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Sammanfattning/Abstract: 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur framtidsbeskrivningen ser ut i böcker om journalistik. Bland 

annat ställs frågor kring hur framtidsbeskrivningen ser ut, vilka hot och möjligheter som finns samt 

vilka kärnvärden som lyfts fram i diskursen. Eventuella motsättningar inom diskursen kartläggs 

också.

   Uppsatsen använder sig av diskursanalys som metod för att frilägga de element som nämnts ovan. 

Diskursen antas vara en specifik sådan som rör just ”journalistikens framtid”.

   Materialet som undersökts är fyra böcker som främst riktar sig till journalister, forskare i 

journalistik eller studenter i journalistik.

    I den aktuell litteraturen kan man identifiera tre teman i diskursen:

1) Man upplever att det kommer ske en grundläggande förändring av journalistiken och hela 

mediesystemet. 

2) Det finns en ovilja och osäkerhet när det gäller att göra prognoser eller tydliga uttalanden 

om hur framtidens journalistik kommer se ut.

3) Man identifierar ett antal hot mot journalistiken i framtiden, men också ett antal möjligheter. 

Dessa hot, och möjligheter, är ofta kopplade till den tekniska utvecklingen.

I den efterföljande diskussionen förs det fram ett antal olika möjliga förklaringar till varför dessa 

teman dominerar diskursen Några förklaringar kan vara: positionering av journalister i förhållande 

till en uppfattat hotande framtid, en ovilja att gissa om en framtid som upplevs som mycket osäker 

och att de senaste årens förändringar för första gången inneburit ekonomiska hot mot journalisterna.



Innehåll        Sida

1. Inledning             2

1.1 Syfte       2

1.2 Frågeställning       3

1.3 Material och avgränsningar       5

1.4 Bakgrund       5

1.5 Teori       5

1.5.1 Diskurs och den andre             5

1.5.2 Journalisters självbild                         6

1.5.3 Framtidsforskning             7

1.6 Metod       8

2. Analys             9

2.1 Förändring       9

2.1.1 Identifiering av strömningar i temat Förändring             9

2.1.2 Analys av strömningar i temat Förändring             11

2.2 Framtiden är oviss       13

2.2.1 Identifiering av strömningar i temat Framtiden är oviss         13

2.2.1 Analys av strömningar i temat Framtiden är oviss             14

2.3 Hot och möjligheter       15

2.3.1 Identifiering av strömningar i temat Hot och möjligheter       16

2.3.2 Analys av strömningar i temat Hot och möjligheter                18

3. Sammanfattning och förslag till vidare forskning                               20

4. Källförteckning                                                                                       22

1



1. Inledning

Att säga att vi lever i en föränderlig medievärld gränsar närmast till en underdrift. Många 

journalister verkar utan närmare reflektion ha svalt idén att deras yrke inom de närmaste åren 

kommer att genomgå så revolutionerande förändringar att själva yrkesformen i sig är hotad. De tror 

att deras yrke kommer att förändras, men de har samtidigt en vag uppfattning om hur och varför.

   Målet med denna uppsats är inte att undersöka huruvida de föreställningar som finns om 

framtidens journalistik är sanna eller inte. Istället vill jag belysa hur dessa föreställningar om 

journalistikens framtid faktiskt ser ut och dessutom, mycket kort, vissa på de problem som kan vara 

knutna till dessa föreställningar.

   Att förstå vår uppfattning av världen och hur den konstitueras är i någon mening att frigöra sig 

från samma uppfattning, att ta ett steg tillbaka och ifrågasätta varför man tror vad man tror. Inom 

journalistiken sprider sig just nu föreställningar om hur framtiden kommer att gestalta sig som inte 

alltid har stöd i forskning eller erfarenhet. Även på journalisthögskolorna talas det ofta i mörka 

tongångar kring hur framtiden ser ut för nyblivna journalister. Man kan fråga sig var dessa 

föreställningar hämtar sin kraft ifrån? Och varför de är så utbredda? 

   Om journalister i allmänhet tänkte mer på varför de oroar sig över framtiden, snarare än att bara 

oroa sig, vore nog en hel del vunnet, både för dem själva och för deras publik. En kritisk inställning 

som för journalister inte borde vara omöjlig att uppbringa.

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalistikens framtid beskrivs i böcker om 

journalistik. Föreliggande uppsats är inte en sammanställning av olika åsikter kring möjliga 

framtidsscenarier. Snarare är syftet att genom diskursanalys se hur problemformuleringarna ser ut, 

vad de innehåller och, så långt det är möjligt, se vilka problem som kan finnas med dem. I ett större 

sammanhang kan en analys av den journalistiska ”framtidsdiskursen” bidra till vår förståelse för 

varför viss forskning bedrivs, men också vilken ingång journalister har till sitt eget arbete. 

   Syftet är alltså, återigen, att undersöka författarna och de aktuella verkens förståelse av hur 

framtidens journalistik kommer att se ut, inte att analysera hur den faktiskt kommer att gestalta sig.
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1.2 Frågeställning

I föreliggande uppsats ställs en huvudfråga. Denna fråga är brett upplagd och rymmer ett antal 

implicita frågor. Huvudfrågan och de implicita frågorna ser ut som följer.

– Hur ser diskursen om journalistikens framtid ut i den aktuella litteraturen?

– Vilka är de mest framträdande temana i denna diskurs?

– Vilka strömningar kan man urskilja i varje tema?

1.3 Material och avgränsningar

Målet med följande uppsats är att undersöka framtidsdiskursen i böcker om journalistik. Med 

”böcker om journalistik” avses här böcker som visserligen kan läsas av en bredare allmänhet, men 

som främst riktar sig till journalister, forskare i journalistik eller journaliststudenter.

   Att göra ett urval utifrån en så bred definition blir naturligtvis alltid mer eller mindre 

slumpmässigt. Mängden litteratur som finns att tillgå är enorm och varje val ett verk innebär ett 

uteslutande av ett annat. 

   Följande fyra verk har valts med hänsyn till att de täcker in ett brett spektrum av hur den aktuella 

litteraturen kan tänkas se ut. Olika aspekter av den journalistiska praktiken och teorin belyses på 

olika sätt. Trots att valet är spretigt tror jag alltså att det kan försvaras.

   Följande böcker har lästs och analyserats.

Nyhetsfabriken: Journalistikens yrkesroller i en förändrad medievärld - Gunnar Nygren (2008)

Journalistisk kvalitet? En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras - Torbjörn 

von Krogh (red) (2010)

Yrke: Journalist - Hans Strandberg och Hans Månsson, (2009)

Massmedier: Press, radio och TV i den digitala tidsåldern - Stig Hadenius, Lennart Weibull och 

Ingela Wadbring (2008)

Det rör sig alltså om en renodlad lärobok i journalistisk praktika (Månsson och Strandberg), en 

forskningsbaserad bok om journalistikens framtid (Nygren), en lärobok med svepande historiska 

anspråk (Hadenius, Wadbring och Weibull) samt en antologi som främst består av forskares och 
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aktiva journalisters tankar om framtiden (von Krogh). 

   Det finns däremot inga reportageböcker eller böcker som gränsar till reportage urvalet. Denna 

uppsats undersöker böcker som handlar om journalistik, inte böcker som själva utgör journalistik. I 

någon mening finns det en del artiklar i Journalistik kvalitet? som är reportageliknande, men denna 

antologi är dock så uttalat självreflexiv att jag inte bedömt detta som något problem. 

   Alla böcker kan klassas som läroböcker i journalistik, möjligtvis med undantag av von Krogh. Att 

de är läroböcker har både fördelar och nackdelar. Till nackdelarna kan räknas en viss jargong som 

kan tendera att bli tröttsam och skymma sikten för vad som egentligen sägs. Till nackdelarna kan 

man även räkna en ibland bristande koppling till det övriga samhället. Ju mer läroboksmässig en 

bok blir, desto är risken att den i allt för hög grad koncentrerar sig på sitt eget ämne och glömmer 

bort det omgivande samhället. I mitt urval kan detta framför allt sägas gälla för Yrke: Journalist,  

som är en utpräglad lärobok. Denna bok lägger ner minst tid på att analysera och problematisera 

den tekniska utvecklingen och den omgivande samhällsutvecklingen.

   I mina ögon överväger dock fördelarna med att använda sig av dessa böcker nackdelarna. I dessa 

böcker kan journalister och forskares idéer och tankar om framtiden blomma upp obehindrat. Här 

kommer man så nära det dagliga pratet på redaktionen eller på institutionen som det är möjligt. 

Böcker som vänder sig till en större, mer allmän publik, innehåller inte detta element i samma 

uträckning. Författaren måste då anpassa sig till läsaren, och en del av den diskurs som finns dold 

just journalister eller forskare emellan hade inte kommit upp till ytan.

   Dessa fyra böcker är, som nämnts, sinsemellan mycket olika. Gemensamt har de dock att de på 

olika sätt försöker förhålla sig till en påstått föränderlig nu- och framtid. Tanken är som sagt att 

bredden i det undersökta materialet ska bli så stor som möjligt. Risken är att uppsatsen  förlorar i 

exakthet vad gäller varje enskild ”typ” av bok. Till exempel kan jag efter utförd  analys rimligen 

inte uttala mig om beskrivningen av framtiden i läroböcker i praktiskt journalistiskt arbete, eftersom 

endast en av de analyserade böckerna kan sägas vara en sådan. Däremot kan jag, förhoppningsvis, 

göra en mer svepande analys av teman som återfinns böcker som handlar om journalistik, sett i ett 

bredare perspektiv. 

   Alla de undersökta böckerna är som synes skrivna, eller reviderade, under de senaste tre åren. 

Eftersom jag velat undersöka vad som sägs om framtidens journalistik, och eftersom denna diskurs i 

hög grad fokuserar på teknisk utveckling, verkar det rimligt att välja litteratur som är så aktuell som 

möjligt.

   När det i fortsättningen hänvisas till ”litteraturen” eller ”böckerna” så avses de fyra aktuella 

verken om inte annat anges. När det talas om ”författarna” så avses naturligtvis författarna till den 

aktuella litteraturen.
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1. 4 Bakgrund

Få saker är mer debatterade inom dagens journalistik än dess framtid. Konflikter i hur 

verklighetsbeskrivningen ska se ut är inte ovanliga, nu senast i Journalisten där en krönikör fick 

lämna sitt uppdrag för att hans verklighetsbeskrivning inte stämde överens med chefredaktörens 

(Journalisten 2011-02-26 och Dagens Nyheter 2011-02-26). När chefredaktören ville föra fram en 

positiv framtidsbeskrivning av journalistikens villkor i Norge, tyckte krönikören att denna syn var 

alltför naiv och opponerade sig. Något som alltså i slutändan ledde till att krönikören lämnade 

tidningen.

   Att säga något om framtidens journalistik kan alltså vara riskfyllt, framför allt om du är 

praktiserande journalist. Samtidigt som det finns vissa vedertagna ”sanningar” i hur man ser på 

framtiden, så finns det alltid några som har den diametralt motsatta åsikten. Detta oavsett vilken 

position man intar: om man tror att dagstidningarna överhuvudtaget inte kommer att finns kvar om 

fem år eller tror att journalistiken kommer att finnas kvar, totalt oförändrad, för överskådlig tid.

   För att förstå hur journalister ser på sin framtid som yrkesgrupp måste man undersöka hur 

diskursen formar deras tankar kring denna framtid. Det är rimligt att anta att alla föreställningar som 

finns kring framtiden inte har sin grund i fakta, utan hämtar sin styrka ur en allmän diskurs som styr 

vad som kan och får sägas. En pusselbit i att avtäcka och undersöka denna diskurs är att undersöka 

hur böcker som rör journalistik beskriver framtiden. I dessa böcker grundläggs många journalisters 

självförståelse och uppfattning av hur deras framtid ser ut.

1.5 Teori

1.5.1 Diskurs och den andre

I vanligt tal kan diskurs ibland vara synonymt med diskussion eller debatt,  men begreppet har mer 

specifika tillämpningar och avgränsningar. Hos Foucault beskrivs diskurs som en organiskt 

ordnande funktion och uteslutningsprocess av vad som kan och får sägas i ett visst ämne (Foucault 

1993:7-8). Enkelt förklarat kan det ses som en slags samlade föreställningar inom ett visst fält. 

Dessa samlade föreställningar bestämmer vad som är implicit tillåtet att yttra inom samma fält. Med 

andra ord bestämmer diskursen vad som accepteras som kunskap, och ytterligare preciserat så 

producerar diskursen kunskap. Diskurser innehåller alltså sanningsanspråk, men har inte med 

nödvändighet med sanning att göra (Sohlberg och Sohlberg 2002:198)
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   Denna uppsats tar sin utgångspunkt i antagandet att det finns något sådant som en diskurs som 

berör ”journalistikens framtid”. Jag tror att det är ett okontroversiellt påstående att det både bland 

forskare och aktiva journalister finns ett antal givna föreställningar om hur morgondagens 

medieklimat kommer att se ut. Dessa föreställningar behöver inte ha något med verkligheten att 

göra, även om de ofta har det. De behöver heller inte vara inbördes kompatibla. Inom en diskurs kan 

det ofta förekomma förskjutningar och olika maktrelationer som tävlar om den dominerande 

funktionen (Foucault 1993).

   Jag kommer stundtals att använda mig av begreppet ”den andre”. Detta begrepp är väl utbrett 

inom diverse filosofisk litteratur, och definieras ibland på lite olika sätt. Här ska jag dock använda 

mig av en enkel definition som inte behöver tyngas av alltför mycket filosofiskt bagage (Deutscher 

2005:70-75).

   ”Den andre” ska i följande uppsats förstås som den entitet som används av till exempel en 

folkgrupp (eller en diskurs) för att definiera vad denna entitet inte är. Den andre blir ett sätt att klart 

markera var ett ”vi” slutar och ett ”de” börjar. Samtidigt är den andre en aktiv del i varje definition; 

den andre definierar inte bara vad vi:et inte är utan naturligtvis också genom sin negerande effekt 

vad vi:et är. Den andre är alltså en del av den som använder den, även om den andre egentligen 

alltså används som ett medel för avståndstagande (Deutscher 2005:70-75).

   En del av den undersökta litteraturen är i sig forskning kring samma ämne som jag valt att 

undersöka. I till exempel Journalistisk kvalitet? finns långa sektioner där det som analyseras inte är 

journalistikens faktiska framtid utan snarare bilden av denna framtid (von Krogh 2010:215-218). 

Även om jag härifrån inte direkt hämtat några verktyg som används i analysen, har de tankar som 

kommer fram där påverkat hur jag tänkt kring undersökningen.

   Även i Nyhetsfabriken – Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld finns exempel på en 

typ av självreflektion kring bilder av journalistik som rör samma problemformulering som 

föreliggande uppsats berör (Nygren 2008). Även dessa stycken har givit mig idéer och uppslag även 

om de inte direkt används, eller citeras, i den löpande analysen (annat än som just undersökt 

material).

1.5.2 Journalisters självbild

Om man vill undersöka en viss del av den diskurs som styr den journalistiska 

framtidsbeskrivningen, kan det vara nyttigt att beröra den journalistiska ideologin, som styr vilka 

värden och normer som präglar det journalistiska arbetet. I denna uppsats är det framför allt relevant 
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att identifiera vilka grundläggande värden som journalistiken anses stå för. Detta är inte menat att 

föregripa undersökningen, bara ge en viss teoretisk grund för densamma.

   Huvuddragen i den journalistiska ideologin rör idéer om journalistikens demokratiska funktion, 

journalistikens etik och journalistikens oberoende (Allan 2005:55 och Almqvist och Linklater 

2006:18-19). Journalistens uppdrag förstås som fokuserat på att bevaka och granska makthavare, 

den så kallade demokratiska ”vakthunds-funktionen”. En förutsättning för detta arbete är 

journalistens oberoende ställning i förhållande till samma makthavare. En annan förutsättning för 

att detta arbete ska få trovärdighet är att det sker enligt etiska regler, som kan vara olika mellan 

olika länder, men har liknande grunddrag (Allan 2005:54). Dessa grunddrag är inte nödvändiga att 

gå in på explicit i denna uppsats, det räcker med att konstatera att det finns etiska riktlinjer som 

journalister upplever som avgörande för sin yrkesutövning.

1.5.3 Framtidsforskning

Inom ämnet framtidsforskning finns ett antal tankar som är relevanta för denna uppsats. En 

genomgående idé inom fältet är att det inte finns en given framtid, utan ett antal möjliga framtider 

(Bruun, Inkinen och Lindberg 2003:17). Inom framtidsstudier understryks vikten av att hålla alla 

möjliga utvecklingsvägar öppna, annars är risken att man fastnar i ett tankesätt där en viss 

utveckling förefaller oundviklig (Florin och Lundqvist 2003:6). Risken med att fastna i detta 

tänkande är tvåfaldigt. Att föreställa sig att framtiden redan är avgjord kan fungera som en 

självuppfyllande profetia. Om det redan är säkert hur utvecklingen kommer att bli finns ingen 

poäng med att försöka förändra densamma (Bruun, Inkinen och Lindberg 2003:9). 

   En alltför bestämd uppfattning om hur framtiden ser ut kan också inverka menligt på hur man 

uppfattar sin samtid. ”Framtidsprojektioner är /.../ viktiga för att verksamheter i nuet skall te sig 

meningsfulla. Samtiden får sin betydelse i förhållande till vad vi vill åstadkomma i framtiden, som 

då en uppoffring i stunden får sitt värde genom en förväntad belöning i framtiden.” (Bruun, Inkinen 

och Lindberg 2003:8) Om vi har en svartsynt framtidssyn är risken stor att vi också får en mer 

svartsynt syn på vår samtid. Detta är egentligen ett ganska självklart påpekande, men det kan vara 

vettigt att hålla denna grundläggande sanning i minnet under nedanstående analys.

   Slutligen kan man också lyfta fram framtidsbeskrivningars betydelse för vår uppfattning av det 

förflutna. Genom en tankens ständiga cirkelrörelse omtolkar vi framtiden i förhållande till dåtiden, 

men även den omvända cirkelrörelsen sker; vi omtolkar dåtiden utifrån våra idéer om framtiden 

(Bruun, Inkinen och Lindberg 2003:8-9). Att vi uppfattar framtiden på ett visst sätt kan till exempel 
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medföra att vi omtolkar det förflutna för att bättre passa in i vår tolkning av framtiden.

    

1.6 Metod 

Denna uppsats kommer att tillämpa diskursanalys i en bred och lättfattlig mening. Jag ser 

diskursanalys som ett sätt att frilägga och förstå vilka de framträdande dragen inom en viss diskurs 

är (Foucault 1993). I detta fall handlar det framför allt om att plocka fram, belysa och analysera det 

skrivna i den undersökta litteraturen och svara på frågan: hur beskrivs framtiden? Förutom detta har 

diskursanalysen här den fördelen att den har som mål att också frilägga de inneboende 

motsättningar som finns inom diskursen (Foucault 1993:7-9). 

   Jag vill alltså undvika en metod som slänger sig med begrepp och terminologier som sedan knappt 

kommer till användning i själva analysen. Diskursanalys ska här förstås som friläggandet av de 

dominerande strömningarna i ett visst tema inom diskursen, vilka strömningar som undertrycks och 

det spel som finns mellan dessa. Det är denna enkla metod som kommer att tillämpas i föreliggande 

uppsats.

   Inom den aktuella diskursen kommer jag att identifiera ett antal teman. Foucault talar om 

”krafter” inom en diskurs, som styr hur diskursen arbetar och förändras (Foucault 1993:36-37). 

Denna idé om krafter ligger nära hur jag förstår de teman som jag identifierar i föreliggande 

uppsats. Teman ska alltså här förstås, aningen förenklat, som generella drag i diskursen. De 

innefattar inte på långa vägar alla de sanningsanspråk och påståenden som finns inom diskursen, 

men de kan ha en framträdande positioner inom den.

   Dessa teman kan vara förenliga sinsemellan, men behöver inte vara det. Det hör inte till 

ovanligheterna, snarare är det en förutsättning för diskursernas existens, att diskurser inom sig 

själva bär på motsättningar. Att identifiera dessa motsättningar och se hur de spelar ut olika teman 

mot varandra är en viktig del av den diskursanalys som ska genomföras i föreliggande uppsats. 

   Inom dessa givna teman kommer jag att identifiera vad som kort har kallats underströmningar, det 

vill säga sanningsanspråk och påståenden som är försvinnande små i diskursen, men ändå påverkar 

hur den byggs upp (Deleuze 2006:150-154). I föreliggande uppsats kommer jag att se dessa 

(under)strömningar som det som bygger upp de olika teman som har identifierats.
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2. Analys

I det följande avsnittet har tre teman i den aktuella diskursen identifierats och analyserats. Dessa 

teman går in i, och motsäger stundtals, varandra. Uppdelningen är alltså inte helt knivskarp, vilket 

uppdelningar av det här slaget sällan är. Den bör dock vara tillräckligt tydlig för att den ska ha en 

poäng rent analysmässigt.

2.1 Förändring

Ett återkommande tema i den undersökta litteraturen rör uppfattningen att journalistiken aldrig  

kommer att bli sig lik. Författarna är överens om att framtidens journalistik kommer att vara 

fundamentalt annorlunda. Exakt vad denna journalistik kommer att vara annorlunda mot  

formuleras mer sällan. Hur såg denna tidigare journalistik ut som framtidens journalistik kommer 

att skilja sig så mycket från? Denna fråga besvaras inte på ett tydligt sätt. Klart är dock att detta 

påstådda skifte i den journalistiska verkligheten upplevs som ofrånkomligt. 

   Det är framförallt en strömning som dominerar detta tema; att både produktions- och 

konsumtionsled har förändrats i grunden och aldrig kommer att blir sig lika. Nedan skisseras hur 

dessa tankar målas upp i litteraturen.

2.1.1 Identifiering av strömningar i temat Förändring

Idén att tidningsföretagen kan återta sina tidigare marknadsandelar förkastas, om den ens tas upp. 

Tanken förkastas ibland i rent absoluta termer; ”det allmänna nyhetsflödet kommer att förbli gratis” 

(Strandberg och Månsson 2009:147). Att tidningsföretagen kommer att fortsätta erbjuda sina 

nyheter gratis på nätet är dock inte något alla författare är överens om, däremot finns det konsensus 

i den undersökta litteraturen om att situationen nu har förändrats. Nyheter kommer numera att 

finnas gratis på nätet, oavsett om det är de traditionella medierna som tillhandahåller dem eller ej 

(Hadenius, Wadbring och Weibull 2008:126-128).

   I litteraturen förväntar man sig att de redaktionella processerna för alltid förändrats till följd av 

nya tekniska innovationer och ekonomiska krav (Strandberg och Månsson 2009:146). För att klara 

av det nya landskapet ”skapar medieföretagen mer flexibla strukturer och nya nätverksliknande 

organisationsformer som snabbt kan ställa om mellan produktion av olika utbud” (Nygren 2008:60). 
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   Det talas om att det ”väl knappast råder någon tvekan” om att det krävs ”ett nytt förhållningssätt” 

för framtidens journalister (von Krogh 2010:47). Det nya förhållningssättet kan dels handla om hur 

journalister förväntas utföra fler uppgifter och öka sin kompetens, dels kan det handla om hur 

mediehusen intar ett nytt förhållningssätt till journalistiken självt (Hadenius, Wadbring och Weibull 

2008:381). Detta ”nya förhållningssätt”, och behovet av det, är en genomgående strömning i detta 

tema, även om den inte alltid formuleras med just dessa ord. Hur detta nya förhållningssätt ser ut 

beskrivs sällan. 

   När det nya förhållningssättet beskrivs och förändringen ges konkret innehåll har det ofta att göra 

med den rent tekniska utvecklingen, som man både fruktar och sätter stor tilltro till (mer om det i 

avsnittet ”Hot och möjligheter”).

   Det lyfts fram fakta kring, framförallt i Nygren (som innehåller mycket statistiska data), hur 

journalistens roll och arbetssätt förändras (Nygren 2008:103-104). Dessa förändringar uttrycks 

ibland i rent konkreta, numeriska förändringar; till exempel att det ”redan inom fem år” kommer 

finnas hälften så många ”anställda professionella journalister” (von Krogh 2010:110). De 

förändringar som på detta sätt kan spåras idag, tas som en intäkt för att förändringarna kommer att 

fotsätta, om inte till och med förstärkas, i framtiden. 

   Det är alltså värt att understryka att den undersökta litteraturen tar de kommande förändringarna 

som något så när givna. Förändringarna man tycker sig se i dagens mediesystem tas som 

utgångspunkter för en diskussion om hur dessa förändringar kan tänkas fortsätta i framtiden, snarare 

än om de alls är att vänta. Inte sällan döps eller inleds kapitel med svepande formuleringar som 

”Mediesamhället i förändring” eller ”Det förändrade journalistiska arbetet” (Hadenius, Wadbring 

och Weibull 2008:379 och Nygren 2010:265).

   Endast i Yrke: Journalist anar man ett visst motstånd mot att så snabbt acceptera de påstådda 

förändringarna i den journalistiska verksamheten (Strandberg och Månsson 2009). Detta är också 

den enda av böckerna i den undersökta litteraturen där själva förändringen inte genomsyrar eller är 

utgångspunkten för boken. En svag romantisering av svunna tider bubblar då och då upp.

Varje publikation måste bestämma sig för en nisch i stället för att bara förvandlas till en blekare kopia av vad som en 

gång var [min kursivering] (Strandberg och Månsson 2009:147). 

I både Massmedier och Nyhetsfabriken poängterar författarna att utvecklingen visserligen går 

snabbt, men att den inte är ställd bortom all rimlig tvivel. Åtminstone inte vad gäller hur snabbt det 

kommer att gå: ”Även om vi gärna talar om snabba förändringar har vi visat att tröghet är det 

dominerande draget” (Hadenius, Wadbring och Weibull 2008:389).
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   Men även om det finns passager då det understryks att inget är skrivet i sten och att utveckling 

präglas av en inneboende tröghet, ligger  fokus i litteraturen på att det har skett, håller på att ske och 

kommer att ske en förändring av (både det internationella och svenska) medielandskapet. Hur denna 

förändring kommer att se ut förblir som sagt oklart.

2.1.2 Analys av strömningar i temat Förändring

 Författarna accepterar idén om en ofrånkomlig förändring av den journalistiska verkligheten, både i 

produktions- och konsumtionsled. Man säger sig att framtidens journalistik kommer att bli 

fundamentalt annorlunda. Journalistiken kommer aldrig att bli densamma och de journaliststudenter 

som nu lämnar högskolorna kommer helt enkelt att få det svårare än vad tidigare generationer haft. 

Kort sagt verkar författarna måna om att inte bli anklagade för att stoppa huvudet i sanden.    

   Att det ligger något i de påståenden som författarna håller för sanna kan nog ingen förneka. Men 

frågan är om den reella situationen räcker för att förklara den envishet med vilken många av 

författarna lyfter fram dessa tankar om radikal förändring.

   Till att börja med skulle man kunna påpeka att journalistik som yrke är en relativt ny företeelse, 

åtminstone i den form vi känner den. Förändring har alltid varit en del av vad det inneburit att vara 

journalist (Hadenius, Wadbring och Weibull 2008:54-56). När den aktuella litteraturen talar om en 

”snabb förändring” så hänvisar man till en verklighetsbeskrivning som inte med nödvändighet är 

sann eller oproblematisk. Journalistiken har aldrig, under någon längre tid, befunnit sig i ett stabilt 

läge, varken vad gäller produktion eller konsumtion. 

   Även under de stabila tidningsåren under mitten av nittonhundratalet så skedde samtidigt en 

explosionsartad förändring vad gäller radio och TV. Med denna förändring i bakhuvudet kan man 

fråga sig om det egentligen finns något årtionde under 1900-talet då rubriken ”Medievärld i snabb 

förändring” inte skulle stämma? Den skulle onekligen på ett bra sätt beskriva radions genomslag på 

40-talet, televisionens på 50-talet eller den absoluta TV-bevakningens 90-tal och så vidare. Finns 

det någon generation journalister som inte har upplevt snabba och radikala förändringar av 

branschen? Hur skiljer sig det som händer idag från det som skett under tidigare år? Och när 

inträffade denna gyllene tidsålder för journalistiken, som nu är förbi och ”aldrig kommer tillbaka”? 

    Temat om att ”allt förändras” vilar på en idé om att dåtiden inte var föränderlig, men att 

framtiden kommer att blir det. Här hämtar temat alltså inte stöd i en idé som utgår från 

framtidsforskningen: att man kan sluta sig till hur framtiden kan bli utifrån hur dåtiden faktiskt har 

varit. Snarare utnyttjar temat här en annan käpphäst inom framtidsforskningen: om vi har 
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obestridlig bild av hur framtiden ser ut så påverkar den vår bild av hur dåtiden har varit, oavsett om 

denna påverkan av vår bild av dåtiden är positiv eller negativ (Bruun, Inkinen och Lindberg 2003). 

Det föreligger inom temat en total omkastning; temat domineras av tanken att förändringen av det 

journalistiska arbetet kommer att bli enorm, och i och med detta så fungerar den tidigare påstått 

stabila tillvaron som en fond mot vilken framtidens förändringar kan målas upp än större och än 

värre. 

   Det finns också en tydlig maktaspekt i hur temat ser på den påstådda förändringen. De tekniska 

och samhällsmässiga förändringar som tidigare gånger påverkat journalistyrket har ofta haft 

positiva, eller neutrala, effekter på journalisternas situation. Att anpassa sig till radions och 

televisionens intåg var säkerligen ett angenämt problem för de journalister som helt plötsligt hittade 

nya plattformar att verka och ta betalt på. Visst fanns kritik mot både reklam-radio och -TV:s intåg, 

men i slutändan var inte dess inverkan såpass stor att gemene journalist kände att dennes yrkesroll 

var hotad. 

   Den förändring som nu sker upplevs på ett annat sätt än tidigare hota yrket rent ekonomiskt och 

förändringen lyfts då fram som något negativt. Detta trots att förändring alltid har präglat yrket, den 

enda skillnaden nu är att förändringen för med sig mer djupgående ekonomiska (och demokratiska) 

hot och möjligheter. När förändringen tros medföra ekonomiska förluster lyfts förändringen fram, 

annars går den obemärkt förbi.

   För att fördjupa denna förklaring måste man förstå att journalister, precis som alla andra 

(yrkes)grupper behöver definiera sig själv i förhållande mot en hotbild, mot en ”andre”. Om det

 tidigare var de stora mediekonglomeraten man använde som sin projektionsyta, så handlar det idag 

om den tekniska utvecklingen. Och ju mer man då understryker den tekniska förändringens 

grundläggande kraft, desto bättre fungerar den som yta för vilken irrationell skräck man än vill 

projicera på den.

   Ytterligare en underlighet med det sätt på vilken diskursen byggs upp är den förväntan som finns 

på att utvecklingen inom medieområdet ska fortsätta att vara snabb, bara för att den varit det  

hittills. Även här kan framtidsforskningen påpeka att det är ett klassiskt misstag som författarna 

begår; bara för att något varit på ett visst sätt under en viss tid kommer det inte med självklarhet att 

fortsätta vara så (Bruun, Inkinen och Lindberg 2003). Man kan fråga sig vad som talar för 

antagandet att den snabba utvecklingen kommer att fortsätta. Kan det inte lika gärna vara så att vi 

nu befinner oss i slutet av en snabb utvecklingsperiod? Ofta antar författarna att så inte är fallet, 

vilket kan stämma, men de ger mer sällan rimliga förklaringar till detta antagande.
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2.2 Framtiden är oviss 

Ett tema som är svårt att konkretisera, men som  blir uppenbart vid  läsning av litteraturen, är en 

ovilja att uttala sig tydligt om framtiden. Som vi såg ovan väntar man på förändringar, men man 

vågar sällan uttala sig om hur dessa förändringar kommer att se ut. Detta tema kan sammanfattas 

som oviljan att uttala sig om hur framtidens journalistik kommer att se ut. Det finns också en ovilja 

att uttala sig bestämt om läget i dagens journalistiska verklighet.

2.2.1 Identifiering av strömningar i temat Framtiden är oviss

Antologin Journalistisk kvalitet? inleds med ett kapitel där aktiva journalister får svara på ett antal 

olika frågor som rör just journalistisk kvalitet. I samma veva får de också se vad de gav för svar på 

samma frågor för tio år sedan. I de svar som är tio år gamla (från 1999) ser man att journalisterna är 

mer benägna att uttrycka sig definitivt om vad som är god journalistik. Även om de inte 

konkretiserar sina svar fullständigt, så finns det ändå svar som ger en klar bild av hur man tycker att 

journalistik ska (och i viss mån kommer att) se ut. God journalistik är ”när läsaren blir bergtagen, 

och finner en text eller bild som tänder tankar och känslor”(von Krogh  2010:25-26). Eller så 

definieras den goda journalistiken genom ett antal parametrar; bland annat snabbhet, mångsidighet 

och saklighet (von Krogh och 38-39)

   I de svar man ger tio år senare (2010) är man påtagligt mer svävande. Många av de ideal som man 

upplever som viktiga för god journalistik relativiseras och sätts i relation till en given utveckling 

(von Krogh 2010:45-55). I de nya svaren kan man se en trend: vaghet, en vilja att inte exakt staka ut 

hur framtiden ser ut och vilka effekter den får på journalistiken. ”.. jag inser hur mycket mer 

komplicerat det är i dag för den professionella journalistiken /.../ att hålla sig kvar i det förarsäte, 

där jag i mina [tidigare] svar förutsätter att de ska sitta” (von Krogh 2010:27). Man talar svävande 

om att ”kvalitet /.../ är det som kommer att överleva i någon form, definierat eller inte” (von Krogh 

2010:81). Om man säger något om hur framtiden kommer att se ut, så rör det sig oftast om negativa 

utsagor; framtiden kommer ”inte att vara” och så vidare.

   Denna ovilja att uttala sig om hur framtiden kommer att bli hittas inte bara i von Krogh. Några av 

de vaga ordvändningar som återkommer även i den övriga litteraturen stämmer in i detta tema: 

”givet att”, ”om man lyckas”, ”för det krävs”, ”spekulera om” och ”kan komma att” (till exempel 

Strandberg och Månsson 2009:148 och 150). Detta är inte formuleringar som kännetecknar en 

bransch som är säker på hur dess framtid ser ut. Det gäller att hela tiden täcka upp alla möjliga 
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utvecklingsvägar.

   Den som är mest restriktiv med den här typen av brasklappar är Nygren i Nyhetsfabriken –  

Journalistiska yrkesroller i en förändrar medievärld. En förklaring till detta kan vara att han är 

extra medveten om problemen med att uttrycka sig vagt. Nyhetsfabriken består av en mängd data 

om hur den journalistiska verkligheten ser ut. Om man sitter på denna data kan man också (med 

rätta?) tro att man kan uttala sig mer auktoritativ om framtiden. I Nyhetsfabriken hittar man också 

mer entydiga formuleringar som ”håller på att”, ”kommer att” och ”en pågående utveckling” 

(Nygren 2008:284).

   Som förklaring till denna aversion mot att uttala sig definitivt om framtiden nämner man ibland i 

litteraturen den senaste tidens snabba tekniska och strukturella utveckling. Utvecklingen under de 

senaste åren tas alltså som en intäkt för att inte uttala sig om de kommande åren. Man understryker 

journalistikens snabba föränderlighet och påpekar att journalistiken troligtvis kommer att fortsätta 

vara just föränderlig (von Krogh 2010:45-46).

2.2.2 Analys av strömningar i temat Framtiden är oviss

Det är intressant att notera hur de två tankarna som hittills har beskrivits; att det aldrig blir som förr 

jämte oviljan att beskriva framtiden (som hämtar stöd i en idé om journalistikens föränderlighet), i 

en del lägen är oförenliga. Tanken att det funnits en stabil journalistisk guldålder som nu är förbi är 

svår att förena med tanken om journalistikens snabba föränderlighet. Många av författarna verkar 

latent erkänna att journalistiken i grunden alltid varit föränderlig, ändå känner de sig berövade en tid 

av säkerhet och stabilitet.

   Oviljan att beskriva framtiden i exakta ordalag är i viss mån förståelig. En mediebransch som sett 

en försvarlig del av sitt yrkesområde gå förlorat utan att riktigt ha förstått varför, säger gärna inte 

något om hur framtiden kan tänkas se ut. Särskilt inte då man, sist det begav sig, kapitalt 

misslyckades med att förutspå hur förändringen skulle påverka samhället och branschen.

   Ändå måste man undra om inte oviljan att komma med definitiva gissningar ligger, framför allt de 

aktiva, journalisterna i fatet (med andra ord främst författarna till Journalistisk kvalitet? och Yrke:  

Journalist). Inom framtidsforskning har man länge vetat att en positiv förståelse av ens nutid kan 

smitta av sig i en positiv förståelse av framtiden (Bruun, Inkinen och Lindberg 2003:9). Att ha en 

alltför pessimistisk framtidssyn kan å andra sidan leda till defaitism och onödiga 

domedagsprofetior. Idén om självuppfyllande profetior är i högsta grad verklighet när det gäller hur 

vi bygger upp en bild av vår framtid.
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    Man kan fråga sig varför ett så framträdande tema inom diskursen kring framtidens journalistik 

verkar bygga på just denna svartsynthet. Vad vinner diskursen på denna pessimism? En förklaring 

kan vara att diskursen hämtar styrka just ur denna svartsynthet och den upplevda hotbild som 

journalister projicerar på sin framtid (sann eller ej). Mer om detta nedan i avsnittet ”Hot och 

möjligheter”.

    Kanske finns det ingen plats i temat och diskursen för mer normativa uttalanden. Men om 

journalister och forskare vågade vara mer normativa (”såhär tycker vi att det borde vara och borde 

bli”) skulle det kanske finnas större möjligheter att faktiskt påverka. Den nuvarande diskursen ger 

journalister väldigt fina känselspröt att känna av förändring med, men i viss mån berövar den dem 

förmågan att själva bidra till denna förändring.

   Som redan nämnts finns det en intressant motsättning i hur man ser på framtiden. Trots att man 

ibland refererar till en tidigare framgångsrik tid för journalister, när förändringar inte var lika 

genomgående, så talar man samtidigt om journalistikens föränderlighet och använder denna 

föränderlighet som en brasklapp för att slippa uttala sig om framtiden. Återigen är det inte omöjligt 

att anta att många av dagens aktiva journalister har en bild av en tidigare arbetsmarknad som 

innehåller vissa romantiseringar. 

   Märk alltså att det inom temat föränderlighet finns en tanke att den tekniska utvecklingen varit 

snabb och således kommer fortsätta vara det. Men inom temat som rör framtidens ovisshet tas 

samma tekniska utveckling som intäkt för att inte uttala sig om framtiden.

   

2.3 Hot och möjligheter 

Trots att framtidsvisionerna är luddiga, kan man utifrån litteraturen ändå skissera ett antal hot och 

möjligheter som författarna tycker sig se i förhållande till framtidens journalistik. Detta konstituerar 

det tredje temat i diskursen, hot och möjligheter för den framtida journalistiken.

   Utan att gå in specifikt på varje hot och möjlighet som dyker upp inom temat, så kan man 

konstatera att temat präglas av ömsom hopp till, och ömsom rädsla för, den tekniska utvecklingen. 

Den teknisk utvecklingen väntas ge upphov till grundläggande positiva och negativa effekter för 

journalistiken som profession. Vad det slutgiltiga utfallet kommer att bli, en förnyad journalistik 

eller journalistikens fall, är det få av författarna som vill, kan eller vågar uttala sig om.

   En annan rädsla rör de stora mediehusen som genom sparkrav, sammanslagningar och 

effektiviseringar hotar  journalistens möjlighet att utföra sin demokratiska funktion, men som också 

riskerar att frånta journalisten möjligheten att överhuvudtaget kunna försörja sig på journalistisk.
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2.3.1 Identifiering av strömningar i temat Hot och möjligheter

Den nya tekniken påstås innebära att journalistens monopol på snabbhet går förlorad. 

”Journalisterna har förlorat kontrollen. /.../ Det går inte längre att vara först, samtidigt som 'att-vara-

först' är så centralt i journalisters självupplevda kvalitet  att en nyhetsredaktion som ger upp den 

ambitionen inte längre är en nyhetsredaktion” (von Krogh 2010:48-49). 

   En framträdande strömning i temat är en upplevd risk att journalisterna får många olika 

arbetsuppgifter att utföra, ibland såpass många att det påverkar det journalistiska arbetet negativt.

/.../ dagens journalister har haft 2-3 olika arbetsuppgifter den senaste veckan, och det blir svårare att säga vad som 

är huvuduppgiften. Till exempel: reportrar är också redigerare och fotografer, och arbetsledare är även reportrar 

och korrekturläsare (Nygren 2008:101-103).

Det finns också en rädsla för att tekniska lösningar ska göra en del av yrkeskåren arbetslös, helt 

enkelt för att de uppgifter de en gång utförde nu kan automatiseras eller utföras av andra 

(Strandberg och Månsson 2009:146). 

   Det förändrade tekniska landskapet gör att skribenterna frågar sig ”vem [som] ska betala för det 

som jag anser vara en helt omistlig förutsättning för demokrati och civiliserande opinionsbildning – 

journalistik?” (von Krogh 2010:78-79).

Forskning har visat att medieföretag kan använda tekniska innovationer för att spara på arbetskraft istället för att 

utveckla journalistiken och att detta leder till mer press, inte mindre på personalen /.../ (von Krogh 2010169) 

En absolut nattsvart vision kan man hitta i Strandberg och Månssons Yrke: Journalist av hur en 

framtida medievärld, framför allt på nätet, kan tänkas se ut. De medger själva att beskrivningen är 

”negativ” men fortsätter och skriver att ett framtida mediesystem kan bli:

/.../ oändligt, påträngande, oöverskådligt, okontrollerat, utan klar avsändare (Strandberg och Månsson 2009:150).

Det vore fel att påstå att de undersökta verken uttrycker lika delar entusiasm som de uttrycker 

skepsis inför den tekniska utvecklingen. Visst ser man möjligheterna, men utgångspunkten är ändå 

att journalisterna måste anpassa sig efter en verklighet som blir alltmer hotfull. Ett hot som finns där 
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på grund av den tekniska utvecklingen. Säkert, resonerar man, kan tekniken vara både positiv och 

negativ för journalister som yrkeskår beroende på hur man använder den, men synen på ny teknik är 

ändå i grunden avvaktande.

   En annan strömning rör det förändrade ekonomiska landskapet för journalistiken. I takt med att 

redaktionerna tvingas spara så riskerar kvalitetsjournalistiken att bli lidande och mediehusen väljer 

istället att satsa på underhållning. ”Innehållsproduktion har blivit en industriell process där endast 

avkastningen har betydelse” (Hadenius, Wadbring och Weibull 2008:398). Men man påpekar också 

att ”hög kvalitet numera finns mera tillgängligt än tidigare. Det vi ser är inte ett mediesystem som 

mekaniskt drivs mot en allt sämre kvalitet, utan ett system där mångfalden i utbudet snarast 

ökar /.../” (Hadenius, Wadbring och Weibull 2008:399)

   Författarna räds en framtid där vikarierna och poolerna tar över redaktionerna, med oklara 

anställningsformer och roller som följd. Här blir förlusten dubbel. Dels blir journalistiken själv 

lidande när brist på erfarenhet och daglig stress påverkar produkten menligt. Men man fruktar också 

för journalisterna själva som måste konkurrera med varandra om samma arbeten och där fasta 

anställningar blir alltmer sällsynta (Nygren 2008:95-100).

   De värden som här hotas är journalisternas roll som en bevakare av demokratiska fri- och 

rättigheter, men också journalistens möjlighet att försörja sig på sitt yrke (von Krogh 2010:74, 

Strandberg och Månsson 2009:150). Rent kausalt kan säga att man först identifierar hotet mot yrket 

journalist som sådant. Sedan identifierar man det kausalt följande hotet; om inte journalister längre 

finns, vilka ska då utföra deras ”vakthundsfunktioner”? 

   I litteraturen finns en stor skepsis mot att denna roll helt kan tas över av medborgarjournalister 

och bloggare. Man litar helt enkelt inte på att resurserna och kunskapen finns för att utföra de 

funktioner som krävs (von Krogh 2010). I vanlig ordning är det i Yrke: Journalist man hittar det 

starkaste tvivlet.

Till detta, och som en del av detta, kommer den så kallade medborgajournalistiken. Stundom trams, emellanåt 

amatöristisk, av och till halvprofessionell, stundtals av god kvalitet. Ibland, men bara ibland, gör den sig förtjänt 

av att kallas journalistik. På vissa områden, såväl geografiska som sakliga, är den på väg att ersätta 

hantverksbaserad journalistik, men trovärdighet och kvalitet kan inte bli densamma (Strandberg och Månsson 

2009:150)

Men de hot som skisseras formuleras också som möjligheter för nytänkande journalister och 

mediehus. Journalisterna kan komma närmare sin publik i takt med att interaktiviteten på de nya 

plattformarna ökar (Nygren 2008:180-183). ”/../ trots motsättningarna kring det läsargenererade 
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materialet bidrar de interaktiva möjligheterna i sig till en viss demokratisering av den publicistiska 

processen och slutprodukten” (Nygren 2008:183). Mängden uppslag kan öka, tips blir lättare för 

publiken att lämna in och lättare för journalisten att ta emot (Hadenius, Wadbring och Weibull 

2008:371).

   Medborgarjournalistiken ses ibland inte heller som ett hot mot den klassiska journalistiken, så 

länge den klarar av att utföra de demokratiska funktioner man avkräver den (von Krogh 2010:28 

och 78 ). 

   I litteraturen framhålls ständigt att behovet av ”kvalitetsjournalistik” inte kommer att försvinna, 

snarare kanske öka, i takt med att det allmänna medieutbudet sväller (von Krogh 2010:68-69). Detta 

är den i särklass mest framträdande strömningen i det aktuella temat om hot och möjligheter, och 

själva den kraft med vilken denna strömning understryks visar vilken rädsla det finns för att även 

denna sista journalistiska käpphäst ska försvinna. Just den journalistiska kvaliteten är något som 

andra aktörer, till exempel bloggare, inte kan tävla eller mäta sig med (se Strandberg och Månsson 

ovan).

   En intressant detalj som kan noteras är att begrepp som ”mecenat”, ”filantrop” och liknande 

förekommer i litteraturen (Strandberg och Månsson 2008:148). Kanske, tänker man sig, kan en typ 

av mecenat-system vara något som kan underlätta för framtidens journalister. Det är ett 

anmärkningsvärt förslag, journalistik har sällan förknippats med mecenat-lösningar. Men förslaget 

visar hur stor skräcken för förändring är i en del av de aktuella verken; lösningar som förknippas 

med konstnärsstöd i italienska stadsstater på 1200-talet tas upp som seriösa alternativ för hur 

framtidens journalistik ska finansieras.

2.3.2 Analys av strömningar i temat Hot och möjligheter

De som är mest ivriga att understryka hoten mot den framtida journalistiken är de författare som 

själva är verksamma som journalister. Den mest pressade retoriken återfinns främst i Yrke:  

Journalist och Journalistisk kvalitet?. Samma typer av resonemang återfinns visserligen även i 

Nyhetsfabriken och i Massmedier, men uttrycks där inte i lika svart-vita termer. Känslan av upplevt 

hot är inte lika närvarande. 

   Temat rymmer ett visst mått optimism när det gäller hur samarbetet mellan journalister och 

medborgare kan komma att utvecklas som en följd av nya kommunikationsvägar. Det finns också 

förhoppningar om att medborgarjournalistiken kan komma att ta en plats som en kraft att räkna 

med. Samtidigt finns det en dubbelhet i hur problemformuleringarna ser ut. Det finns ett antal 
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implicita antaganden som ligger till grund för resonemang rörande just konflikten mellan den 

minskande mängden professionella journalister samt bloggare och medborgarjournalister.

   Dessa implicita och underliggande strömningar kan formuleras som följer. Observera att de inte är 

sinsemellan överensstämmande.

1) Journalister utför ett demokratiskt viktigt arbete som de troligen är de enda som kan utföra 

på  ett fullgott sätt.

2) Det viktiga är att detta demokratiska arbete utförs, om det är av betalda journalister eller 

medborgarjournalister är inte betydelsefullt.

3) Journalister måste anpassa sig till medborgarjournalistiken och bloggarna för att överleva.

4) Journalister och bloggare/medborgarjournalister kommer i framtiden att utföra samma 

arbeten, bara att de senare gör det gratis.

Som synes finns det latenta konflikter i dessa punkter. Samtidigt som man i viss mån tror på 

medborgarjournalistikens möjlighet att utföra de demokratiska vaktfunktionerna, så är man 

samtidigt medveten om det hot som samma bloggare och medborgarjournalistik utgör vad gäller 

yrkets möjlighet att ta betalt för det arbete den utför. Det är påtagligt hur författarna dels försöker 

försvara det journalistiska yrkesområdet mot inkräktare, men samtidigt vill försöker upp det för 

andra aktörer i hopp om demokratiska vinster.

   Denna grundläggande motsättning präglar som sagt temat och kan vara en förklaring till varför 

författarna väljer att vara luddiga i vissa avseenden. En annan förklaring är att man helt enkelt vill 

behålla sina kort på handen, medvetet eller omedvetet. Genom att inte klart staka ut hur framtidens 

journalistik kan tänkas se ut riskerar man inte att stöta sig med de medborgarjournalister och 

bloggare som man trots allt vill bjuda in på arenan, samtidigt som man inte behöver någon definitiv 

hållning i frågan om yrkesrollens urgröpning och bortdöende.

    Det kan tyckas att hotbilden överdrivs inom detta tema. Diskursen generellt har ju klara drag av 

osäkerhet kring hur framtiden ser ut, man kan då fråga sig på vilken grund den tekniska 

utvecklingen framställs som så genuint hotande. Om man inte vet hur framtiden ser ut, och är så 

noga med att poängtera det, hur kan man samtidigt vara så säker på att X antal hot kommer 

uppträda i framtiden?

   En möjlig förklaring är att journalistiken först skapar idén om en fullkomligt oviss framtid för att 

sedan gå vidare och projicera diverse hot på denna ”carte blanche” som man skapat. En framtid med 

alltför klara drag skulle inte vara en lika effektiv projektionsyta för de domedagsprofetior som 

ibland förekommer i litteraturen. Och om domedagsprofetiorna inte får komma fram, kan 
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journalistiken inte lika tydligt definiera sin position som hotad. Och om man inte kan bevisa att man 

tillhör en bransch som är hotad, desto svårare blir det att motivera alltifrån fortsatt presstöd till den 

motvilliga hållning man har mot till exempel bloggare och sociala medier. 

   Alla diskurser definieras gentemot något outtalat annat, en undertryckt skillnad som inte tillåts 

bubbla upp till ytan inom diskursen. På detta sätt är journalistikens framtidsdiskurs inte annorlunda 

än någon annan diskurs. Den kan således behöva ett hot, inte bara för att existera, men också för att 

stärka sig i takt med att hoten (både de rent faktiska och de inbillade) ökar. Ju mer den generella 

journalistiska diskursen upplever att yrkesrollen hotas, desto mer kommer diskursen som rör 

journalistikens framtid specifikt att överdriva hoten, för att kunna positionera sig tydligare. I detta 

fall kan det till exempel vara frågan om att få sympati från övriga delar av samhället, att kunna slå 

till hårdare mot dem som hotar  yrkesrollen samt att motstå nedskärningar eller lönesänkningar. 

Detta är en outvecklad tanke, men det är som sagt rimligt att anta att denna diskurs, liksom de flesta 

andra, använder sig av föreställningar om den andre som ett sätt att försvara och definiera sin egen 

position.

4. Sammanfattning och förslag till vidare forskning

Diskursen kring framtidens journalistik har vissa framträdande teman. Det första av dessa teman rör 

förändring och utgörs av antagandet att framtidens journalistik blir fundamentalt annorlunda mot 

den vi tidigare haft, trots att det sällan klargörs hur denna tidigare journalistik såg ut. 

   I diskursen kan identifieras ett andra tema: idén om den ovissa framtiden. Detta tema rör det 

upplevt omöjliga i att förutsäga hur framtiden kommer att se ut, trots att det inom diskursen som 

sagt finns ett tema som rör att framtiden kommer att vara fundamentalt annorlunda. Hårdraget: man 

säger sig inte veta något om hur framtid blir, förutom att den blir annorlunda mot allt tidigare.

   Ett tredje tema rör de hot och möjligheter som man tycker sig se i framtiden, ofta tätt kopplade till 

den tekniska utvecklingen. De hot och möjligheter som identifieras är ofta tekniskt likartade: man 

ser med skepsis på den tekniska utveckling samtidigt som man har stora förhoppningar på den. 

Hoten upplevs riktade dels mot de demokratiska värden som journalistiken ska försvara, men dels 

också mot journalisternas förmåga att ta betalt för journalistik.

   I diskussionen har det förts fram ett antal olika möjliga förklaringar till varför dessa olika teman 

framträder i diskursen. Dels kan det naturligtvis ha att göra med, och har antagligen att göra med, 
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fenomen som existerar i verkligheten. Dels kan vara ett försök från journalister att positionera sig 

gentemot en upplevt hotande framtid, att stärka sin position gentemot de hot man tycker sig se 

genom att överdriva dessa hot. Det kan även handla om en  rent mänsklig ovilja att gissa om en 

framtid när det finns risk att man kommer ha fel. Man upplever en också känsla av förlorad 

stabilitet, även om denna stabilitet rent faktiskt kanske aldrig fanns. Kanske har de förändringar som 

nu sker för första gången negativa effekter på journalistiken, eller åtminstone tror man det, och man 

väljer därför att lyfta fram och överdriva förändringens potens och oberäknelighet.

   Inom denna uppsats undersökta ämne finns god jordmån för ytterligare forskning. Denna 

forskning kan vara rent kvantitativ: hur har journalistiken faktiskt förändrats, i termer av 

anställning, produktion och konsumtion? Hur förhåller sig den journalistiska framtidsdiskursen till 

faktiska förändringar i verkligheten?

   Man kan också fortsätta på det spår som praktiserats i denna uppsats; kvalitativ analys  av 

journalistiska och forskarmässiga texter för att komma närmre den journalistiska framtidsdiskursens 

självförståelse. Hur förstår journalister idag sitt eget uppdrag i förhållande till framtiden? Hur 

utbredd är pessimismen inom journalist- och forskarkår? Och finns det något sätt att visa, mer 

exakt, hur diskursen om framtidens journalistik faktiskt påverkar den journalistik och forskning som 

bedrivs?
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