiska konvergensen innebär 
alltså att det blir lagligt med företagskonvergens och det möjliggör även teknisk konvergens.31 

2.4.2 Nya tekniker för medieframställning 

En definition av flerkanalspublicering är när ”samma material, både redaktionellt och annons, 
bearbetas för ett antal kanaler med olika karakteristika. /…/ Genom flerkanalspubliceringen 
kan den information som företagen samlar in utnyttjas effektivare” (Enlund & Lindeskog 
refererade i Hedman)32 Dessa kanaler kan vara papperstidning, nättidning, webbtv, TV, 
webbradio, radio, innehåll riktat mot mobiltelefoner eller handatorer.33 Att 
flerkanalspublicering är praktiskt genomförbart beror, som tidigare sagts, på den digitala 
tekniken. Men flerkanalspublicering är inte samma sak som onlinejournalistik, skillnaden 
ligger i att onlinejournalistiken inte har som mål att vara multimediajournalistik och själva 
tanken med flerkanalspublicering är just multimediajournalistik.34 
 
Att medieföretagen inför flerkanalspublicering kan förklaras av många olika faktorer, en 
viktig faktor är att de vill utöka sin publik. Om publiken vill ha nyheter i olika kanaler dygnet 
runt är det självklart ett taktiskt val av medieföretagen att tillhandahålla det. Det finns också 
en ekonomisk faktor med i bilden, med hjälp av digital teknik kan man använda samma 
material i flera olika kanaler vilket betyder mer innehåll för samma pris. Dessutom utökas 
annonsplatserna i och med införseln av nya kanaler. Ett antal tillfrågade journalister som 
arbetar med flerkanalspublicering ansåg att de fick möjligheten att göra bättre journalistik 
eftersom de lärde sig nya sätt att arbeta med historieberättande.35  

                                                
26 Carcía Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence       
(2008: 221) 
27 Ibid. 222 
28 Deuze, Mark, What is Multimedia Journalism? (2004: 241) 
29 Dupagne, Michel, Garrisson, Bruce, The meaning and influence of convergence (2006: 239) 
30 Erdal, Ivar John, Cooperation and Conflict: News production for different media platforms in a public service 

broadcasting organisation (2006: 10) 
31 Dupagne, Michel, Garrisson, Bruce, The meaning and influence of convergence (2006: 240) 
32 Hedman, Ulrika, Har ni nåt webbigt?, (2006: 11) 
33 Ibid. 
34 Deuze, Mark, What is Multimedia Journalism? (2004: 141) 
35 Quinn, Stephen, Convergence’s fundamental question (2005: 29) 
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Vid starten för onlinetidningar sågs det mer som ett tekniskt experiment, det fanns inga klara 
strategier för dem. Det fanns heller inte särskilt många besökare på de nya webbtidningarna 
och mycket lite innehåll producerades exklusivt för dem. Det krävdes inte en omfattande 
integrering för att bedriva flerkanalspublicering vid den här tiden, men desto mer etablerade 
webbtidningarna blev desto högre blev också de ekonomiska och redaktionella kraven.36 
Personalen, kompetensen och kunskapen på redaktionen samt tekniken bör utnyttjas på bästa 
sätt vilket gör att arbetsprocesserna och organiseringen av redaktionen ändras. Att rätt beslut 
fattas i rätt steg av produktionsprocessen är också beroende av denna omorganisering.37 
 
Förutsättningarna för mediehus som väljer att flerkanalspublicera förändras, istället för en 
eller några dagliga deadlines blir deadlinen ständig. Figur 1 visar skillnaden i produktions- 
och publiceringsrytm för några vanliga publiceringskanaler. Content creation är när materialet 
skapas, production and distribution hänvisar till när deadlinen inträffar för de olika 
medieformaten. 

 

Figur 1: Produktions- och publiceringsrytm för olika publiceringskanaler 

Källa: Sabelström Möller (2001: 19) 

De produktionsmässiga villkoren förändras också, att redigera en text för nätet är en 
annorlunda process än att redigera den för en papperstidning. Eftersom förutsättningarna 
förändras tycks det som om flera av de stora, svenska mediehusen vill organisera arbetet kring 
en gemensam nyhetsdesk. Detta för att se till att hela redaktionen, oberoende av 
publiceringskanal, kan få samma information samtidigt. Dessutom kan man med en 
gemensam nyhetsdesk snabbt fatta beslut om var nyheten ska publiceras och av vem eller 

                                                
36 Sabelström Möller, Kristina, Information categories and editorial processes in multiple channel publishing 
(2001: 24) 
37 Hedman, Ulrika, Har ni nåt webbigt? (2006: 13) 
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vilka den ska produceras.38 Figur 2 är ett exempel på hur flerkanalspublicering med 
gemensam nyhetsdesk kan organiseras.  

Figur 2: Arbetsflödesmodell för flerkanalspublicering med gemensam nyhetsdesk 

 
 
Källa: Sabelström Möller (2001: 30) 

                                                
38 Ibid. 11, se även Sabelström Möller, Kristina, Information categories and editorial processes in multiple 

channel publishing (2001: 23f) 
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I figuren kan man se hur en nyhet rör sig på redaktionen, den börjar som en extern händelse 
och sedan tar personen som står vid nyhetsdesken ett beslut om nyheten är värd att arbeta 
vidare med eller inte. Därefter skrivs det en text, tas det foton, film och ljud och skapas 
illustrationer. Därefter väljs för vilken publiceringskanal nyheten ska produceras varpå den 
redigeras för att passa just den kanalen. Figur 2 är en modell för hur mediehus omorganiseras 
för optimal flerkanalspublicering, Enlund och Lindskog menar att redaktionerna även rent 
fysiskt kommer att behöva byggas om för att passa ett flerkanalspublicerande företag.39 För 
att ovanstående modell ska fungera krävs det också att de redaktionella systemen (dvs. de 
dataprogram som används av redaktionen) är likadana för alla journalister oavsett för vilken 
kanal de producerar innehåll. Om de redaktionella systemen skiljer sig åt försvinner många 
fördelar av flerkanalspubliceringen eftersom det då är svårt att flytta innehåll från ett system 
till ett annat.40 

2.4.3 Multireportern 

En multireporter (även kallad multimediareporter) arbetar med eller har möjlighet och 
kunskap att arbeta med ett flertal olika publiceringskanaler. Redan vid insamlingen av 
information finns en medvetenhet hos multireportern om publiceringskanalernas varierande 
krav på innehållet. Till ett bildspel på nätet krävs t.ex. långt fler foton än till en 
tidningsartikel, något multireportern tar hänsyn till i sitt jobb.41 För att antalet 
publiceringskanaler för en nyhet inte ska bestämmas på förhand är det dessutom viktigt att 
multireportern när hon är ute på jobb kan ta ljud, anteckningar, film och foton. Att arbeta som 
journalist på det sättet är något som troligtvis är mycket svårt att uppnå.42 Det alla journalister 
har gemensamt är att deras yrke går ut på att berätta något, men att berätta det lika bra i olika 
publiceringskanaler är något som kräver bred kompetens.43 
 
Ibland används begreppet multireporter även för att beskriva journalister som sköter hela 
produktionsprocessen på egen hand. De samlar in materialet, fotar, skriver artikeln och 
redigerar både bild och sida.44 Denna definition kommer dock inte att användas i uppsatsen.  
 
Något en multireporter behöver ta hänsyn till är den ständiga deadlinen. För 
tidningsjournalister finns det en deadline om dagen, för tv- och radiojournalister som arbetar 
med nyhetssändningar finns det flera deadlines om dagen men multireportern har sin deadline 
24 timmar om dygnet, nätet kan och bör ju ständigt uppdateras.45 
 
Ett antal journalister blev, med anledning av de framväxande multireportrarna, i en 
undersökning tillfrågade vad de ansåg att framtidens journalister behöver ha för slags 
kunskaper. De menade att förmågan att skriva fort, snabbt och tydligt med god stavning och 
grammatik samt förmågan att formulera fyndiga rubriker och upptäcka en bra historia var 

                                                
39 Enlund, Nils och Lindskog, Thorbjörn, ”Nya redaktionella processer vid flerkanalspublicering”, i Hvitfelt, 
Håkan, Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020 Utveckling teknik marknad, (2000: 74) 
40 Holmberg, Sara Agneta, Redaktionella System för flerkanalspublicering (2002: 3) 
41 Enlund, Nils och Lindskog, Thorbjörn, ”Nya redaktionella processer vid flerkanalspublicering”, i Hvitfelt, 
Håkan, Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020 Utveckling teknik marknad, (2000: 80) 
42 Sabelström Möller, Kristina, Information categories and editorial processes in mutli channel publishing, 
(2001: 29) 
43 Enlund, Nils och Lindskog, Thorbjörn, ”Nya redaktionella processer vid flerkanalspublicering”, i Hvitfelt, 
Håkan, Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020 Utveckling teknik marknad, (2000: 80f) 
44 Nygren, Gunnar och Alström, Börje, ”Från murvel till varumärke och innehållsleverantör”, i Hvitfelt, Håkan, 
Nygren, Gunnar (red.) På väg mot medievärlden 2020 Utveckling teknik marknad, (2005: 222) 
45 García Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence (2008: 
225) 
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kärnkunskaperna framtidens journalister behövde. De nämnde alltså överhuvudtaget inte 
förmågan att kunna producera medieinnehåll i flera publiceringskanaler.46 
 
Att inom ett flerkanalspublicerande medieföretag använda sig av multireportrar är något som 
antas ge synergieffekter. I det här sammanhanget bör synergieffekter förstås som att det är 
bättre att i en person ha den kompetens som krävs för att införskaffa och producera material 
till flera publiceringskanaler, istället för att sprida denna kompetens på flera journalister. Att 
istället för att ha både en radio- och en tidningsjournalist på plats på en presskonferens ha bara 
en journalist där med båda funktionerna bör, kan man tycka, minska kostnaderna för 
medieföretaget.47 Frågan är dock om dessa synergieffekter är så märkbara. De finns de som 
anser att journalistiken blir lidande när en reporter tvingas rapportera för fler kanaler än sin 
primära. Haiman jämförde multireportern med en amfibiebil, den kan gå både på vatten och 
på land men är inte särskilt bra på något av underlagen. På samma sätt menar han att 
multireportern kan arbeta för många publiceringskanaler men riskerar att aldrig bli särskilt bra 
på någon av dem.48 En annan liknelse för att beskriva multireportern är den om näbbdjuret. 
Näbbdjuret är ett däggdjur som lägger ägg men ändå diar sina ungar, den har en kropp som en 
bäver, näbb och fötter som en anka och svans som en utter. Andemeningen är densamma; 
multireportern riskerar, precis som näbbdjuret, att aldrig bli riktigt bra på sitt jobb.49  Om 
journalistiken blir lidande finns det risk för att publiken vänder sig till en annan medieaktör.  

 

                                                
46 Thurman, Neil, Lupton, Ben, Convergence Calls (2008: 444) 
47 Erdal, Ivar John, Cooperation and Conflict: News production for different media platforms in a public service 

broadcasting organisation (2006: 15) 
48 Huang, Edgar et.al, Facing the Challenges of Convergence (2006: 85) 
49 Quinn, Stephen, Convergence’s Fundamental Question (2005: 31) 
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3. Teoretisk ram  
Så långt har jag tecknat en allmän bakgrund rörande olika aspekter kopplade till 
flerkanalspublicering. I det följande introducerar jag den modell som i uppsatsen ligger till 
grund för genomgången av tidigare forskning samt min egen redaktionsstudie vid Södra 
Dalarnes Tidning. Utgångspunkten är att övergången till flerkanalspublicering kan beskrivas 
som en övergång i olika steg. 
 
Kristina Sabelström Möller menar att medieföretag kan närma sig flerkanalspublicering på tre 
olika sätt. Ett sätt att göra det är att se på en kanal som den primära (i de flesta fallen 
papperstidningen) och det är för den det huvudsakliga innehållet produceras. Materialet 
återanvänds sedan i de andra kanalerna (vanligtvis webbtidningen) oftast i en något 
omarbetad form.50 Den här strategin kan kritiseras på flera punkter; man tar inte hänsyn till att 
Internet som publiceringsform rent formmässigt skiljer sig från papperstidningar, människor 
läser inte på samma sätt på en skärm som på ett papper. Internets fördelar utnyttjas inte heller 
då man inte tar tillfället i akt att publicera snabba nyheter eller utnyttja interaktiva funktioner. 
Dessutom kan det diskuteras om inte tidningsföretaget förlorar rent ekonomiskt på detta 
förfaringssätt, att ge bort papperstidningens innehåll gratis skulle på sikt kunna leda till färre 
prenumeranter/köpare. 
 
Det andra sättet att arbeta med flerkanalspublicering är det som Kristina Sabelström Möller 
menar är det vanligaste och kan ses som en blandning av de två andra strategierna. Det går ut 
på att ha två redaktioner, en som producerar innehåll för primärkanalen och den andra som 
publicerar innehåll för den andra kanalen vilken oftast brukar vara nätet. Även 
annonsavdelningarna är skilda åt. Även om visst samarbete sker är det inte på daglig basis.51 
Den främsta invändningen mot detta sätt att organisera arbetet är att det utförs två gånger. En 
stor fördel med flerkanalspublicering är ju just att samma innehåll kan användas i olika 
kanaler, att då göra innehållet två gånger kan tyckas vara slöseri med arbetskraft. 
 
Ett tredje sätt att arbeta med flerkanalspublicering är det som Kristina Sabelström Möller 
kallar det symetriska. Det innebär att alla kanaler ses som likvärdiga och innehållet skapas för 
flera tänkbara kanaler på en gång.52 Det är svårt att hitta invändningar mot det här 
förfaringssättet. Förutsatt att redaktionen har kunskap om de olika kanalernas varierande krav 
på innehållet är det ett bra sätt att arbeta med flerkanalspublicering och bör ge synergieffekter 
för företaget. 
 
Kristina Sabelström Möllers modell kan ses som en linjär sådan där mediehusen förväntas gå 
från strategin med en primär publiceringskanal till strategin att se alla kanaler som likvärdiga. 
Deuze riktar kritik mot sådana linjära konvergensmodeller. Han menar att försöken att röra 
sig mot en helt integrerad redaktion kan misslyckas och att det kan hända att inte alla delar i 
företaget påverkas av förändringarna.53 Kritiken är befogad, men det kan ändå vara fruktbart 
att titta på mediehus som använt olika strategier för sin flerkanalspublicering. Eftersom de 
strategier som används inom företagen torde få konsekvenser för det journalistiska arbetet på 
redaktionerna och på journalisternas uppfattningar om hur flerkanalspubliceringen berör dem. 
Min förhoppning är att kunna bidra till teorin genom att beskriva hur det journalistiska arbetet 

                                                
50 Sabelström Möller, Kristina, ”Informationstyper och redaktionella processer i flerkanalspublicering”, i 
Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 Journalistik teknik marknad (2005: 103) 
51 Ibid. 
52 Ibid. 102 
53 Deuze, Mark, What is Multimedia Journalism? (2004: 140) 
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påverkas och vilka uppfattningar journalisterna har om flerkanalspublicering beroende på 
vilken strategi företagen väljer att använda sig av. Detta innebär att jag arbetar utifrån en 
teoribildande ansats. Dock utan att försöka mig på att bygga en hel teori utan genom att 
utveckla denna redan befintliga modell. Genom att teorin appliceras på fallstudierna blir 
uppsatsen samtidigt också teorikonsumerande. 
 
Teorin kommer i denna uppsats att appliceras på de olika fallstudier av redaktioner som 
presenteras längre fram. Detta för att förstå och kunna analysera resultatet från 
redaktionsstudien på Södra Dalarnes Tidning på ett djupare plan. Fallstudierna kan sorteras in 
i olika grupper beroende på vilken strategi tidningsföretagen använt för sin 
flerkanalspublicering. De strategier som utreds och i vilka fallstudierna sorteras är alltså 
dessa: 
 

• Strategi 1: Att se en kanal som den primära 
• Strategi 2: En redaktion per kanal 
• Strategi 3: Att se kanalerna som likvärdiga 

 
Under avsnitt 5.1 Operationalisering av den teoretiska modellen förklarar jag hur modellen 
operationaliserats. 
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4. Material 
Då min undersökning är uppdelad efter den litteraturstudie och den redaktionsstudie jag 
genomfört redovisas här materialet för dessa två undersökningar separat. 

4.1 Litteraturstudien 

Mitt material består av tio fallstudier av flerkanalspublicerande journalister. Det är material 
hämtat från vetenskapliga tidsskrifter, facklitteratur rörande flerkanalspublicering, 
avhandlingar samt ett fåtal studentuppsatser på C-nivå. Införskaffandet av materialet har skett 
främst genom sökningar i artikeldatabaser samt sökningar efter relevant litteratur i bokform. 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i fallstudierna men det vanligaste 
förfarandet har varit kvalitativa djupintervjuer ofta åtföljda av etnografier på redaktionerna. 
 
Den litteratur som fallit inom ramen för uppsatsen har jag delat in i tre kategorier utifrån 
vilken strategi mediehusen använt för sin flerkanalspublicering. Jag har sedan beskrivit och 
återgett de delar i fallstudierna som varit av intresse för min undersökning. I flera fall har 
detta inneburit att stora delar av fallstudierna som inte beskrivit flerkanalspubliceringens 
påverkan på journalisterna har skalats bort.  
 
Beträffande strategi 1 där mediehusen har en primär publiceringskanal har mycket lite 
litteratur påträffats. Att göra en hård gränsdragning mellan strategi 2 och 3 har också visat sig 
vara svårt vilket lett till att fallstudier som beskriver företag som arbetar med strategi 2 visat 
sig bli färre än vad jag först räknat med. 

4.2 Redaktionsstudien på Södra Dalarnes Tidning 

Materialet från redaktionsstudien på Södra Dalarnes Tidning utgörs av fyra djupintervjuer (se 
bilaga 1), en informantintervju (se bilaga 2) samt fem arbetsdagböcker (se bilaga 3). 
Informantintervjun gjordes med Södra Dalarnes Tidnings nyhetschef, i uppsatsen kallad 
Göran, och är 35 minuter lång. En av djupintervjuerna skedde med tidningens redigerare, 
kallad Nora, och är 17 minuter lång. Två av djupintervjuerna hölls med reportrar på tidningen, 
kallade Waldemar och Doris, och de är båda kring 45 minuter. Den fjärde, och sista, 
djupintervjun hölls med nyhetschefen Göran och är även den kring 45 minuter lång.  
 
Anledningen till att nyhetschefen Göran valdes till informantintervjun är att han har störst 
inblick i Södra Dalarnes Tidning och Dalarnas Tidningar. Waldemar och Doris valdes till 
djupintervjuerna då de hade tid att intervjuas och har jobbat på tidningen längre än ett år. 
 
I arbetsdagböckerna finns data från fyra journalister och tidningens redigerare. Förutom Doris 
och Waldemar ingår alltså även Ester och Vera i undersökningen gällande dagböckerna. Alla 
journalister på Södra Dalarnes Tidning har alltså deltagit i undersökningen beträffande 
arbetsdagböckerna. De ombads alla fyra att under en arbetsvecka anteckna vad de gjorde, när 
de gjorde det och för vilket medium arbetet utfördes. Även nyhetschefen ombads fylla i en 
arbetsdagbok men ansåg att det inte var görbart med anledning av de arbetsuppgifter han har. 
Detta då hans arbete är mycket uppdelat under dagen och innefattar korta arbetsuppgifter 
såsom telefonsamtal och samtal med journalisterna på redaktionen. 
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5. Resultatredovisning litteraturstudie 
Nedan följer en beskrivning av hur jag operationaliserat den teoretiska modellen och 
applicerat den på fallstudierna beskrivna i litteraturen. Även den undersökning jag genomfört 
på tio fallstudier genomförda på olika redaktioner i hela världen redovisas. De är indelade 
utefter vilken strategi de använt för sin flerkanalspublicering. Den frågeställning jag ämnar 
besvara är: Hur påverkar olika strategier för flerkanalspublicering det journalistiska arbetet? 

5.1 Operationalisering av den teoretiska modellen 

Den teoretiska modellen kan användas som metodinstrument vilket jag valt att göra. Jag har 
applicerat modellen på de olika fallstudierna genom att se vilken strategi de i störst 
utsträckning tycks rätta sig efter.  
 
Strategi 1: har jag tolkat som att innehåll främst produceras för en kanal. Den 
flerkanalspublicering som sker kan ta hjälp av ytterligare en redaktion men om denna 
redaktion enbart eller nästan uteslutande arbetar med den primära kanalens, och/eller 
nyhetsbyråers material har jag ansett att mediehuset använder sig av strategi 1.  
 
Strategi 2: har jag tolkat som att de olika redaktionerna är tydligt uppdelade, t.ex. genom att 
de har olika arbetsplatser och/eller olika arbetsbeskrivningar. Vidare har jag tolkat strategi 2 
som att redaktionerna sällan eller aldrig delar information eller material med varandra. 
 
Strategi 3: har jag tolkat som att reportrarna i stor utsträckning arbetar som multireportrar 
eller har sådana kunskaper att de kan göra detta.  
 
För var och en av de tre strategierna kommer jag att uppehålla mig vid de effekter som 
strategin får för berörda journalister. Det kan röra sig om arbetsbelastning, deadline och 
upplevd stress.  

5.2 Strategi 1: En primär publiceringskanal 
Nedan följer resultatredovisningen beträffande det mediehus som placerats under strategi 1, 
att använda en primär publiceringskanal. 

5.2.1 Göteborgs Posten år 2000 

Lisa Bauréus genomförde en fallstudie på Göteborgs Posten år 2000 genom kvalitativa 
intervjuer. Hennes studie genomfördes då webbredaktionen och den övriga redaktionen just 
integrerats närmare med varandra. Det finns alltså en strävan i företaget att gå från att ha en 
primär publiceringskanal till att se kanalerna som likvärdiga. Dock använde webbtidningen 
fortfarande främst material från nättidningen som inte omredigerades. Övrigt material 
hämtades från TT. Därför hamnar denna fallstudie under strategi 1: då de har en primär 
publiceringskanal (tidningen) och en sekundär (nätet).54 Under rubriken ”Göteborgs Posten 
2006” i uppsatsen beskrivs en annan fallstudie av Göteborgs Posten, förändringarna som skett 
på sex år är stora. 
 
Den intervjuundersökning Bauréus genomförde visade att journalisterna inte påverkades av 
att nättidningen startat. Att webbredaktionen flyttat in i samma lokaler som 
tidningsredaktionen har resulterat i att deras verksamhet uppmärksammats mer än tidigare. 

                                                
54 Bauréus, Lisa, Nyhetsmedia på Internet (2000: 10ff) 
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Men samarbetet dem emellan var mycket begränsat.55 Det enda som tidningsredaktionen kan 
märka av är att webbredaktionen går in i den gemensamma databasen och använder material, 
en journalist sa såhär: 

 
”De på webbredaktionen går ju bara in i datorn och hämtar våra nyheter, mer samarbete än 
så är det inte.”56 

 
En av de som tidigare arbetat med förlagan till webbtidningen är medveten om att det krävs 
mer integrering av webbredaktionen och tidningsredaktionen för att flerkanalspubliceringen 
ska fungera på ett bra sätt. En annan journalist håller med och vill även han se ett större 
samarbete.57 
 
Eftersom de nyheter som publiceras på nätet består av TT-material och material från den 
papperstidning som redan distribuerats går en viktig fördel med Internet förlorad; att kunna 
rapportera direkt. Några journalister tycker att detta är bra eftersom man då inte riskerar att 
konkurrera med papperstidningen. Andra tycker att man bör utnyttja Internets fördelar och 
publicera nyheter direkt på nätet.58 

5.3 Strategi 2: En redaktion per kanal 
Resultaten från fallstudierna där mediehusen ansetts använda sig av strategi 2, att ha en 
redaktion per kanal presenteras nedan. 

5.3.1 Göteborgs Posten år 2006 

Ulrika Hedman genomförde 2006 en fallstudie av Göteborgs Posten. Den skedde genom 
observationer samt intervjuer. Trots att det finns två redaktioner, en som producerar innehåll 
för webben och den andra för papperstidningen, sitter de i samma lokaler och ledningen 
strävar efter en hög grad av integration mellan redaktionerna. Att de delar kontorslandskap 
med varandra underlättar samarbete mellan redaktionerna. Det är därför inte en helt renodlad 
strategi 2 organisering som skett. Redaktionerna har gått från att vara åtskilda till att 
integreras mer och mer vilket visar att Göteborgs Posten har en strävan mot strategi 3, trots 
detta är de fortfarande kvar i strategi 2. De har varsina publiceringskanaler som de producerar 
innehåll för och olika arbetsuppgifter, men likväl förs löpande diskussioner om var en nyhet 
passar bäst för stunden.59  
 
Vid starten för det mer integrerade arbetet mellan redaktionerna uppstod det ibland konflikter 
om var en nyhet skulle publiceras först. Men efter införandet av en policy att i stort sett vilken 
nyhet som helst platsar på webben har konflikterna minskat. Vid större artiklar med grävande 
journalistik väljer man dock att vänta med publiceringen på nätet till dess att papperstidningen 
gått ut. De papperstidningsjournalister som arbetar på Göteborgs Posten har påverkats av 
flerkanalspubliceringen genom att de också förväntas skriva för webben, de undersajter 
uppdelade efter geografin som finns på nättidningen ansvarar de för att fylla med innehåll. 
Även på helgerna påverkas papperstidningsredaktionen eftersom de då är de som ansvarar för 
hela nättidningen eftersom webbredaktionen inte har någon helgpersonal.60 

                                                
55 Ibid. 29 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 30 
59 Ibid. 7f 
60 Ibid. 35ff 
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Som på de flesta andra tidningar hålls det morgonmöten på Göteborgs Posten, i deras fall tre 
stycken. På det första mötet träffas papperstidningens nyhetsredaktion och går igenom vad 
som ska göras under dagen, webbredaktionens chef är också med på mötet och de nyheter 
som anses vara av intresse för webbredaktionen fastslås. På det andra mötet träffas 
representanter från alla avdelningar och redaktioner, webbredaktionen har två representanter 
på plats. Under mötet avstäms vad avdelningarna har för jobb planerade under dagen och hela 
tiden ställs frågan ”webben, vad har ni till webben då?”. Det tredje mötet hålls för 
webbredaktionen som under de två föregående mötena kunnat ställa samman en 
bevakningslista (den lista med nyheter som ska bevakas under dagen).61 
 
Papperstidningens redaktion och webbredaktionen arbetar utifrån skilda förutsättningar, 
webbredaktionen har en ständig deadline vilket gör att de har en ständig press på sig att lägga 
ut nyheter på sajten. Det innebär att det inte finns några gemensamma kafferaster eller 
möjligheter att ta minipauser. Webbredaktionen kan heller inte, vilket papperstidningen kan 
och ofta gör, ”spara” nyheter, dvs. att man pga. platsbrist låter en artikel stå en dag eller två. 
Webbredaktionens arbete handlar också mycket om att redigera sajten (tidningens journalister 
arbetar inte med redigering överhuvudtaget), de skriver om texter för att de ska passa webben, 
de redigerar om bilder och flyttar runt innehållet på sajten för att den ständigt ska se 
uppdaterad ut. Även händelselöshet ska alltså uppdateras. Det finns risk för att 
arbetssituationen blir ohållbar i längden för dem som arbetar på webbredaktionen eftersom 
sajten ständigt kräver att bli uppdaterad. 62 
 
Webbredaktionen arbetar dessutom, till skillnad från tidningsredaktionen, även med film och 
ljudupptagningar. Det ställer högre krav på kunnande om flera format än ett. En annan 
skillnad mellan redaktionerna är att webbredaktionens journalister oftast sitter inne på 
redaktionen och samlar in material samt skriver. Hanterandet av källor är också något som 
skiljer arbetet på de två redaktionerna åt, webbredaktionen måste publicera snabbt och 
behöver därför uppgifter bekräftade, det räcker alltså inte med ett tips, det måste bekräftas av 
en tillförlitlig källa. Tidningsredaktionen däremot har längre tid på sig men också större krav 
på att allting ska stämma eftersom de inte kan ta tillbaka felaktiga uppgifter på samma enkla 
sätt som webbredaktionen. Att upprätthålla de etiska reglerna är svårare på webbredaktionen 
än på tidningsredaktionen, detta eftersom det ska gå snabbt med publiceringen men också på 
grund av de interaktiva tjänsterna med exempelvis chatt- och kommentars-funktioner.63 
 
Ett unikt problem för journalisterna på webbredaktionen är när pågående händelseförlopp 
utvecklas i en riktning som gör att det blir svårt att rapportera om dem. Ett exempel på ett 
sådant händelseförlopp var en trafikstörning, kort information om detta lades ut på gp.se. När 
det sedan framkom vad störningen berodde på visade det sig att en man stod på en bro över 
bilvägen i färd med att ta sitt eget liv. Självmord och självmordförsök är något som varje 
journalist tar mycket stor hänsyn till och rapportering om det sker ytterst sällan, istället 
förbigås det med tystnad. Men i detta pågående händelseförlopp skulle det verka konstigt om 
ingen uppdatering skedde av nyheten på sajten, ett pågående skeende måste följas till slutet. 
Webbredaktionen hade dock tur denna gång eftersom mannen aldrig begick självmord.64  
 

                                                
61 Ibid. 38f 
62 Ibid. 40ff 
63 Ibid. 
64 Ibid. 48ff 
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Journalisterna på tidningsredaktionen och de på webbredaktionen samarbetar kring nyheter. 
Om en journalist är på presskonferens med stort nyhetsvärde ringer han eller hon ofta in 
information till webbredaktionen så att de snabbt kan lägga ut en notis. Det är ett exempel på 
en ”lätt” nyhet och det är sådana nyheter webbredaktionen rapporterar om. ”Lätta” nyheter är 
sådana som är enkla att bekräfta med officiella källor och som går snabbt och enkelt att 
skriva. Planerade nyheter är också något som förenklar arbetet. Det gäller för båda 
redaktionerna. Planerade nyheter är sådana som man redan från början vet att de ska ske, det 
kan gälla t.ex. åtal och presskonferenser.65 

5.3.2 La Verdad Multimedia år 2008 

I en spansk fallstudie från 2008 undersöktes mediehuset La Verdad Multimedia med 
intervjuer och observationer. La Verdad Multimedia producerar innehåll för en 
papperstidning, en webbtidning, en radiokanal och en tv-kanal. Papperstidningen har en 
chefsredaktör ansvarig för arbetet på den redaktionen och en annan nyhetschef ansvarar för 
arbetet med den audiovisuella median.66 La Verdad Multimedia köpte upp en radiostation och 
en tv-station för att skydda sin marknad från konkurrenter och öka sin marknadsandel. 
Redaktionerna sitter här i två separata byggnader men försöker dela med sig av information 
och cross-promota (dvs. hänvisa till och göra reklam för) varandras kanaler. Yngre 
journalister får större arbetsmöjligheter i och mer flerkanalspubliceringen, under praktiken är 
de oftast på den audiovisuella redaktionen och går sedan över till papperstidningen. Men då 
de har kompetens för alla tre kanalerna är de eftertraktade inom organisationen. Den främsta 
integrering som sker är den mellan papperstidningen och nättidningen där nättidningen 
använder omarbetat material från papperstidningen som innehåll. Webbredaktionen arbetar 
också i viss utsträckning med material från den audiovisuella redaktionen, dvs. tv- och 
radiomaterial. Det samarbete som finns koordineras mellan nyhetscheferna för de två 
redaktionerna som står i ständig kontakt med varandra. Dessutom hålls två möten om dagen 
med representanter från de olika redaktionerna.67 Anledningen till att la Verdad Multimedia 
insorteras under strategi 2 är att journalisterna på de olika redaktionerna har skilda 
arbetsplatser och skilda arbetsuppgifter. 
 
La Verdad Multimedia har upplåtit det till journalisterna själva att bestämma om de vill arbeta 
som multireportrar eller inte. Samarbetet kring flerkanalspubliceringen består mer i att dela 
med sig av information. Det finns dock ett starkt motstånd till att dela med sig av nyheter man 
är ensam om och som har grävts fram under en längre tid.68   
 
Trots att journalisterna inte förväntas producera innehåll för alla kanalerna förväntas de ändå 
bidra med något till alla kanaler, detta har ökat på stressen på arbetsplatsen. När deadlinen 
närmar sig koncentrerar sig de flesta journalister på att hinna med att producera för sitt 
primärmedium.69 En reporter på La Verdad Multimedia säger: 
 

“I direct a debate news show and it does require time off from my work at the newspaper. I 
would prefer not to do it, but I would then waste a great deal of effort the company has 
made in this regard. Therefore, I committed myself to this job because it stimulates my work 
and I see professional rewards in it.”70 

                                                
65 Ibid. 44ff 
66 García Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, Integrated and Cross-Media Convergence (2008: 222) 
67 Ibid. 229 
68 Ibid. 232ff 
69 Ibid. 233 
70 Ibid. 
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5.3.3 Finnish Broadcasting Company 2001-2002 

År 2001-2002 genomförde Rintala och Suolanen en fallstudie på Finnish Broadcasting 
Company genom informantintervjuer, temaintervjuer och observationer. Företaget hade då 
just digitalisterat sina tv-kanaler och sin radiokanal. Tidigare hade yrkesgrupperna varit 
tydligt uppdelade efter arbetsuppgifter, efter digitaliseringen däremot krävdes det av dem att 
de skulle arbeta med uppgifter de tidigare inte haft. Arbetsuppgifter flyttades mellan 
arbetsbeskrivningarna. Detta gällde t.ex. ljudtekniker och radiojournalister, de senare 
förväntades ta över ljudteknikernas arbetsuppgifter. På den undersökta dokumentärtvkanalen 
hade några av kameramännens tidigare arbetsuppgifter flyttats över till journalisterna och de 
som blivit intervjuade såg detta som en ökande trend.71 I och med att Internet vunnit mark 
förändrades journalisternas arbetsuppgifter ännu mer, de förväntades producera innehåll även 
till nätet. Mycket av detta innehåll bestod av omarbetade tv-program.72  Dessa journalister 
arbetar inom ett företag där strategi 2 för flerkanalspublicering är dominerande. Detta 
eftersom de inte förväntas eller har kunskaper om att arbeta som multireportrar så som 
begreppet beskrivs i kapitel 2. De nya eller förändrade arbetsuppgifter de fått rör snarare 
produktionsteknik för ett medium än produktionsteknik för flerkanalspublicering. 
 
De som intervjuats upplevde att arbetet dels blivit mer självständigt och mer fragmenterat. 
Arbetet hade blivit mer självständigt eftersom journalisterna själva hanterade sitt material i 
större utsträckning, de redigerade materialet både ljud- och bildmässigt. Anledningen till att 
arbetet ansågs vara mer fragmenterat berodde på att journalisterna producerade innehåll för 
fler kanaler än tidigare, även om innehållet inte skiljde sig åt i särskilt stor utsträckning så 
krävs det olika redigering och i viss mån olika material för olika kanaler. Fragmenteringen 
ledde till fler kontakter på arbetsplatsen, eftersom journalisterna pratade med tekniska 
rådgivare och andra journalister som tog emot material. Trots detta upplevdes arbetet som mer 
ensamt än tidigare eftersom kontakterna inte höll samma kvalité som innan digitaliseringen. 
Digitaliseringen hade också medfört mer stress på arbetsplatsen, dels eftersom journalisterna 
inte kände sig helt säkra på att kunna genomföra sina nya arbetsuppgifter och dels eftersom 
arbetsuppgifterna blivit fler. Det gjorde också att de bekymrade sig över kvalitén på 
programmen som producerades. Stressen för de som kunde hantera tekniken var stor då de 
också var tvungna att försöka hjälpa dem som inte hade lärt sig den nya tekniken fullt ut 
ännu.73 

5.3.4 Falu Kuriren och Nya Ludvika Tidning 2006 

År 2006 genomförde Anita Carlsson en fallstudie på Falu Kuriren och Nya Ludvika Tidning 
som är två av fem tidningar inom koncernen Dalarnas Tidningar.74 Till samma koncern hör 
även Södra Dalarnes Tidning där jag gjorde en redaktionsstudie för denna uppsats (se kapitel 
6). Carlssons fallstudie genomfördes med hjälp av deltagande observationer. Falu Kuriren 
fungerar som centralredaktion för Dalarnas Tidningar och det är där webb/radioredaktionen 
sitter. Falu Kuriren har med andra ord en separat redaktion för webb och radio och en för 
papperstidningarna. Samarbete sker över redaktionsgränserna, men inte i tillräckligt stor 
utsträckning för att hävda att de redan nått fram till strategi 3. Tanken finns att 
papperstidningsjournalister ska kunna ta t.ex. ljudinspelningar till radion men när detta sker är 
det med visst motstånd.75 Journalisterna har inte tillräcklig kunskap för att fullt ut kunna 
                                                
71 Rintala, Niina, Suolanen, Sanna, The Implications of Digitalization for Job Descriptions, Competencies and 

the Quality of Working Life (2005: 55ff) 
72 Ibid. 58 
73 Ibid. 60ff 
74 Carlsson, Anita, “Klick, klick, klart”, i Nygren, Gunnar, Nyhetsfabriken (2008:121) 
75 Ibid. 121ff 
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fungera som multireportrar. Carlsson upptäckte även att det endast är papperstidningarna som 
diskuteras på de två redaktionerna trots att Dalarnas Tidningar även har flera andra 
publiceringskanaler. Yrkesidentiteten på Falu Kuriren och Nya Ludvika Tidning ser Carlsson 
som starkt knuten till papperstidningarna. Carlsson menar vidare att organisationen Dalarnas 
Tidningar inte upplevs som en utan som flera. Webben och radion arbetar självständigt med 
sina publiceringskanaler och tidningsredaktionerna med sina. 76  
 
De journalister som Carlsson pratat med under sin studie känner till begreppet multireporter 
men talar om det i nedsättande termer. Betydelsen av ordet ”multireporter” var för dessa 
journalister förknippat med en journalist som sköter stora delar av produktionen av en 
papperstidningsartikel på egen hand. Deras förståelse av begreppet är alltså annorlunda än den 
definition jag presenterade i kapitel 2.77 Somliga ansåg dock att det kunde vara intressant och 
utvecklande att fota, skriva, redigera och eventuellt ta upp ljud till radion själva. Denna 
uppfattning utgick dock från att de slipper göra allt detta samtidigt.78 

5.4 Strategi 3: Att se kanalerna som likvärdiga 

I det följande presenteras resultaten från de 5 fallstudier som placerats under strategi 3, att se 
kanalerna som likvärdiga. 

5.4.1 Novotécnica 2008 

I en spansk fallstudie genomförd år 2008 av medieföretaget Novotécnica undersöks 
flerkanalspubliceringen genom intervjuer och observationer. Novotécnica publicerar innehåll 
för en papperstidning, en radiokanal samt en tv-kanal. På Novotécnica arbetar man med en 
integrerad redaktion som producerar innehåll för alla tre kanalerna samtidigt.79 Det gör att de 
passar in i strategi 3, att se kanalerna som likvärdiga. 
 
Det finns dock uppdelningar på Novotécnica men de är gjorda efter ämne; en nöjesredaktion 
som producerar nyheter för alla tre kanalerna, en sportredaktion som producerar sportnyheter 
för alla tre kanalerna och så vidare. Nyhetsdesken utgör hjärtat av redaktionen, det är där 
nyhetscheferna och deras assistenter ser till att alla kanaler får tillräckligt med innehåll och att 
det är tillräckligt bra. Det är också här besluten gällande publiceringskanal för en viss nyhet 
fattas. Vissa nyheter sparas till morgondagens tidning, andra sänds direkt i radio och andra 
hamnar direkt på nätet. Det händer också att en nyhet publiceras i alla tre kanalerna på en 
gång (eller i papperstidningens fall så snart det är möjligt).80 En intervjuad journalist anser att 
arbetet har påverkats i och med att de förväntas publicera för alla kanaler samtidigt, 
arbetsbördan har blivit tyngre:  
 

”we have to elaborate three pieces using the same material, in order to feed the three media. 
And there is neither salary increase nor other type of compensation for that.”81 

 
Från dag ett med den nya integrerade redaktionen förväntades journalisterna kunna arbeta för 
de tre olika kanalerna. Omorganiseringen stötte ganska fort på motstånd, främst från de äldre 
och erfarna journalisterna som inte ville bli multireportrar. Många lämnade företaget för att 
                                                
76 Ibid. 127 
77 Ibid. 136 
78 Ibid. 141 
79 García Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence       
(2008: 222) 
80 Ibid. 228f 
81 Ibid. 229 
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slippa arbeta med flera publiceringskanaler samtidigt. Några avskedades eftersom de inte 
trodde på den fullt integrerade modellen. Andra journalister ansåg att det var bra att bli 
multireporter eftersom det innebär att deras nyheter får en större räckvidd, men trots detta 
kämpade somliga med kunskaperna som krävs för att göra ett bra arbete med alla tre kanaler. 
För att hjälpa journalisterna med flerkanalspubliceringen hölls en kurs, det var dock inte 
tillräckligt ansåg många av dem.82  
 
Journalisterna ansåg att deras arbete påverkades på flera sätt i och med 
flerkanalspubliceringen, beroende på tidsbristen hade de inte lika lång tid på sig att 
kontrollera källorna varför nyheterna riskerade att vara oriktiga. Antalet källor minskade 
också vilket kan göra att intressanta vinklingar i nyheten försvinner.83 Erkännandet som det 
innebär att vara ensam med en nyhet var något som försvann i och med 
flerkanalspubliceringen, det är inte säkert att nyheten publiceras i journalistens 
primärmedium. Detta har lett till att journalisterna tävlar med varandra om scoop, något som 
ledningen anser är hälsosamt. Stressen var det som de flesta journalister upplevde som den 
största förändringen, en reporter sa; 
 

” If I have to rush to the newsroom to enter with the story in an hour’s time, I just cannot 
stay around to get another interview or to do additional research, which I would had done if 
I were only writing for the newspaper.”84.  

 
De journalister som tidigare arbetat med radio eller tv anpassade sig lättare till 
flerkanalspubliceringen än de journalister som tidigare enbart arbetat med papperstidningen.85  

5.4.2 Brittiska journalistfacket (NUJ) 2005 

Det brittiska journalistfacket (NUJ) genomförde en undersökning och kampanj under 2005 
med anledning av mediehusens allt större krav på journalisterna att arbeta som multireportrar. 
Studien genomfördes med hjälp av enkäter och ett flertal intervjuer. Det är svårt att sätta in 
denna fallstudie under enbart en av strategierna, men då resultaten främst koncentreras på 
multireportrar anser jag att det är korrekt att anta att många av de undersökta mediehusen 
använder sig av strategi 3, dvs. att de ser kanalerna som likvärdiga. En av anledningarna för 
de undersökta företagen att använda sig av multireportrar för flerkanalspublicering var 
ekonomisk och flera journalister avskedades. I andra fall sökte mediehusen nya medarbetare 
för att jobba med de ytterligare kanaler de valt att satsa på, just dessa företag använde sig 
alltså av strategi 2, en redaktion per publiceringskanal. På de företag där reportrarna 
förväntades bli multireportrar lades extra uppgifter på de redan existerande vilket skapade en 
stressigare arbetssituation. De flesta av de undersökta mediehusen lät inte journalisterna själva 
välja om huruvida de skulle arbeta som multireportrar eller ej, det krävdes av dem. I andra fall 
sågs det som frivilligt att arbeta med flera kanaler samtidigt, men många av de anställda 
upplevde att de inte ville hamna på efterkälken och uppfattas som mindre viktiga för 
företaget. Så mot sin vilja, menade en fackrepresentant, hade många börjat arbeta med att 
producera för flera kanaler samtidigt.86 
 

                                                
82 García Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence (2008: 
231ff) 
83 Ibid. 232 
84 Ibid. 232ff 
85 Ibid. 
86 National Union of Journalists, Shaping the Future (2007: 4ff) 
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NUJ påpekar i sin studie att genom att ställa krav på journalisterna att de ska arbeta med alla 
olika kanaler riskerar specialisterna på vissa områden att gå förlorade. Dessutom finns det en 
stor risk för utbrändhet pga. att journalisterna kan tendera att vilja uppnå perfektion i 
rapporterandet för varje kanal. Ytterligare något som NUJ pekar på är en negativ konsekvens 
av flerkanalspubliceringen och läget på mediemarknaden överhuvudtaget är dåliga 
arbetsvillkor. Eftersom annonsintäkterna minskat och kraven på att publicera i flera kanaler 
har ökat leder detta till sämre löner för mer arbete.87 

5.4.3 Norsk rikskringkasting (NRK) 2006 

En fallstudie av NRK, Norges motsvarighet till SVT och SR, genomfördes 2006 genom 
textanalys, observationer och intervjuer. I styrdokumenten för företagen framgår det att de har 
som huvudsyfte att tillhandahålla public service till hela den norska populationen främst 
genom kärnverksamheterna TV och radio men även genom andra medier. Det innebär alltså 
att webben och andra publiceringskanaler inte ingår i kärnverksamheten. NRK:s strategi 
rörande flerkanalspublicering är att skapa synergieffekter genom att använda sig av 
multireportrar88, vilket stämmer in på strategi 3. Men eftersom webben inte anses tillhöra 
kärnverksamheten har NRK inte till fullo genomfört strategi 3. De sorteras ändå in under 
denna kategori då det är den som stämmer bäst in av de tre.  
 
NRK vill finnas i alla publiceringskanaler; TV, radio, webb och andra nya kanaler. Det 
journalistiska målet är att nyheter ska publiceras i den kanal där de snabbast når ut till 
publiken och att NRK ska vara bäst, inte NRK:s TV eller NRK:s webb utan företaget som 
helhet. Tidigare satt redaktionerna uppdelade efter publiceringskanal, numera sitter de 
tillsammans och försöker samarbeta istället för att, som en nyhetschef uttryckte det, hugga 
varandra i ryggen. Något som alla de undersökta journalisterna uttryckte var en oro över den 
ökade arbetsbördan i och med kravet på att fylla fler kanaler med innehåll. Istället för att som 
tidigare ha en deadline om dagen som nyhetsreporter för TV-kanalen finns det idag ständiga 
deadlines och många kanaler där viktiga nyheter kan publiceras.89 En reporter uttryckte sin 
frustration såhär: 
 

You’re supposed to work as much across media as possible, and ideally make content for 
both web, radio and television. But reality gets to you eventually. You don’t have the time, 
it is not practically doable.90 

 
Ledningen vill ha ett ökat samarbete mellan redaktionerna för de olika publiceringskanalerna 
men journalisterna upplever inte att de har tid med detta. Under observationerna kunde Erdal 
se att journalisterna sällan eller aldrig jobbade som multireportrar, trots att några hade den 
kompetensen. Han ser att en av anledningarna till detta är just den tidspress som 
journalisterna påtalat. Journalisterna var även bekymrade över kvalitén på de nyheter som 
publicerades eftersom de producerats under sådan tidspress. Dessutom stärktes den interna 
konkurrensen i och med flerkanalspubliceringen. Som på många andra redaktioner finns det 
en önskan att få en exklusiv nyhet och den vill man inte förlora till en annan 
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88 Erdal, Ivar John, Cooperation and Conflict: News Production for different media platforms in a public service 
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publiceringskanal än sin primära. Trots att ledningens önskan är att reportrarna ska dela med 
sig mellan kanalerna sker detta inte alltid när det gäller exklusiva nyheter.91 

5.4.4 Tampa News Center 2003 

En fallstudie som genomfördes på Tampa News Center använde kvalitativa intervjuer och 
textanalys av styrdokument som metod för att se hur flerkanalspubliceringen påverkat arbetet 
för journalisterna. Fallstudien utfördes tre år efter införandet av flerkanalspublicering. På 
Tampa News Center publiceras innehåll i en papperstidning, på webben och på TV, de tre 
redaktionerna sitter i samma byggnad.92 Trots att inte alla journalister flerkanalspublicerar och 
att det finns skilda redaktioner anser jag att Tampa News Center tillhör strategi 3 då de i stor 
utsträckning delar information och resurser med varandra. Att arbeta över redaktionsgränserna 
är dessutom vanligt på redaktionen och ledningen anser att nyheter ska publiceras i den kanal 
där de kan nå ut snabbast eller där de passar bäst. Mediehuset har alltså ingen 
multireporterredaktion där alla gör allting hela tiden men drar ändå mer mot det hållet än att 
ha skilda redaktioner för varje publiceringskanal. 
 
Journalisterna menade att de har större tillgång till resurser i och med flerkanalspubliceringen. 
Det finns mer personal, fler idéer och mer utrustning att använda sig av. Att de sitter i samma 
lokaler var något som journalisterna också tog upp i intervjuerna, det innebär att 
journalisterna kommer närmare varandra och då blir det lättare att dela med sig av 
information. Att de sitter i samma byggnad har också medfört att de upplever en större 
samhörighet med varandra och teamwork är lättare att genomföra. Det har också medfört 
mindre intern konkurrens och färre konflikter om resurser. Det gemensamma datasystemet 
förenklar delandet av information eftersom alla kan ta del av vad som produceras för de olika 
kanalerna. Det innebär också att arbetet kan planeras på ett sätt som blir mer effektivt då en 
fotograf istället för två kan skickas ut på ett jobb och skaffa material till flera kanaler. 
Researchavdelningen tar nu reda på information för alla tre redaktionerna istället för att enbart 
arbeta för papperstidningen.93 
 
Men flerkanalspubliceringen på Tampa News Center har inte enbart resulterat i fler resurser 
utan även i fler uppgifter för journalisterna. Trots detta är deras arbete inte förändrat i grunden 
utan de har i stort sett samma arbetsuppgifter som tidigare. Som i många andra studier 
påtalade dock journalisterna att de hade mer att göra på samma tid som tidigare, något som 
skapade stress på arbetsplatsen. Under större nyhetshändelser såsom Super Bowl var det 
naturligt att samarbeta över redaktionsgränserna, men även arbetet på en vardaglig basis har 
förändrats för de flerkanalspublicerande journalisterna. De tänker numera i termer av 
multimedia, speciellt de journalister som arbetar på webbredaktionen. I och med 
flerkanalspubliceringen har det också krävts att journalisterna lär sig arbeta med andra 
publiceringskanaler än vad de gjorde tidigare. Slutligen har arbetet förändrats eftersom nya 
yrken formats och andra yrken omstrukturerats.94 

5.4.5 Metro News 1999 

Klingenberg genomförde en etnografisk studie i slutet på 90-talet på Metro News. På de flesta 
platser där Metro News finns inhyser byggnaderna en tv-studio, en papperstidningsredaktion, 
radioutrustning och en webbredaktion. Inom Metro News finns det olika redaktioner för olika 
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publiceringskanaler, men de har ofta kontakt med varandra eftersom de arbetar som 
multireportrar. Journalisterna menar att gränserna mellan att arbeta för de olika kanalerna 
suddas ut och är irriterade på att ledningen ser deras arbete som produktion av innehåll 
snarare än produktion av journalistik. De uttrycker också oro över att det journalistiska arbetet 
blir mer och mer kommersiellt och att deras yrkesvärderingar inte överrensstämmer med 
denna kommersialisering.95  
 
I och med att Metro News började med mer integrerad flerkanalspublicering så placerade 
man, på den arbetsplats Klingenberg undersökt, tv-studion i mitten av centralredaktionen. Det 
var ett kraftigt uttryck för förändringarna på arbetsplatsen eftersom journalisterna på de övriga 
redaktionerna hade starka åsikter gällande tv-journalistikens inverkan på deras journalistik. 
Det visade sig dock snart att även de journalister som arbetade för papperstidningen tyckte om 
att vara med i och att göra tv.96 
 
Den största frustrationen som flerkanalspubliceringen skapade på Metro News visade sig vara 
att journalisterna upplevde sig ha mer att göra på samma arbetstid som tidigare. Att 
flerkanalspublicering innebär en ständig deadline är något som påverkar journalisterna. En 
journalist uttryckte sig såhär: 
 

“There’s a writing process that’s just constant, constant, constant . . . in everything we’re 
doing we’re dealing with the clock. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. And that clock just 
goes on.”97 

 
Arbetsuppgifterna blir fler och de skiftar också mer än förr, istället för att enbart skriva en 
artikel krävs det också att journalisterna ger förslag på rubrik, att de samarbetar med 
grafikerteamet för att skapa grafik till artikeln och att de letar rätt på länkar att använda för 
artiklar som publicerats på nätet. Synergieffekterna flerkanalspubliceringen skapar är positiva 
för företaget men ställer höga krav på journalisterna. De måste lära sig att producera innehåll 
för vitt skilda medier, medier som kräver olika berättarteknik som journalisterna kanske inte 
behärskar. Något som en journalist anser är positivt med förändringarna på arbetsplatsen är att 
om hennes nyhet publiceras i papperstidningen så kan tv-kanalen göra ett inslag om samma 
nyhet. Detta innebär att konkurrerande tv-stationer är mindre intresserade av att täcka den 
nyheten och journalisten slipper då se sin nyhet stulen.98 
 
För att bibehålla tidningens goda rykte krävs det att journalistiken fortsätter hålla en hög 
kvalité trots flerkanalspubliceringen. På Metro News gör man detta genom att låta vissa 
journalister arbeta länge med grävande journalistik. Det innebär att andra journalister arbetar 
med det dagliga, löpande arbetet och inte får den omväxling det innebär att arbeta med ett 
längre reportage. Användandet av såkallade ”lätta” nyheter har också ökat. Med ”lätta” 
nyheter menas sådana nyheter som är enkla att få tag på, t.ex. genom presskonferenser eller 
pressreleaser, och som dessutom går snabbt att skriva.99 
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6. Resultat av redaktionsstudien 
I kapitlet redogör jag för de resultat som kom ur redaktionsstudien på Södra Dalarnes 
Tidning. Metod för redaktionssstudien beskrivs nedan. En kort bakgrund gällande Södra 
Dalarnes Tidning och Dalarnas Tidningar återfinns också i det följande. 

6.1 Bakgrund Södra Dalarnes Tidning 

Södra Dalarnes Tidning har en lokalredaktion i Säter och huvudredaktionen i Hedemora, där 
det sedan 1864 funnits en obruten tidningstradition. Södra Dalarnes Tidning grundades 1878 
då Axel Lidman slog samman två tidningar på orten. Sedan 1987 sorterar Södra Dalarnes 
Tidning under Dalarnas Tidningar som blev till efter en fusionering mellan Dalarnas 
Tidnings- och boktryckeri AB och Falu Kuriren. I koncernen finns också Mora Tidning, Falu 
Kuriren, Nya Ludvika Tidning och Borlänge Tidning. Juridiskt sett rör det sig om en tidning 
med olika editioner. Nöjes- och kulturredaktionen, sportredaktionen, länsredaktionen samt 
webbredaktionen ligger alla i Falun i anslutning till Falu Kuriren. Södra Dalarnes Tidning har 
strax under 6 000 prenumeranter och är en sexdagarstidning, sammanlagt för alla editioner 
ligger upplagan på 62 000.100   
 
Efter ett beslut 2005 om att publicera två delar i tidningarna, en länsdel och en lokaldel, gick 
SDT från att vara opolitisk till att vara oberoende liberal, detta för att Dalarnas Tidningar 
skulle bli mer enhetliga då Falu Kuriren sedan länge varit just oberoende liberal.101  
 
Journalisterna på Södra Dalarnes Tidnings redaktion är anställda av Dalarnas Tidningar och 
arbetar främst som allmänreportrar. Redaktionen består av fyra reportrar, en redigerare och en 
nyhetschef. I samma lokaler sitter även en sportreporter på halvtid som är knuten till 
sportredaktionen i Falun och tre annonsförsäljare. Reportrarna skriver inte själva för webben 
men deras texter fungerar som underlag för det som publiceras under rubriken ”Hedemora” på 
Dalarnas Tidningars hemsida. Då något verkar vara bra för webben kontaktar reportrarna 
webbredaktionen direkt. Reportrarna fotograferar själva till sina artiklar.102 

6.2 Metod för redaktionsstudien 
För att på ett enkelt sätt få inblick i journalisternas arbetsdagar valde jag att använda mig av 
en dagboksskrivningsmetod (se bilaga 3). Redaktionsmedlemmarna ombads att under en 
veckas tid föra dagboksanteckningar om vad de arbetade med, när de gjorde detta, vilket slags 
medieinnehåll det rörde sig om och i vilket medium det publicerades. 
Redaktionsmedlemmarna informerades före undersökningens början om syftet; att utreda hur 
redaktionen arbetar med flerkanalspublicering.  Journalisterna är anonyma i undersökningen, 
alla namn som nämns i resultatredovisningen är fingerade. Anonymiteten är något som 
förhoppningsvis gjort att redaktionsmedlemmarna kunnat vara mer ärliga i sina svar. Dock är 
redaktionen så liten att det är stor risk för att de inom redaktionen kan identifiera varandra. 
Detta var något som diskuterades med redaktionsmedlemmarna innan undersökningen tog sin 
början.103  
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Det finns problem med att använda dagboksskrivande som metod; dels kan bortfallet bli 
stort104 och dels finns det en risk att informationen inte blir tillförlitlig om dagboken fylls i i 
efterhand. Jag anser dock att fördelarna övervägde nackdelarna. Dagböckerna gav mig en 
inblick i journalisternas sätt att arbeta105, något som visserligen också gått att få genom 
observationer, dagböckerna är dock mycket mer tidseffektiva än observationer då de inte 
kräver undersökarens ständiga närvaro. Dagböckerna har också gett mig möjligheten att se 
journalisternas arbetsinsatser under en längre tid vilket gör att uppgifterna, trots eventuella 
brister, går att använda för att se hur en genomsnittlig arbetsdag ser ut. Smärre avvikelser från 
verkligheten spelar i detta fall inte någon markant roll då genomsnittet grundar sig på all 
sammantagen data.  
 
Min redaktionsstudie grundar sig även på fyra intervjuer, två med reportrar på tidningen, en 
med tidningens redigerare och ytterligare en med nyhetschefen på tidningen som stundtals 
även han arbetar som reporter. Intervjuguiden rörde sig kring fyra teman med tillhörande 
frågor (se bilaga 1). Alla frågor ställdes, eller besvarades i intervjuerna. Intervjuerna spelades 
in efter det att jag frågat om det gick bra. Då intervjuguiden, till följd av att journalisterna inte 
ansåg sig arbeta med flerkanalspublicering, med kort varsel var tvungen att göras om blev 
intervjusituationen något annorlunda än planerat. Följdfrågorna kretsade i flera fall inte kring 
något specifikt tema utan ställdes snarare för att hålla samtalet levande till dess att ett mer 
relevant ämne dök upp. Det visade sig också vara svårt att omformulera samma fråga på flera 
vis vilket Kvale rekommenderar för att man som forskare ska kunna tolka svaren på ett 
fruktbart sätt.106 Den viktigaste frågan ”På vilket sätt påverkar Dalarnas Tidningars 
flerkanalspublicering ditt arbete?” utreddes dock utförligt under alla intervjuer.  
 
När det kommer till kvalitativa forskningsintervjuer bör man också fråga sig om det 
informanterna säger är sant.107 I det här fallet har kretsar mina forskningsfrågor kring 
journalisternas upplevelser. Jag har svårt att se någon anledning till att de journalister jag 
intervjuat skulle ljuga om sina upplevelser av flerkanalspublicering. Dock, eftersom 
informanterna visste att undersökningen kretsade kring flerkanalspublicering och då de fyllde 
i sina arbetsanteckningsdagböcker under den tid då jag intervjuade dem, är det mycket möjligt 
att de kommit att tänka mer på just flerkanalspublicering.  
 
Undersökningen inleddes den 12 november under ett morgonmöte. Under mötet deltog 
nyhetschefen, en redigerare och två reportrar. Två andra reportrar informerades senare samma 
dag om samma saker som sagts på morgonmötet. Totalt omfattar alltså undersökningen fyra 
reportrar, en nyhetschef och en redigerare. Dessa personer utgör hela redaktionen.  
 
Under mötet framkom det att redaktionsmedlemmarna inte ansåg sig arbeta med 
flerkanalspublicering, detta då själva utläggningen av journalistiskt material görs från Falun 
och webbredaktionen på Falu Kuriren. Denna uppfattning till trots så underlättar 
redaktionsmedlemmarna på SDT webbredaktionens arbete genom att själva kontakta dem då 
de upptäcker eller har skrivit något som är intressant för webben. Deras artiklar finns även 
tillgängliga för webben genom en gemensam server från vilken webbredaktionen plockar 
material för webbtidningen. Jag har valt att se också detta som arbete med 
flerkanalspublicering. 
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6.3 Intervjuer 

Doris, som varit nyhetschef på tidningen före den nuvarande nyhetschefen och arbetat där i 
nitton år, kommer ihåg hur det var när Dalarnas Tidningar inledde arbetet med 
flerkanalspublicering och att det arbetet redan då främst skedde i Falun. Under sin tid som 
nyhetschef ville hon att Södra Dalarnes Tidning skulle arbeta mer aktivt med 
flerkanalspubliceringen men, eftersom det var ett tag sedan, var det inte tekniskt 
genomförbart. Sedan dess menar hon att utvecklingen beträffande flerkanalspublicering på 
Södra Dalarnes Tidning stått stilla. I dagsläget anser Doris att man för att kunna arbeta mer 
integrerat med flerkanalspubliceringen inom Dalarnas Tidningar behöver mer resurser på 
Södra Dalarnes Tidnings redaktion. Bristen på resurser är något som återkom under intervjun 
med Doris. När jag frågade hur hon trodde att flerkanalspubliceringen skulle påverka henne i 
framtiden blev svaret att man först och främst måste få fler resurser till redaktionen för att det 
skulle kunna vara praktiskt genomförbart. Arbetsförhållandena på de olika redaktionerna 
skiljer sig åt, Södra Dalarnes Tidning har den minsta redaktionen av sexdagarstidningarna och 
förväntas göra lika många lokalsidor som de andra editionerna108, det kan vara en orsak till att 
Doris återkommer till resursbristen för flerkanalspublicering. 
 
En av anledningarna till att Södra Dalarnes Tidnings redaktion inte anser sig arbeta med 
flerkanalspublicering kan vara att de inte själva väljer ut materialet till webben. Doris sa 
såhär: 

 
”…det är webben som styr och ställer och de plockar ju av vårt material hur de vill. 
[…]ibland hör man ju att de har något med som man har gjort. Men det är ingenting, det är 
ju inte jag som skickar iväg det utan de har ju varit inne och tittat, de går in och tittar och så 
har de ju kontakt med Göran hela tiden som är nyhetschefen. Så jag känner att vi är väldigt 
isolerade här nere, att vi är Södran på något vis. Och jag tycker inte att det är min business 
längre att försöka få oss så här (flätar ihop händerna) utan jag försökte mer tidigare.”109 

Dalarnas Tidningars redaktioner ligger utspridda i hela länet, något som Doris tog upp under 
intervjun. Hon menar att man på Södra Dalarnes Tidning sällan pratar om sig själva som en 
del i en större koncern utan att de istället sköter sig själva.110 Det är något som kan ha 
inverkan på upplevelsen av att jobba med flerkanalspublicering eller inte. Dalarnas Tidningar 
arbetar ju uppenbarligen med flerkanalspublicering, men om man på Södra Dalarnes Tidning 
inte upplever sig vara del av koncernen är det naturligt att inte anse sig jobba med 
flerkanalspublicering.  
 
Doris använde ordet ”multimediajournalist” under intervjun och med det menade hon: 
 

”Vi gör allt, vi fotar, vi redigerar ibland det går man ju in och gör eftersom vi skriver i 
mallat och sätter rubriker och sådär, research. Du har ju inte hjälp av någon annan i ditt jobb 
utan du gör allt själv. På vissa större tidningar har de ju en som researchar, en som tar bilder, 
en som skriver, en som redigerar och en som ja… Så är det ju inte nu, utan nu ska man göra 
allt.”111 

 

                                                
108 Intervju med Doris reporter på Södra Dalarnes Tidning, 17 november 2008 
109 Ibid.  
110Ibid. 
111Ibid. 
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Så även om Doris inte anser att hon jobbar med flerkanalspublicering så är hon multireporter, 
dock inte i den mening jag använder i uppsatsen och som redogörs för i kapitel 2. 
 
Waldemar har arbetat som journalist sedan 2001 och har jobbat på Södra Dalarnes Tidning 
sedan 2003. Han är den på redaktionen som oftast hanterar polisnyheter, det innebär att han 
relativt ofta i sitt jobb har kontakt med webbredaktionen.112  

 
”…man har ju, äh, inte alltid daglig kontakt med webben men ibland kan det vara flera 
gånger per dag och att man samarbetar kanske om det är något man ska kolla hos polisen så 
att inte båda behöver ringa samma.”113 

Enligt Waldemar skulle det inte vara en så stor förändring att också skriva en webbversion av 
den artikel man skriver för papperstidningen, men han menar att man då skulle hinna med 
mindre arbete än annars. Han tycker dock det är bra med en webbredaktion eftersom han tror 
att det skulle kunna bli kaos annars, om vem som vill lägger ut material var hon vill.114 
 
När det gäller flerkanalspublicering i framtiden tror Waldemar att det är viktigt att kunna. 
Detta eftersom man på de flesta tidningar skär ned på personal. Gällande 
flerkanalspubliceringen på Södra Dalarnes Tidning så tror han att det kommer att påverka 
honom i framtiden eftersom pappersupplagan sjunker och webben tycks få större betydelse.115 
 
Både Waldemar och Doris tar i intervjuerna upp att de har möjlighet att ringa in radionyheter. 
Ingen av dem har dock använt den möjligheten och båda tror att det beror på att det känns 
som om det blir mycket mer jobb att göra.116 
 
Göran arbetar som nyhetschef på Södra Dalarnes Tidning och har jobbat som journalist sedan 
1979.117 Det är främst på hans post inom redaktionen som flerkanalspubliceringen märks av i 
arbetet. 
 

”Ja, det finns ju med så att säga i bakgrunden hela tiden. Det har ju hänt väldigt mycket 
under åren, som jag sa tidigare att när man började om det hände någonting så kom det ju 
läsarna till del först klockan sex morgonen därpå. […] Nu är det väl mer att man tänker 
webb, att det här ska ut och det är med automatik.”118 

 

Göran har ansvaret för att lägga ut jobb på journalisterna, även om de själva också bidrar med 
saker de tycker att tidningen bör rapportera om. När han arbetar med listan över saker som 
behöver skrivas har han tankarna även riktade mot nättidningen och i viss mån även webbtv 
och webbradio. Göran står i kontakt med webbredaktionen under dagen, händer det något 
t.ex. en brand så ska det så snart det är möjligt ut en webbversion av detta vilket 
webbredaktionen i Falun tar hand om. Den mer genomarbetade artikeln går i 
papperstidningen dagen efter. Om det gäller en nyhet som Södra Dalarnes Tidning vet att de 
är ensamma om ber de dock webbredaktionen att publicera den vid en tidpunkt som gör att 
                                                
112 Intervju med Waldemar reporter på Södra Dalarnes Tidning, den 18 november 2008 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Intervju med Doris reporter på Södra Dalarnes Tidning, den 17 november 2008, intervju med Waldemar 
reporter på Södra Dalarnes Tidning, den 18 november 2008 
117 Intervju med Göran nyhetschef på Södra Dalarnes Tidning, den 19 november 2008 
118 Ibid. 
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det blir svårt för konkurrenten Dala-Demokraten att göra något av den. När det kommer till 
presskonferenser och annat som redaktionen vet att Dala-Demokraten också har gäller det att 
vara först ut på webben.119 
 
Göran tar, precis som Doris, upp frågan om ytterligare resurser när det kommer till om de vill 
att redaktionerna ska integreras mer mot flerkanalspublicering. Göran tycker att 
webbredaktionen idag har en rimlig placering eftersom det är närmare till jobb för dem från 
Falun än från Hedemora. Men han påpekar samtidigt att de är flyttbara och att de faktiskt har 
arbetat från redaktionen i Hedemora vid ett tillfälle. Det går, rent tekniskt, att webbpublicera 
från Södra Dalarnas Tidnings redaktion men de kan inte hantera var på sidan det hamnar.120 
 
Arbetet har redan förändrats menar Göran och han tror att det kommer att förändras ännu mer 
längre fram i och med flerkanalspubliceringen. Han påtalar att hans arbete blivit mer 
administrativt och mindre personalinriktat.121 
 

”Man har blivit mer utav en administratör och det kan vara något jag saknar… och jag 
förstår att det är en rikedom för ett medieföretag att ha alla de här kanalerna, men mitt jobb 
blir ju då att administrera än att vara idéspruta, coach och jobba fram grejer tillsammans 
med medarbetare. Mer tid har gått från journalisten till byråkraten Göran Jansson vilket jag 
tycker är lite sorligt. Även om jag förstår att det här kräver koordination.”122 

Den som påverkas minst av flerkanalspubliceringen på redaktionen är redigeraren Nora. Hon 
har arbetat på Södra Dalarnes Tidning sedan december 2007. Noras arbetsuppgifter är att 
planera och redigera Södra Dalarnes Tidning i pappersform. Hon upplever inte att hon 
påverkas alls av det faktum att Dalarnas Tidningar flerkanalspublicerar, hon har också svårt 
att föreställa sig hur det skulle bli om arbetet med flerkanalspubliceringen skedde mer 
integrerat. Om arbetet på redaktionen skulle förändras i den riktningen att mer 
flerkanalspublicering skulle ske på plats är det Noras jobb som skulle förändras mest. Om det 
skulle krävas vill säga att hon redigerar inte bara för papperstidningen utan även för webben. 
Då tror Nora att det skulle krävas att hon utbildar sig till webbdesigner eller 
programmerare.123 

6.4 Dagböcker 

I diagram 1 visas hur mycket av journalisternas gemensamma arbetstid som går åt till att 
producera för webben, samma arbetstid läggs också ned på papperstidningen då webb- och 
pappersversion görs samtidigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
119 Intervju med Göran nyhetschef på Södra Dalarnes Tidning, den 19 november 2008 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Intervju med Nora redigerare på Södra Dalarnes Tidning, den 18 november 2008 
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Diagram 1: Journalisternas gemensamma arbetstidsanvändning gällande webb 

 
 

Hur mycket av arbetstiden som ägnas åt webben varierar över dagarna, med en rejäl nedgång 
på torsdagen. Denna nedgång kan förklaras av att en reporter som fyllde i att hon arbetade 
mycket med webb under de övriga dagarna var ledig under torsdagen. Men i övrigt är 
arbetstiden beträffande webb relativt jämn och rör sig i ett spann mellan 25 och 43 procent. 
Dock har journalisterna, enligt vad jag tror, fyllt i arbetsdagböckerna lite olika. Två personer, 
antar jag, antecknar att de producerar något för nätet eftersom webben har tillgång till 
materialet och kan lägga ut det, det är därmed inte säkert att det i slutändan hamnar på 
webben. De andra två, antar jag, antecknar när de med säkerhet vet att något kommer ut också 
på webben eftersom de har varit i kontakt med webbredaktionen. Därför redovisas här 
diagram 2 för att visa på de individuella skillnaderna mellan journalisterna. 
 
Diagram 2: De enskilda journalisternas arbetstidsanvändning gällande webb på måndagen 
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Doris anser alltså att hon inte arbetar alls för webben trots att hennes material finns 
tillgängligt för webbredaktionen, Ester däremot använder 94 % av sin arbetstid till att även 
producera material för webben. Enligt min uppfattning rör det sig alltså om ett metodologiskt 
misstag, men då man kan anta att två personer tar i i överkant och två i underkant bör diagram 
1 åtminstone ge en fingervisning om hur mycket journalisterna på Södra Dalarnas Tidning 
arbetar med flerkanalspublicering i tid räknat. Diagram för de övriga fyra arbetsdagarna för de 
enskilda journalisterna finns i bilaga 3. 
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7. Slutdiskussion 
För att förenkla för läsaren är slutdiskussionen indelad i två underrubriker. Under den ena 
diskuteras resultaten från litteraturstudien och under den andra resultaten från 
redaktionsstudien på Södra Dalarnes Tidning. I avsnitt 7.2 ges även ett förslag för en 
utvecklad modell rörande strategier för flerkanalspublicering. 

7.1 Journalisters uppfattningar rörande flerkanalspublicering 

De mediehus som undersökts i uppsatsen använder alla olika strategier för 
flerkanalspublicering. De tre strategier beskrivna i modellen som uppsatsen grundar sig på är 
utförliga men inte tillräckliga då mediehusen snarare rör sig på en skala mot olika mål. 
Kategorierna kan med fördel utvecklas ytterligare och även innefatta förväntade milstolpar i 
företagens utveckling. I den modell som Kristina Sabelström Möller presenterar finns det 
dock en framåtrörelse där företagen förväntas utvecklas från steg 1 till steg 3. Det är den 
utveckling som märks på flera av företagen som undersökts i uppsatsen. Göteborgs Posten 
återfinns i två fallstudier, en genomförd år 2000 och den andra år 2006. Då den första 
fallstudien utfördes använde sig Göteborgs Posten av papperstidningen som en primär kanal 
och nätet som den sekundära. Vid den andra undersökningen hade de påbörjat en process från 
att ha två skilda redaktioner till att se publiceringskanalerna som likvärdiga. Utvecklingen på 
sex år hade alltså gått tydligt framåt men var ännu inte fullbordad.  
 
När mediehusen använt sig av den första strategin för flerkanalspublicering, dvs. att ha en 
primär publiceringskanal, har förändringarna i det journalistiska arbetet varit få. För 
företagens ursprungliga journalister, vilka oftast arbetat för papperstidning, har 
förändringarna märkts av såtillvida att deras material varit tillgängligt även för en annan 
redaktion. En viss oro för Internets framfart och webbtidningens eventuella möjlighet att 
stjäla läsare från papperstidningen har också varit skönjbar. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att hela undersökningen enbart omfattar tio fallstudier vilket gör det omöjligt att 
generalisera resultatet. För strategi 1 utgår undersökningen dessutom enbart från en fallstudie 
dokumenterad i litteraturen. Det är däremot möjligt att visa på tendenser för effekterna på det 
journalistiska arbetet i och med införseln av flerkanalspublicering. 
 
I de mediehus som valt att ha en redaktion per kanal har förändringarna för journalisterna 
också varit relativt små. Det märks dock förändringar på arbetsmarknaden för journalisterna. 
Nya tjänster utlyses eftersom företagen som använder strategi 2 behöver konstruera nya 
redaktioner där specialistkunskaper krävs. Detta var något som påpekades av brittiska 
journalistfacket (NUJ). För några av journalisterna som arbetar inom företag där strategi 2 är 
den dominerande finns det dock en förväntan på att dela med sig av material och information. 
Dessa journalister arbetar eventuellt inom företag där visionen är att så småningom se alla 
publiceringskanaler som likvärdiga. Det ställer andra krav på journalisterna än då de delar 
med sig av material så som det sker vid strategi 1 för flerkanalspublicering. Då företagen 
använder sig av strategi 2 förväntas journalisterna även dela med sig av information och 
material innan det att en artikel eller ett inslag är producerat. På La Verdad Multimedia finns 
det större möjligheter för yngre journalister att ta sig in på arbetsmarknaden, det finns också 
en frivillighet beträffande att arbeta som multireporter eller ej. Men i och med kravet på att 
dela med sig av information och material ökar också stressen på arbetsplatsen. På Finnish 
Broadcasting Company upplever medarbetarna också ett högre tempo på arbetsplatsen då de 
förväntas göra mer på samma tid. De uttrycker också att deras arbete blivit mer ensamt då det 
krävs av dem att de slutför fler arbetsuppgifter ensamma, detta har också en positiv effekt 
eftersom de ser sig som mer självständiga. För dem som lärt sig och anammat den nya 
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tekniken blir det dock en extra arbetsbörda att ständigt hjälpa dem som ännu inte tagit till sig 
de nya arbetssätten. På Göteborgs Posten har utvecklingen från strategi 2 till strategi 3 
kommit tämligen långt. De befinner sig dock fortfarande i kategorin för strategi 2. Där är det 
webbredaktionen som upplever stress och har få möjligheter till minipauser. 
Webbredaktionen måste kunna fler tekniker än de journalister som arbetar med 
papperstidningen, de har också ett annat förhållande gentemot sina källor. För 
webbredaktionen gäller det att bekräfta uppgifter och nå ut med dem till allmänheten snabbt.  
 
Det är inom strategi 3 som de flesta fallstudierna hamnat, detta då majoriteten av fallstudierna 
visat sig innehålla fler karakteristika för strategi 3 än någon av de andra strategierna. Därmed 
inte sagt att de alla till fullo lever upp till Kristina Sabelström Möllers vision om mediehus 
som arbetar symetriskt med alla publiceringskanaler. Men de tycks röra sig i den riktningen. 
Det är inom denna kategori de största förändringarna för det journalistiska yrket tycks ha ägt 
rum. Gemensamt för de fem företag som hamnat under denna strategi i uppsatsen är att 
journalisterna upplever en ökad stress. Många uttrycker också en oro för kvalitén på den 
journalistisk som publiceras. Frivilligheten rörande att arbeta som multireporter eller ej har 
varierat på de fem företagen. De som tvingats arbeta som multireportrar på Novotécnica 
känner att det är svårt att lära sig alla medieformat. De tar också upp risken för oriktiga källor 
som en följd av den ökade arbetsbördan. Antalet intervjuer journalisterna gör har enligt 
journalisterna själva minskat då de inte anser sig ha tid att söka flera perspektiv på en nyhet. 
Något journalisterna i fallstudien på Novotécnica tar upp som ett problem är den ökade 
interna konkurrensen om scoop. Även i fallstudien rörande Tampa News Center tar 
journalisterna upp intern konkurrens, men i detta fall rör det sig om att den har minskat. De 
uppfattar att konkurrensen har minskat eftersom det finns fler resurser att tillgå inom företaget 
sedan de flerkanalspublicerande redaktionerna flyttat in i samma byggnad. De tycker också att 
arbetet blivit mer effektivt sedan strategi 3 för flerkanalspublicering infördes. Detta till trots 
har journalisterna fått fler arbetsuppgifter och upplever en ökad stress på arbetsplatsen. De 
förväntas lära sig nya medie- och berättartekniker vilket inte alltid upplevdes som enkelt. 
Vissa yrken omarbetades dessutom och andra tillkom. 
 
NRK, den norska motsvarigheten till SVT och SR, samt Metro News faller också in under 
strategi 3. Stress var även här en aspekt som togs upp av journalisterna. På både NRK och 
Metro News hade arbetsuppgifterna blivit fler och oron för sämre journalistik var utbredd. På 
Metro News oroade journalisterna sig för en ökad kommersialisering av nyheterna och de 
”lätta” nyheterna hade ökat. De skiljer sig dock åt rörande uppfattningarna om den interna 
konkurrensen. Inom NRK ansåg journalisterna att den ökat då de inte ville se sina grävande 
reportage publicerade i någon annan kanal än den de upplevde som sin primärkanal. Inom 
Metro News ansåg man tvärtom att den interna konkurrensen minskat i och med 
flerkanalspubliceringen. Detta eftersom publicering av en nyhet i fler kanaler skrämde bort 
konkurrenterna från att producera nyheter om samma sak. Det har gjort att journalisterna 
inom Metro News gärna delade med sig av sitt material till övriga publiceringskanaler. På 
Metro News framkom det i fallstudien något som inte lagts fram i övriga fallstudier, nämligen 
att vissa journalister fick arbeta på längre grävande reportage samtidigt som de övriga 
förväntades genomföra det vardagliga arbetet. Detta sågs av journalisterna som en konsekvens 
av flerkanalspubliceringen, i och med att alla publiceringskanaler ska mättas med samma 
arbetskraft som tidigare. 
 
Det brittiska journalistfackets (NUJ) undersökning av multireportrar och flerkanalspublicering 
tar upp risker för utbrändhet bland flerkanalspublicerande journalister. De ser detta som en 
uppenbar risk då stressen bland journalisterna ökat. En annan bidragande faktor till varför de 
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anser att utbrändhet kan bli en följd av flerkanalspublicering är att journalisterna inte 
behärskar alla publiceringskanaler. De riskerar då att lägga tid och kraft på att lära sig dem 
perfekt vilket resulterar i en större arbetsbörda. De påtalar också att specialisterna på vissa 
områden riskerar att gå förlorade då förväntningarna på flexibilitet är stora. NUJ tar även upp 
att flera personer blivit avskedade sedan de sagt nej till att arbeta som multireportrar. 
 
Det går inte att blunda för det nya informationssamhället och nya medieteknologier, det är 
något som berör de flesta av oss. Journalisterna utgör dock en grupp som är extra exponerad 
för ny teknik och nya former för informationsspridning. Sedan de första försöken med 
webbtidningar har marknaden för flerkanalspublicering vuxit sig större och ses av många 
medieföretag som ett måste. Journalistyrket måste utvecklas i en riktning som passar både 
arbetsgivare och publik men även journalisterna själva. Den mest framträdande tendens som 
visat sig i undersökningen är att journalisterna inom företag där publiceringskanalerna ses 
som likvärdiga upplever en ökad stress. Det är ett potentiellt arbetsmiljöproblem som 
flerkanalspublicerande företag bör ta i beaktning. Samtidigt bör det journalistiska arbetet 
förändras för att passa samtiden. Måhända kräver utvecklingen mot likvärdiga 
publiceringskanaler fler resurser, synergieffekterna för företagen blir då mindre men 
arbetsklimatet bättre. 
 
Något som också kommit fram bland de flerkanalspublicerande journalisterna är oron för 
kvalitén på den journalistik som når allmänheten. Här spelar stress och ökad arbetsbörda in 
men eventuellt också ändrade krav från mediehusens ägare. Hur efterfrågan ser ut hos 
publiken är också en starkt bidragande faktor. Med ökad flerkanalspublicering och fler 
medieaktörer på marknaden ökar också fragmenteringen av publiken. Det blir då nödvändigt 
att försöka hålla dem kvar som mediekonsumenter hos det egna företaget. En annan slags 
journalistik som är snabb och lättillgänglig tenderar då att bli mer lönsam och därför mer 
attraktiv för de stora mediehusen. Mediehusen har också en möjlighet att sprida sina risker 
över fler kanaler och kan välja att ha en publiceringskanal dedikerad till ”elitjournalistik” och 
en annan mer nöjesinriktad publiceringskanal. Det kan leda till klyftor mellan människor där 
somliga är bättre informerade om samhällsfrågor än andra. 
 
Journalister har åtminstone i Sverige kämpat för att bli ansedda som professionella inom sitt 
yrkesområde. Med lika lön för mer jobb riskerar ställningen för journalister att sjunka. Fler 
publiceringskanaler ger dessutom fler personer chansen att själva verka som journalister, t.ex. 
inom den såkallade bloggosfären. Samtidigt har journalister en jämförelsevis unik makt i 
kunskapssamhället eftersom de utgör en del av den grupp som producerar just kunskap och 
information. Det innebär i sin tur att de har ett ess i rockärmen gentemot sina arbetsgivare, de 
kan lämna företaget och därmed beröva dem nödvändig kompetens. Visserligen står andra 
journalister till företagens förfogande, men vid en gemensam aktion har journalisterna en 
stark ställning gentemot sina arbetsgivare. De utgör en viktig del av kunskapssamhället. 

7.2 Södra Dalarnes Tidning och förslag på modifierad modell 

Men var passar då Södra Dalarnes Tidning in? Ingenstans blir det spontana svaret, men det är 
inte riktigt sant. Södra Dalarnes Tidning passar in i två kategorier samtidigt, och det finns inte 
någon möjlighet att säga att de hör hemma mer i en kategori än en annan. På den redaktion 
jag undersökt upplever journalisterna att företaget använder sig av strategi 1, dvs. att ha en 
primär publiceringskanal. I deras fall är denna publiceringskanal lokaltidningen Södra 
Dalarnes Tidning. Den sekundära publiceringskanalen är webbtidningen. Men satt i sitt 
sammanhang, som en del av en större koncern tillhör Södra Dalarnes Tidning, precis som de 
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övriga editionerna inom Dalarnas Tidningar, strategi 2. Detta då koncernen delat upp sina 
redaktioner efter publiceringskanal. 
 
Anita Carlssons fallstudie på Falu Kuriren och Nya Ludvika Tidning, två av de övriga 
editionerna inom Dalarnas Tidningar, kastar ytterligare ljus på problemet. I hennes fallstudie 
framgår det att Falu Kurirens redaktion uppfattar tidningen som uppdelad efter 
publiceringskanal, dvs. att de använder sig av strategi 2. Samarbete mellan de olika 
redaktionerna förekommer men med visst motstånd. Även i denna fallstudie uttrycks det att 
koncernen med sina olika redaktioner inte upplevs som en organisation utan flera. Doris gav i 
redaktionsstudien genomförd på Södra Dalarnes Tidning röst åt samma känsla.  
 
De faktorer som kan tänkas spela i för de olika uppfattningarna rörande 
flerkanalspubliceringen på Dalarnas Tidningar är flera. I det nedanstående kan jag enbart 
spekulera rörande vad som påverkar uppfattningarna på Södra Dalarnes Tidning. En stor 
bidragande faktor till att journalisterna på Södra Dalarnes Tidning inte anser sig arbeta med 
flerkanalspublicering kan vara de geografiska avstånden. Lokaltidningsredaktionerna ligger i 
andra städer än centralredaktionen. Detta leder till att webbredaktionen inte blir synliga för 
journalisterna på Södra Dalarnes Tidning. Flerkanalspubliceringen blir således inte märkbar 
på samma sätt som för de journalister som arbetar på Falu Kuriren. Vidare förväntas inte 
redaktionsmedlemmarna på Södra Dalarnes Tidning flerkanalspublicera, trots att det är 
möjligt att bidra med inslag till radion. Resursfrågan är också något som återkommer i 
intervjuerna. För att kunna arbeta mer aktivt med flerkanalspublicering på redaktionen för 
Södra Dalarnes Tidning menar man att fler resurser måste till.  
 
Det denna uppsats kunnat påvisa är att journalisters arbete förändras när flerkanalspublicering 
blir vanligare. Modellen som uppsatsen grundar sig på är fruktbar att använda men kräver 
modifiering. En sådan modifiering skulle kunna vara att lägga till en blandkategori där hänsyn 
tas även till mediehus med geografiskt utspridda redaktioner. Strategierna tycks nämligen 
kunna variera även mellan enskilda redaktioner och inte enbart mellan enskilda mediehus. 
Journalisternas uppfattningar om dem varierar i alla fall på Södra Dalarnes Tidning och Falu 
Kuriren, två editioner inom samma koncern. 
 
Min förhoppning är att fortsatt forskning ska kunna bidra ytterligare till en mer sammansatt 
modell av flerkanalspublicerande mediehus. Ett sätt att göra detta är att undersöka ett 
mediehus samtliga redaktioner och journalisternas upplevelser av flerkanalspublicering. Att 
söka finna ytterligare exempel på mediehus där redaktionerna påverkas olika skulle också 
vara fruktbart. Ytterligare en infallsvinkel är att undersöka multireportrar och hur de fördelar 
sin arbetstid över att producera för olika publiceringskanaler, vilket var den egentliga 
startpunkten för denna uppsats. 

 
 
 
 



43 
 

Källförteckning 
 
Trycka källor 

Alström, Börje, Hedman, Lowe, ”Medieföretag utan strategier”, i Hvitfelt, Håkan och 
Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 Journalistik teknik marknad, (3:e upplagan), 
Studentlitteratur, Lund, 2005: 115-135 
 
Bauréus, Lisa, Nyhetsmedia på Internet- journalisters förhållningssätt till Internet som 

nyhetsmedium, Bibliotekshögskolan, Borås 2000 
 
Carlsson, Anita, ”Klick, klick, klart”, i Nygren, Gunnar, Nyhetsfabriken journalistiska 

yrkesroller i en förändrad medievärld, Studentlitteratur, Ungern, 2008: 121-142 
 
Deuze, Mark, ”What is Multimedia Journalism?”, I Journalism Studies, 2004 Vol. 5(2):    
139-152 
 
Dupagne, Michel, Garrison, Bruce, ”The meaning and influence of convergence A qualitative 
case study of newsroom work at the Tampa News Center”, i Journalism Studies, 2006 Vol. 
7(2): 237-255 
 
Enlund, Nils, ”Morgondagens teknik finns i dagens laboratorier”, i Hvitfelt, Håkan och 
Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020 journalistik teknik marknad, (3:e 
upplagan), Studentlitteratur, Lund, 2005: 75-90 
 
Enlund, Nils och Lindskog, Thorbjörn, ”Nya redaktionella processer vid 
flerkanalspublicering” i Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 

2020 Utveckling teknik marknad, (1:a upplagan) Studentlitteratur, Lund 2000: 68-83 
 
García Avilés, José Alberto, Carvajal, Miguel, “Integrated and Cross-Media Newsroom 
Convergence Two models of  Multimedia News Production – The cases of Novotécnia and La 
Verdad Multimedia in Spain”, i The International Journal of Research into new Media 

Technologies, 2008 Vol. 14(2): 221-239 
 
Gripsrud, Jostein, Mediekultur mediesamhälle, (2:a upplagan), Daidalos, Uddevalla 2004  
 
Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier en bok om press radio & TV, (8:e upplagan), 
Albert Bonniers förlag, Falun 2005 
 
Hedman, Lowe, Pressen på Internet, Working Paper Series 1, Institutionen för informations-
vetenskap, Uppsala Universitet, Uppsala, 1998 
 
Hedman, Ulrika, Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens 

flerkanalspublicering. Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärdering samt 

medielogik, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet, 
Göteborg 2006 
 
Holmberg, Sara Agneta, Redaktionella system för flerkanalspublicering, Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2002 



44 
 

 
Huang, Edgar, et.al, ”Facing the Challenges of Convergence Media Professionals’ concerns 
of Working Across Media Platforms”, i The International Journal of Research into New 

Media Technology, 2006 Vol. 12(1): 83-98 
 
Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 Utveckling teknik marknad, 
(1:a upplagan), Studentlitteratur, Lund 2000 
 
Klingenberg, Eric, ”Convergence: News Production in a Digital Age”, i The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 2005 Vol. 597(1): 48-64 
 
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Danmark 2007 
 
Littorin, Björn, Persson, Daniel, IT-verktyg för flerkanalspublicering Journalisters arbete i 

gränssnittet mellan webb och papper, Department of Applied Information Technology, 
Göteborg, 2007 
 
Löfgren Nilsson, Monica, På Bladet Kuriren & Allehanda om ideal och 

organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen, Institutionen för Journalistik och 
Masskommunikation, Göteborgs Universitet, Göteborg, 1999  
 
National Union of Journalist, Shaping the Future Commission on multi-media working, 2007 
 
Nygren, Gunnar, Nyhetsfabriken Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, 
Studentlitteratur, Ungern 2008 
 
Nygren, Gunnar och Alström, Börje, ”Från murvel till varumärke och innehållsleverantör”, i 
Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020 Journalistik teknik 

marknad, (3:e upplagan), Studentlitteratur, Lund, 2005: 221-245  
 
Olsson, Tobias, Medievardagen en introduktion till kvalitativa studier, Gleerups, Malmö 2008 
 
Rintala, Niina, Suolanen, Sanna, ”The Implications of Digitalization for Job Descriptions, 
Competencies and the Quality of Working Life”, i Nordicom Review,  Vol. 2: 53-67 
 
Sabelström Möller, Kristina, “Informationstyper och redaktionella processer I 
flerkanalspublicering”, i Hvitfelt, Håkan och Nygren, Gunnar (red.), På väg mot 

medievärlden 2020 Journalistik teknik marknad, (3:e upplagan) Studentlitteratur, Lund, 2005: 
91-113 
 
Sabelström Möller, Kristina, Information categories and editorial processes in multi channel 

publishing, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 2001 
 
Thurman, Neil, Lupton, Ben, ”Convergence Calls”, i The International Journal of Research 

into New Media Technologies, 2008 Vol. 14(4): 439-455 
 
Quinn, Stephen,”Convergence’s Fundamental Question”, i Journalism Studies, 2005 Vol. 
6(1): 29-38 

 



45 
 

Internet 

Erdal, Ivar John (2006) “Cooperation and conflict: News production for different media 
platforms in a public service broadcasting organization” 

http://74.125.77.132/search?q=cache:56zbxiCo7wwJ:yle.fi/ripe/Papers/Erdal.pdf+Cooperatio
n+and+conflict:+News+production+for+different+media+platforms+in+a+public&hl=sv&ct=
clnk&cd=1&gl=se&lr=lang_en  

Referensen upprättad: 2008-12-19 

Intervjuer  

(alla namn är fingerade) 
Nora, redigerare Södra Dalarnes Tidning, den 18 november 2008 
Göran, nyhetschef på Södra Dalarnes Tidning, den 19 november 2008 
Doris, reporter på Södra Dalarnes Tidning, den 17 november 2008 
Waldemar, reporter på Södra Dalarnes Tidning, den 18 november 2008 

Arbetsdagböcker 

(alla namn är fingerade) 
Nora, från den 12 november 2008 till och med den 18 november 2008, med uppehåll under 
helgen 
Waldemar, från den 12 november 2008 till och med den 18 november 2008, med uppehåll 
under helgen 
Doris, från den 12 november 2008 till och med den 18 november 2008, med uppehåll under 
helgen 
Vera, från den 12 november 2008 till och med den 18 november 2008, med uppehåll under 
helgen 
Ester, från den 12 november 2008 till och med den 18 november 2008, med uppehåll från den 
13 till den 17 november 2008 



46 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor: 
Namn? 
Ålder? 
Hur länge har du arbetat som journalist? 
Hur länge har du jobbat på Södran? 
 
Teman 

- Dagens arbetssituation 
o Berätta om en vanlig arbetsdag. 
o Vilka tekniska hjälpmedel använder du en vanlig dag? (för text- och foto, 

research) 
- Förändring i och med webbtidning 

o Har du arbetat på någon redaktion där man införde en webbtidning?  
o Berätta i så fall om hur det gick till. 

o Vad tyckte du om förändringen? 

o Hur förändrade webbtidningen ditt arbete? 

o Vad känner du idag inför den webbtidningen? 

o Vad känner du inför Södrans webbtidning? 
o Vad tycker du är papperstidningens fördelar jämfört med webbtidningens? 
o På vilket sätt påverkar Dalarnas Tidnings flerkanalspublicering ditt arbete? 
o Skulle du vilja att er redaktion integrerades mer i flerkanalspubliceringen? 
o Tror du att det kommer att påverka ditt jobb i framtiden? På vilket sätt? 

- Övrig teknikutveckling på redaktionen 
o kommer du ihåg hur det var att börja arbeta med Internet? Berätta lite om 

det. 
o Förutom Internet, vilket teknisk innovation som kommit de senaste tjugo 

åren tycker du har påverkat det journalistiska arbetet/ ditt arbete mest? 
- Multiprofessionalitet 

o Vad tycker du om att arbeta i ett företag med många olika 
publiceringsformer? 

o På vilket sätt tycker du att journalistrollen förändrats sedan du började arbeta 
som journalist? 

o Journalister som arbetar med flera olika publiceringsformer och som gör 
mycket av produktionen själva brukar kallas multireportrar, vad tror du om 
utvecklingen där, är det något som kommer mer och mer? 

- Är det några frågor du vill ställa dig mig? 
- Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Intervjuguide för informantintervjun 
 
Informantintervju om Södra Dalarnes Tidning 
 
Lite om företaget rent historisk: 
 

• När bildades tidningen? 
• Vilka mediekanaler publicerar ni i och vilka mediekanaler är det som ni anser är 

viktigast? 
• När infördes webbtidningen/webbradion/samarbetet med mix megapol/webbtiv:n och 

Pralin? 
• Hur många prenumeranter har tidningen? 
• Hur många är det som arbetar på redaktionen? 
• Finns det övrig verksamhet inom företaget som inte är knuten till redaktionen? 
• Är alla allmänreportrar? 
• När uppgick Södran i DT och vad innebär det för Södran? 

 

Samarbetet inom DT 
 

• Hur samarbetar ni över ”tidningsgränserna”? 
• Hur bestäms det vem som gör vad? 
• Hur har ni kommit fram till vilka delar som är gemensamma? 
• Producerar Södran innehåll till de gemensamma delarna? 

Nya medieteknologier 
 

• Hur resonerade ni när webbtidningen infördes? 
• Hur brukar du resonera, rent yrkesmässigt, kring nya medieteknologier? 
• Är det lätt att få redaktionen med sig när det kommer till nya satsningar på ytterligare 

mediekanaler? 
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Bilaga 3 Arbetsdagbok med instruktioner 

 
Flerkanalspublicering på Södra Dalarnes Tidning 
 
Först och främst ett stort tack för att du vill delta in min undersökning om 
flerkanalspublicering. Min C-uppsats syftar till att se hur ni i redaktionen på Södran arbetar 
med flerkanalspublicering och använder er arbetstid för att göra detta. Därför är det viktigt att 
du fyller i denna arbetsanteckningsbok så noggrant du kan. Förhoppningsvis resulterar detta 
inte bara i en bättre uppsats utan också en bättre överblick över din arbetsdag, vilket i sin tur 
kan vara ett verktyg för att eventuellt förbättra din arbetssituation. Självklart är du anonym, 
det är bara jag som kommer att titta på anteckningarna och i uppsatsen byter jag ut ditt namn 
mot ett annat. 
 
Såhär fyller du i arbetsanteckningsboken: 

• Skriv först dagens datum överst på pappret, gör det på varje nytt papper du använder 
• Börja sedan med att fylla i vid vilken tidpunkt du börjar med ett nytt arbete 
• Fyll sedan i vilken typ av arbete det rör sig om, t.ex. skrivande, research, intervjuande, 

fältarbete, redigering mm.  
• Därefter fyller du i för vilket medium arbetet utförs, alltså om du gör research för en 

nyhetsartikel till papperstidningen skriver du i denna ruta papperstidningen. Det kan 
hända att du inte alltid vet i vilket/vilka medier det du jobbar med kommer att 
publiceras, därför går det bra att fylla i detta i efterhand. 

• Efter detta fyller du i vilket slags innehåll det är som publiceras, denna ruta fyller du 
alltså enbart i efter det att du publicerat något. Olika typer av innehåll kan t.ex. vara 
nyhetsartikel, nöjesartikel, grävande reportage, intervju, nyhetsnotis mm. 

• När du avslutar ett arbete fyller du i tidpunkten för detta i den första rutan. 
• Det finns även en ruta märkt ”övrigt”, om det är något som du tycker är viktigt att det 

kommer med så skriver du det i denna ruta. 
 
Även om du avbryter ditt arbete i bara fem minuter för att påbörja något annat arbete så 
innebär detta att nya anteckningar ska göras i arbetsanteckningsboken. Det arbete du avbröt 
kommer då alltså att återigen börja antecknas på rad tre.  
 
Det kan vara svårt att alltid komma ihåg att fylla i arbetsanteckningarna, kommer du på att du 
glömt bort detta under dagen går det bra att uppskatta tiden och anteckna i efterhand. Försök 
dock att komma ihåg att göra anteckningarna på en gång. 
 
Återigen ett stort tack för att du vill delta i undersökningen! 
Liv Andersson 
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Tidpunkt för 
start och 
avslutande av 
arbetet 

Typ av arbete 
(t.ex. research, 
skrivande, 
redigering, 
intervju, 
fältarbete mm) 

För vilket 
medium arbetet 
utförs (kan 
även fyllas i i 
efterhand) 

Typ av innehåll 
(t.ex. grävande 
reportage, 
nyhetsartikel, 
nöjesartikel, 
nyhetsnotis 
mm) 

Övrigt 
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Bilaga 4 Diagram över de enskilda journalisternas arbetstids-
användning 
 
 
Diagram 3: De enskilda journalisternas arbetstidsanvändning gällande webb på onsdagen 

 
 
 
 
 
Diagram 4: De enskilda journalisternas arbetstidsanvändning gällande webb på torsdagen 
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Diagram 5: De enskilda journalisternas arbetstidsanvändning gällande webb på fredagen 

 
 
 
 
Diagram 6: De enskilda journalisternas arbetstidsanvändning gällande webb på tisdagen 
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