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ABSTRACT 

SR Ekot vs NRK Dagsnytt – a comparison of multi media journalisms impact on the 

journalistic labour 

The journalistic profession has over the past few years developed into a new type of 

journalism as a result of technological development. Big players on the media market are 

breaking new ground, widening their range of media products over a variety of platforms. The 

changes affect the journalists working for companies that produce news toward several media 

in a way that brings a new type of skill requirement upon the journalists in the field, often 

referred to as “multi-skilling” or “multi media journalist”. This essay examines how the new 

expectations of multi-skilling and production toward several media affect the fundamental 

journalistic labour. 

Using qualitative interviews we’ve gotten the perceived impingement of journalism through 

multi-skilling. Two journalists from SR Ekot and two journalists from NRK Dagsnytt have 

been interviewed in this study. The general conclusion that can be drawn from the analysis in 

this essay is that multi-skilling affects the fundamental journalistic labour in a negative 

manner. 

 

Keywords: multi-skilling, multie media journalism, journalist, convergence, convergence of 

content, SR, Sveriges Radio, NRK, Norsk Rikskringkastning, journalism, journalist 
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SAMMANFATTNING 

Den journalistiska yrkesrollen har de senaste åren utvecklats i takt med den tekniska 

utvecklingen. Stora aktörer på mediemarknaden slår sig in på fler marknader och producerar 

material till mer än ett specifikt medium vilket fört med sig att journalisterna på marknaden 

behöver hantera mer än bara en plattform. Termen som skapats är multijournalist, och i denna 

uppsats undersöker vi hur kraven på multikompetens och produktion mot flera olika medier 

påverkar det grundläggande journalistiska arbetet. 

Genom kvalitativa intervjuer med två journalister på SR Ekot och två journalister på den 

norska motsvarigheten NRK Dagsnytt har vi skapat en bild av hur de två åtskilda 

multikompetenskraven påverkar journalisternas arbete. I intervjuerna är de fyra journalisterna 

eniga om att multikompetenskraven påverkar det grundläggande, informationssökande 

journalistiska arbetet negativt. 

 

Keywords: multikompetens, multireporter, multijournalistik, mojo, konvergens, konvergens 

av innehåll, SR, Sveriges Radio, NRK, Norsk Rikskringkastning, journalism, journalistik 
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INLEDNING 

Var är medievärlden på väg? Det är en bred och stor fråga, men att den ständigt förändras står 

många forskare enade om. Låt oss ta avstamp i 1900-talet, radions, TV:ns och internets 

födelsesekel. Dagstidningen är i sammanhanget uråldrig med sina 400 år av existens (Nygren 

& Wadbring 2013). Historiskt sett har medielandskapet varit divergerat. TV, radio och 

tidningar har under majoriteten av sina livstider varit skilda från varandra även om de 

journalistiska bevakningsfrågorna i stora drag var liknande, men produktionsprocesserna 

existerade var och en för sig. En era av digitalisering under slutet av 1900-talet skapade nya 

möjligheter och kom att sätta den etablerade medienormen på prov. Ny digital teknik gjorde 

det möjligt för de tidigare åtskilda medierna att samverka med varandra, och istället för att 

tala om ett divergerat medielandskap tornade ett nytt landskap upp sig, starkt influerat av 

olika sorters konvergens. Konvergens innebär inte bara samarbete mellan medier, men också 

samverkan med konsumenter (Lessig, 2008). I dagens medier syns ofta stillbilder och 

videofilmer från katastrof- eller olycksplatser som genom enkel teknologi skickats in till 

redaktioner av ”vanliga människor”. Liknande exempel är så kallade twitterstormar eller 

uppmärksammade inlägg på Facebook som ger uttryck för att produktionsledet inte endast går 

uppifrån och ned, vilket ofta var fallet förr, utan visar att mediekonsumenterna själva kan vara 

med och producera innehållet. Medieprofessorn Henry Jenkins (2012) är kritisk till det gamla 

medielandskapet som innebar begränsad makt för konsumenterna över innehållet, medan 

mediebolagen bestämde vad som fick plats i mediesfären.  

 

”Mediekoncentrationen är dålig eftersom det hämmar konkurrens och sätter 

medieindustrin över konsumenternas krav. Koncentrationen är dålig eftersom det 

minskar mångfalden – som är viktig för populärkulturen, särskilt när det gäller nyheter. 

Koncentrationen är dålig eftersom det minskar företagens incitament att förhandla med 

sina kunder och gör det svårare för konsumenterna att delta” (Jenkins, 2012, s.256). 

 

Kärnfrågan står kvar: Var är medievärlden på väg? Det är komplext. Det finns inget kort och 

koncist svar. Det som är problematiskt är avsaknaden av en ensam aktör. Istället finns ett 

spindelnät av ett flertal olika aktörer som handlar utifrån sina egna intressen. Även om stora 

aktörer som Google, Apple och Facebook har resurser att föra utvecklingen åt ett visst håll så 

blir det bara just det, ett håll. I slutändan är det ändå de enskilda konsumenterna som bedömer 

om den nya varan eller tjänsten från något av de stora mediebolagen är värd deras tid. Om 
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ingen köper eller använder tjänsten kommer den inte att överleva. Konkurrenssituationen 

mellan bolagen tar sig uttryck genom utveckling av nya plattformar och publiceringskanaler 

där medieföretag bryter ut från sin ordinarie marknad för att producera material i ett medium 

som från början inte var kopplat till företaget. I Sverige skulle detta kunna exemplifieras av 

Aftonbladet och Expressen som båda numera producerar TV utöver sin fysiska tidning och 

webbplats (Nygren & Wadbring, 2013). 

 

Den ständigt pågående mediekonvergensen påverkar också de som arbetar inom de bolagen 

som breddar sin marknad. Detta sker i nyhetsvärlden där strukturerna i de äldre mediehusen är 

på väg att brytas upp. De gamla medieföretagen var inte lika föränderliga som dagens 

medieföretag; en särskild struktur och ett visst sätt att arbeta satt hårt fast i väggarna. I de nya 

företagen är det i mångt och mycket tvärt om. Arbetet präglas av nyskapande och nytänkande 

och krav sätts på journalisterna att de skall vara multikompetenta. I denna kontext är 

medievärlden på väg mot en verklighet där flexibilitet och kundanpassning står i centrum, där 

individualismen ökar och där yrkesrollerna inom journalistiken suddas ut. De tidigare skilda 

delarna teknik, redaktion och ekonomi är nu istället på väg in i varandra (Nygren, 2008). För 

journalister innebär detta en ny miljö där de behöver anpassa sig och införskaffa nya 

kompetenser för att möta kraven från arbetsgivarna. 

 

I den här uppsatsen problematiseras journalisternas roll i det föränderliga medielandskapet 

med fokus på Norge och Sverige. På norska NRK produceras radio, TV och text parallellt 

med varandra vilket innebär att enskilda journalister förväntas behärska och producera mot 

flera plattformar. Vi tittar närmare på NRK Dagsnytt vilket är en jämförbar motsvarighet till 

SR Ekot som förhåller sig till en annan konvergensinfluerad arbetssituation där journalisterna 

ofta förväntas producera ljud, bild och text - alltså ett medium mindre än journalisterna på 

NRK. Frågan som ställs är hur de två olika kravbilderna inom samma arbetsgrupp påverkar 

det journalistiska, informationssökande och grävande arbetet när kravet på multikompetens 

växer? 

 

PUBLIC SERVICE I VÄRLDEN 

Av alla länder som har public service i världen tillhör Sverige minoritetsgruppen med separat 

radio och TV, tillsammans med USA, Tyskland, Frankrike och Polen. Det vanligaste formatet 
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är att både radio och TV drivs av samma statliga bolag som exempelvis BBC i Storbritannien, 

YLE i Finland och NRK i Norge.  Det som gör jämförelsen mellan NRK Dagsnytt och SR 

Ekot intressant är just ländernas public servicestruktur med den svenska delningen i form av 

SVT och SR samt Norges sammanslagna produktion av radio och TV genom NRK. De 

åtskilda strukturerna borde skapa differentierade arbetsuppgifter för journalister hos 

respektive arbetsgivare. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna uppsats problematiserar och jämför hur kravet på multikompetens påverkar det 

journalistiska arbetet för journalister på SR Ekot och den norska motsvarigheten NRK 

Dagsnytt utifrån de olika kravbilderna som ställs av de båda arbetsgivarna. 

 

Med avstamp i det ovan nämnda syftet utgår vi från frågeställningen: Hur påverkar kraven på 

multikompetens det journalistiska arbetet hos reportrar på SR Ekot i kontrast till reportrar på 

NRK Dagsnytt? 

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Problematisering kring konvergens och journalistik har belysts i många studier med 

varierande ingångar. Gunnar Nygren (2008) som är specialist på redaktionsstudier i Sverige 

beskriver hur bland annat konvergens av innehåll (Berglez & Olausson, 2009) påverkar det 

journalistiska ämbetet negativt. Lessig (2008) lyfter inte problematiken kring journalistiken, 

men beskriver den nya teknologiska tidsåldern som en tid av ”remix” där material kopieras 

och används i nya kontexter vilket i stora drag är hur multijournalistiken fungerar. Nygren 

lyfter även en rad andra förändringar som sker i medievärlden som för med sig både positiva 

och negativa förändringar av det journalistiska arbetet i Sverige. Konvergens i olika former är 

en ständigt återkommande faktor som belyses både positivt och negativt inom 

medieforskningen. 
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JOURNALISTISKT ARBETE 

Historiskt sett kan det journalistiska arbetet definieras i tre grundbegrepp: spegla, granska och 

tolka (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Utvecklingen kan ses som en tidslinje där epoker och 

trender i svensk historia påverkat hur det journalistiska arbetet utförs. Begreppen uppstår som 

centrala delar i den svenska journalistiken i kronologisk ordning men ersätter inte varandra, 

utan kompletterar varandra i takt med att de uppstår vilket även diskuteras och av Häger 

(2009).  

SPEGLA 

Spegla var det första och utvecklades åren 1945-1965. I speglingens tid ökade efterfrågan och 

intresset från radio- och TV-publiken för en bild av verkligheten. Den för tiden rådande 

rapporteringsnormen var ofta både inramad och manusbelagd och tillfredsställde inte längre 

mediekonsumenterna, och en ny form av journalistik började uppdagas. Sveriges Radio och 

Sveriges Television anlitade landsbygdsreportrar och startade program i vilka aktualiteter 

diskuterades med “riktiga människor” (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Epoken utgör en tid då 

verkligheten blev en del av det mediala landskapet i Sverige. Speglingens grundprincip är att 

berätta vad som händer i samhället utan att överanalysera med fokus på att just spegla 

samhället. 

 

GRANSKA 

Begreppet granskning fick fäste i radio- och TV-nyheternas värld under perioden 1965-1985. 

Påtryckningar från flera håll om politiskt ofärgad rapportering och allmänhetens intresse i 

fokus, bidrog till en nyhetsproduktion som var lika bred som noga granskad innan sändning. 

Ledord i utvecklingen var kredibilitet och objektivitet. En ny, yngre generation journalister 

började få fotfäste inom radions och TV:ns nyhetsredaktioner vilka förde med sig ett starkt 

driv att inte bara spegla samhället. ”Nyheter skall inte förmedlas, de skall uppsökas, var ett 

återkommande slagord”, skriver Djerf-Pierre och Weibull (2001, s.242). En revolution av 

nyhetsrapportering skedde i en tid av samhällskonflikter där LKAB-konflikten 1969-1970 

ackompanjerades av den ena miljöskandalen efter den andra i ett Sverige som törstade efter 

svar. Svaren kom genom ett granskande arbetssättet där makthavare ställdes till svars, kritiska 

frågor ställdes och nyheter en ny dimension utöver att bara föra informationen vidare som i 

den speglande nyhetsrapporteringen. Informationen både söktes upp och analyserades och det 
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nya sättet att bedriva journalistik kom att bli grunden för den granskande och grävande 

journalistiken i Sverige. Journalister började gräva i företag, politiska partier och i den 

svenska statsapparaten vilket satte tonen för de nästkommande 20 åren. 

 

 

 

TOLKA 

1985-1995 var åren då det tredje begreppet växte fram - tolka. Tolkningsutvecklingen blev ett 

naturligt tredje kompletterande steg efter att journalistiken utvecklats till att både spegla och 

granska information. Ett exempel som ges av Djerf-Pierre och Weibull är Konsumentekot: 

 

”Den bärande idén bakom Konsumentekot var att göra nyhetsjournalistik av 

konsumentfrågorna. Konsumentekot skulle inte bedriva konsumentupplysning i 

traditionell mening utan ville komma bort från ’pekpinnetonen som ofta präglat ren 

konsumentrådgivning’” (Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s.311) 

 

Journalistiken fick på sätt och vis en tredje dimension då samhället inte enbart speglades och 

granskades, utan också tolkades i ett större perspektiv som en del av det dagliga nyhetsflödet. 

Orsak och verkan fick större utrymme och granskning av exempelvis kötthantering hos 

grossister kompletterades med en tolkning av hur det påverkar slutkonsumenterna.  

 

Med tolkningen följde även skapandet av profiler som Jan Josefsson, Sverker Olofsson och 

Robert Aschberg vilka alla stora profiler under tolkningens tidsepok som i stora drag var en 

länk för medelsvenskens röst i medielandskapet. Många kan säkert relatera till profilernas 

nisch i svenska medier - de tolkar informationen i aktualitetsflödet och hittar nya ingångar att 

granska. 
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KONVERGENS 

Mönstret som ses i medievärlden och beskrivs i inledningen av denna uppsats är en 

konvergenskraft som sveper genom mediehusen. 

 

“Konvergens i sin enklaste form handlar om hur tidigare åtskilda processer eller 

områden närmar sig varandra och strävar mot ett gemensamt mål. Konvergens betecknar 

alltså en rörelse och en förändring, men inte ett avslutat och stillastående resultat” 

(Berglez & Olausson, 2009, s.178) 

 

Då konvergens existerar i många olika former behöver vi smalna av begreppet för att göra det 

applicerbart i vår forskning. Berglez och Olausson (2009) listar flera typer av 

konvergensprocesser som kan ses i den nya medievärlden. Fokus i denna uppsats är 

konvergens av innehåll som per definition betyder “Publicering av samma innehåll i flera 

olika publiceringskanaler” (Berglez & Olausson, 2009, s.186). 

 

Innehållskonvergensen vi belyser i uppsatsen är ett mönster som syns på fler och fler 

nyhetsredaktioner i medievärlden. Samma distributör producerar innehåll till flera olika 

mediekanaler. Det som till en början enbart var radio via Sveriges Radio har utvecklats till en 

organisation där material publiceras, utöver FM-bandet, via internet och sociala medier. 

Ljudklipp, radioprogram och podcasts blandas med text, bild, video och lyssnarinteraktion. 

Utvecklingen har skapat en ny kravbild för journalisten som mitt i det föränderliga klimatet 

behöver hantera fler kompetenser än ursprungsmediet.  

 

Innehållskonvergensen skapar i sin tur en ökad förväntad kompetensbredd hos journalisterna 

från arbetsgivare. Siapera (2012) beskriver hur utvecklingen skapat det nya begreppet “multi-

skilling” vilket speglas i svensk forskning under termen “multikompetens” (Nygren & 

Wadbring, 2013). 

 

MULTIKOMPETENS 

Begreppet multi-skilling, eller multikompetens när man talar om den “nya journalisten” är 

vanliga begrepp i medieforskningen. Nygren (2008) beskriver en medieutveckling som ställer 
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större krav på multikompetens hos journalister som ska arbeta med både fler medieformer och 

fler delar av arbetsprocessen. Nygren påvisar radio, TV, skrift (webb) och foto som de 

vanligast förekommande plattformarna och kompetenser journalisterna förväntas bemästra. 

Nygren har genom egna redaktionsstudier kunnat konstatera att journalister upplever en 

tempoökning i det praktiska arbetet, men att tidsvinsterna sällan används till det journalistiska 

arbetet. Tidsvinstens effekt blir istället högre produktionskrav och förväntningar att 

journalisterna ska göra fler artiklar eller inslag per dag istället för att höja kvalitén på det 

journalistiska arbetet. 

 

”Nästan alla tror att fler kommer att fungera som multireportrar i framtiden, men 

ungefär lika många tror inte att journalistiken kommer att bli bättre med 

multikompetens” (Nygren, 2008, s.71) 

 

Nygren beskriver en medievärld som ständigt utvecklas och förändras. I takt med att de 

tekniska lösningarna simplifieras, det ekonomiska spelrummet minskar och jobben blir allt 

färre blir den naturliga lösningen att färre journalister gör mer. Vidare diskuterar Nygren hur 

den redaktionella normen som infinner sig på många redaktioner i Sverige påverkar hur 

journalisten själv ser på de tillgivna arbetsuppgifterna. Om alla journalister på en redaktion 

jobbar mot flera medier på daglig basis infinner sig nya journalister i samma ram utan att 

kritiskt ifrågasätta arbetsprocessen. Nygren använder begreppet “tyst kunskap” för att 

beskriva beteendemönstret och spekulerar kring huruvida det tar fokus från det journalistiska 

arbetet. 

 

“Det nya arbetslivet” är ett annat begrepp som förekommit bland arbetslivsforskare sedan 

slutet av 1990-talet och Nygren menar att förändringen som sker i medievärlden kan 

konkretiseras med fyra nyckelord: flexibilitet, kostnadsreduktion, kundorientering och 

kompetenstrygghet. Kombinationen av de tre första begreppen skapar det fjärde: 

kompetenstrygghet, vilket betyder att den anställdes trygghet mer baseras i kompetens än 

själva anställningen. Förändringen syns, förutom i den konkreta arbetsmiljön, även i 

arbetsplatsannonser där tjänster som journalist eller reporter stadigt minskar medan tjänster 

med anknytning till multikompetens ökar, till exempel “journalist och redigerare”, “reporter 

och projektledare” och så vidare. Samtidigt påvisar Nygren att man genom redaktionsstudier 

kan läsa att 77% av journalisterna vid studiernas utförandedatum tror att multikompetens 

snarare stjälper än hjälper journalistiken. I studien har 162 reportrar med varierande 
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mediebakgrund tillfrågats om huruvida de uppfattar sig själva som multireportrar och vilka 

krav de upplever ställs på dem. Ett mönster uppenbarar sig där tidningsjournalister är den 

grupp som till minst del anser sig vara multireportrar men samtidigt upplever störst krav på 

multikompetens. Radiojournalister ser teknisk utrustning i form av mikrofoner och mixerbord 

som en del av yrket och upplever inte lika stor kravbild för multikompetens, medan TV-

journalister i stor grad upplever sig som multikompetenta då de ofta sköter hela processen 

från intervju till redigering.  

 

Nygren och Wadbring (2013) skriver i På väg mot medievärlden 2020 om hur den mediala 

miljön påverkat, påverkar och hypotetiskt kommer att påverka framtidens mediemiljö. 

Frågeställningen är egentligen huruvida gränsen mellan journalist, producent och konsument 

håller på att suddas ut och om journalistyrket kommer finnas kvar år 2020. Nygren och 

Wadbring belyser, som en del av mediesamhällets utveckling, multikompetens och 

konvergens av innehåll som relevanta begrepp i processen.  

 

Även Siapera (2012) pratar om konvergens och multikompetens som två relaterade begrepp i 

medieutvecklingen. Konvergensen skapar en ny marknad som i sin tur kräver en ny sorts 

journalist - multijournalisten. Siapera argumenterar både för och emot multijournalistiken 

utifrån att det som journalist är positivt att kunna hantera flera olika medier ur en 

jobbsynpunkt då den enskilda journalisten höjer sitt anställningsvärde. Siapera berättar om 

BBC som under 90-talet uppmanade sina journalister att bli multikompetenta - en plan som 

fick bakslag då de relativt snabbt insåg att en bra radiojournalist inte nödvändigtvis är en bra 

TV-journalist vilket Siapera använder som ett argument mot multikompetens. 

 

“From the point of view of journalists, they need to develop a range of skills across all 

media. This is the notion of multi-skilling, and while it is certainly a good thing, as 

people are allowed to learn several skills, it is in the end more ambiguous for the 

profession of journalism” (Siapera, 2012, s.134)  

 

Den gemensamma nämnaren för dessa forskares slutsatser är att utvecklingen skapar ett 

medielandskap där samma material rör sig över flera olika plattformar samtidigt som 

materialet i sin tur produceras av totalt sett färre journalister som genom sin multikompetens 

levererar journalistisk paketerat som framförallt video, ljud, bild och text. Mest intressant för 

uppsatsens syfte är Nygrens (2008) redaktionsstudier som påvisar hur journalister själva tror 
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att multikompetenskrav försämrar det journalistiska arbetet hos den svenska journalistkåren. I 

viss tidigare forskning talas det även om stress som en faktor vilket påvisades i en studie på 

BBC som presenterades av Cottle och Ashton (1999). 

  

METOD 

Vid valet av metod krävs en nära och detaljerad granskning av vad det faktiska syftet med 

denna forskning är. Om man väljer att tumma på denna granskning riskerar man att välja en 

icke optimal metod vilket skulle kunna orsaka problem vad det avser forskningens relevans. 

Med bakgrund mot att denna forskning till största delen vill få grepp om människors känslor 

och erfarenheter är personliga kvalitativa intervjuer att föredra (Ekström & Larsson, 2011). 

Dessa kvalitativa intervjuer är halvstrukturerade, även kallade semistrukturerade, vilket 

innebär att de inte är strängt avgränsade genom exempelvis stängda frågor, men inte heller 

helt öppna i sin karaktär. I stället återfinns den halvstrukturerade intervjun i mitten på denna 

skala vilket innebär att frågorna är satta, men oftast öppna och inramade av teman och 

inriktningar. Svaren som intervjupersonen ger är hens egna ord där utrymme ges till 

intervjupersonen att spekulera, analysera och svara fritt på frågorna. Detta under förutsättning 

att svaren har relevans till grundfrågan (Kvale, 1997). Vi har valt att ta avstamp i de typer av 

frågekategorier som Steinar Kvale lyfter fram i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

men avser vidare att styrka dessa utifrån relevant litteratur. De exempel på intervjufrågor som 

lyfts fram nedan är hämtade från de, under forskningen utförda kvalitativa intervjuerna med 

de fyra intervjupersonerna. 
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FRÅGEKATEGORIER 

INLEDANDE FRÅGOR 

Vid intervjutillfällen ämnar man ofta starta med breda, öppna frågor som inte har absolut syfte 

att bära intervjun. Olika alternativ finns att tillgå för hur frågorna i en intervjusituation skulle 

kunna struktureras. En variant är den så kallade ”tratten” som innebär att intervjun börjar med 

en allmän, bred, fråga för att därefter avgränsa frågorna successivt för att i slutändan vara nere 

på detaljnivå (Eriksson-Sjöberg & Lindfeldt, 2006).  

 

Exempel: ”Till att börja med, kan du beskriva en dag på jobbet?” 

 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

Denna kategori ställer vissa krav på intervjuaren. Hen tvingas vara nyfiken och vetgirig 

genom direkta frågor på vad som just sagts. Här finns även utrymme för att vilja veta mer om 

enskilda ord (Kvale, 1997).  

 

Exempel: ”Du nämnde att journalistiken blir påverkad när du har den typen av uppgifter, att 

distribuera live till exempel. Hur menar du att journalistiken påverkas?” 

 

SONDERANDE FRÅGOR 

Denna kategori påminner om uppföljningsfrågor men är inte lika specifik. Intervjuaren 

behöver inte nödvändigtvis visa exakt vad hen vill få fram för information (Kvale, 1997). 

 

Exempel: ”Vad tycker du om det?”, ”Hur då tänker du?” 

 

SPECIFICERANDE FRÅGOR 

Här ges intervjuaren möjlighet att vara mer specifik på ett personligt plan. Om intervjun 

tidigare handlat om frågor av mer allmän karaktär finns här utrymme att använda ordet ”du”, 

och därigenom bli mer personlig (Kvale, 1997). 
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Exempel: ”Men om han säger att just du, i egen person, ska göra det här på sociala medier. 

Hur skulle du reagera då?” 

 

DIREKTA FRÅGOR 

Om det förts en dialog mellan intervjuare och intervjuperson kring ett särskilt ämne kan det 

vara gynnsamt med en direkt fråga, det vill säga en given fråga om det man just diskuterat 

som ämnar förtydliga. Denna fråga behöver inte nödvändigtvis vara av öppen karaktär, utan 

skulle kan vara stängd för att säkerställa intervjupersonens åsikt i frågan (Kvale, 1997). 

 

Exempel: ”Är du en multikompetent journalist i förhållande till det du nyss sa?” 

STRUKTURERANDE FRÅGOR 

Här ges ett tydligt exempel på intervjuarens makt under intervjun. Hen har bland annat 

möjligheten att byta ämne om det bedöms vara nödvändigt. Frågekategorin är intimt 

förknippad med att intervjuaren skall vara påläst, förberedd och ha ett tydligt mål med sina 

frågor. Om intervjupersonen slingrar sig eller inte svarar på frågan är det intervjuarens uppgift 

att styra intervjun åt rätt håll (Fichtelius, 2008).  

 

Exempel: ”Men om vi går tillbaka till morgonmötet. Får du reda på då vilka medier du skall 

distribuera till, eller kan det förändras under dagens lopp?” 

 

TYSTNAD 

Istället för att fortsätta att ställa fråga efter fråga bör intervjuaren i vissa sammanhang istället 

välja att vara tyst och därmed ge intervjupersonen tid för eftertanke. Ofta fortsätter personen 

då att utveckla sina svar. Häger (2008) förespråkar vikten av intervjuarens tystnad i en 

intervjusituation för att få ut så bra svar som möjligt.  
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TOLKANDE FRÅGOR 

Detta innebär att intervjuaren följer upp det som nyss sagts. Detta ligger även nära den 

ovanstående kategorin Uppföljningsfrågor. Här ges intervjuaren möjlighet att summera det 

som nyss sagts (Kvale, 1997). 

 

Exempel: ”Detta tror du har direkt förbindelse med antalet plattformar du jobbar för?” 

 

INTERVJUFRÅGOR 

BESKRIV EN DAG PÅ JOBBET 

En naturlig start på intervjun, en bred och öppen fråga som har flera betydelser. Denna fråga 

är ett exempel som skulle kunna sättas in under kategorin Inledande frågor. Vidare kan denna 

typ av första fråga även användas som startfråga i sammanhanget ”tratten”.  

 

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER? 

En avsmalnande fråga enligt trattmodellen för att få ytterligare information kring arbetets 

fortlöpande under en arbetsdag. Frågan bär vikt då den ämnar ge en första indikation kring 

konvergensen och multikompetens i intervjupersonens yrkesvardag. 

 

HUR MYCKET AV DIN ARBETSDAG SKULLE DU SÄGA ÄR JOURNALISTISKT ARBETE?  

HUR MYCKET SKULLE DU VILJA VAR JOURNALISTISKT ARBETE? 

Denna typ av frågor kräver stor tydlighet kring begreppsapparaten då den kan skapa en 

definitionskrock mellan intervjuare och intervjuperson om en tydlig definition av begreppet 

inte finns. Är intervjuaren och intervjupersonen inte överens om begreppets innebörd riskerar 

forskningens kärnfråga att fallera. Begrepp som används i uppsatsen som riskerar ha olika 

betydelse för intervjuare och intervjuperson kommer därför att definieras. Viktigt i 

sammanhanget är att vara medveten om att frågan ger svar på intervjupersonens uppfattade 

tidsåtgång vilket inte nödvändigtvis speglar den faktiska tidsåtgången. 
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HUR MYCKET PÅVERKAR ANTALET MEDIER DU JOBBAR MOT DITT JOURNALISTISKA ARBETE? 

Häger (2008) återkommer ofta till fördelarna med öppna frågor och väljer vid flera tillfällen 

att inte endast ta avstamp i journalistiken, utan också i intervjutekniken som används av 

exempelvis förhörsledare och psykologer. De flesta av frågorna vi väljer att ta med i denna 

forskning är medvetet öppet formulerade vilket möjliggör sonderande uppföljningsfrågor 

(Kvale, 1997), exempelvis ”Hur menar du då?”.  

HUR SKULLE DU REAGERA OM DIN CHEF KOM TILL MORGONMÖTET OCH SA 

A, (SR Ekot) … nu skall du producera TV också? 

B, (NRK Dagsnytt) … nu skall du inte producera TV längre? 

C, (alt. NRK Dagsnytt) … nu skall du publicera allt innehåll på sociala medier också? 

 

Här ses ett exempel på en direkt fråga utifrån Kvales frågekategorier. Intervjuaren har 

möjligheten att introducera ämnen och förutsättningar direkt. Intervjuaren väljer alltså att 

bygga upp ett scenario som intervjupersonen måste förhålla sig till (Kvale, 1997). Även detta 

är något som Häger (2008) lägger stor vikt vid. Häger menar att det finns en fördel i att 

koppla frågan till en person för att skapa ett relaterbart exempel i frågan. Vidare vad det avser 

A- och B-frågorna tar de avstamp i två olika utgångspunkter där vi baserar fråga A på att 

NRK-reportrarna ofta producerar radio, TV och webb medan SR-reportrarna enkom 

producerar radio, foto och webb. 

 

VAD ÄR DET VÄRSTA MED ATT JOBBA MOT OLIKA MEDIER? 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT JOBBA MOT OLIKA MEDIER? 

De pressetiska regler som finns i Sverige fastställdes i samråd mellan medieföretagen, 

Publicistklubben och Journalistförbundet. De går under rubriken Publicitetsregler och har sex 

stycken underrubriker. En av de sex underrubrikerna är ”Hör båda sidor” (Fichtelius, 2008). 

Dessa två kontrastfrågor gällande att hur det är att jobba mot olika medier kan liknas vid 

detta.  
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VAD ÄR MULTIKOMPETENS FÖR DIG? 

Tidigare nämndes vikten av att intervjuare och intervjuperson är överens om begreppen som 

används. Här syns ett exempel på en sådan överenskommelse. Om intervjupersonens bild av 

vad multikompetens är ligger långt ifrån vad intervjuaren menar att det betyder kan en 

definitionskrock uppstå. Här låts intervjupersonen göra sin egen tolkning av begreppet. Vidare 

är denna avslutningsfråga även ett exempel på hur man kan vända upp och ner på den så 

kallade tratten. Det vill säga att man inte behöver börja brett för att avsluta i en smal och 

kärnfull fråga, utan istället ha möjlighet att börja kärnfullt för att istället avsluta brett, vilket 

denna fråga är ett exempel på (Eriksson-Sjöberg & Lindfeldt, 2006). 

 

VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre begrepp som bildar en slags vetenskaplig 

treenighet (Kvale, 1997). Begreppen används som ett verifieringsverktyg för vetenskapliga 

uppsatser och tittar på tre separata delar av forskningens kredibilitet. 

 

Validitet handlar om att problematisera huruvida rätt parametrar har analyserats i forskningen, 

och mer specifikt i den här uppsatsen - i intervjuerna. Med andra ord, har vi mätt och studerat 

rätt saker? (Kvale, 1997). Uppsatsens tematik berör multikompetensmiljöer hos två 

nyhetsredaktioner i Norge och Sverige. Frågorna och intervjuernas utförande är tydligt 

utformade för att få svar på hur de tillfrågade journalisterna upplever sin arbetsmiljö utifrån 

premissen att de producerar material till flera olika medieplattformar. Validiteten har tagits i 

beaktning inför intervjutillfällena och uppfyller således sitt mål och syfte. Det är viktigt att ha 

i åtanke att det är fyra journalister som intervjuats genom kvalitativa intervjuer, och inte en 

kvantitativ redaktionsstudie. 

 

Reliabilitet fokuserar på trovärdigheten i forskningens utförande vilket direkt anspelar till 

forskningens metod och utförande (Kvale, 1997). Genom kvalitativa intervjuer ges 

intervjupersonerna möjligheten att själva sätta ord på, och specificera sina åsikter kring 

multikompetens i arbetslivet som journalist. Ämnet som undersöks genom de kvalitativa 

intervjuerna ger heller inget upphov för journalisterna att tala osanning eller färga det de säger 

av högre maktpositioner i sina respektive organisationer. Reliabiliteten i forskningen hålls på 
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en hög nivå baserat på de två enkla parametrarna samtidigt som intervjuerna ämnar få fram 

den subjektiva uppfattningen av hur den faktiska arbetsmiljön ser ut. 

 

Generaliserbarhet definierar hur pass tillförlitlig forskningen är till att dra slutsatser i ett större 

sammanhang (Kvale, 1997). Forskningen som presenteras i denna uppsats ger därför en något 

begränsad bild för att på ett rättvist sätt porträttera arbetsmiljöerna på NRK Dagsnytt och SR 

Ekot var och en för sig. Dock påvisas skillnaderna i journalisternas arbetsuppgifter baserat på 

de olika formerna av multijournalistik som bedrivs på NRK Dagsnytt och SR Ekot vilket visar 

en tydlig distinktion mellan de två. Den skillnaden är av mer organisatorisk karaktär. 

Intervjuernas syfte är att ge en bild av hur den enskilda journalisten påverkas av olika 

multikompetensmiljöer och är alltså av relativt låg generaliserbarhetsgrad. 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi har valt att söka svar på vår forskningsfråga genom att utföra kvalitativa 

forskningsintervjuer med fyra journalister. Eftersom syftet är att kontrastera arbetet på 

Sveriges Radio Ekot med den norska motsvarigheten NRK Dagsnytt har vi valt att intervjua 

två personer från varje redaktion. För att få en så stringent bild av verkligheten som möjligt 

har vi därför haft krav på valet av intervjupersoner: 

 

 Det skall vara en allmänreporter. Problematiken med att använda sig av så kallade 

specialreportrar är att dessa ofta har andra förutsättningar än de allmänna reportrarna. De 

jobbar ofta med djupare granskningar under längre tid och får därför inte i samma skala ta 

del av det vardagliga och det rådande multimediala arbetstempot som en allmänreporter 

ofta får ta del av. Dessutom utgör allmänreportrarna en majoritet på redaktionerna och 

uppfattas därför som en mer genomsnittlig uppgiftslämnare. 

 

 Det skall vara en man och en kvinna från varje redaktion. Om det skulle finnas skillnader 

mellan hur de olika könen ser på arbetssituationen är det av vikt att båda sidor hörs, annars 

finns risk för att vi enkom får en ensidig bild av den uppfattade verkligheten. 
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 Det skall vara geografisk spridning på journalisterna. Resultatet skulle kunna ge en 

ofullständig bild av situationen om vi exempelvis valt att intervjua två journalister 

stationerade i Stockholm. På samma sätt som det skulle kunna bli missvisande om vi 

väljer två från till exempel Drammen i Norge. För att undvika dessa möjliga misstag har 

vi valt journalister med olika stationeringsorter. 

 

INTERVJUPERSON 1 

Yrke: Nyhetsreporter på NRK Dagsnytt 

Kön: Kvinna 

Stationerad: Finnsnes, Lenviks kommun 

Tid för intervju med intervjuperson 1 var den 13/5 2014 kl. 12:10. Intervjun genomfördes 

från Studio K7 på Musikhögskolan i Piteå. Intervjuperson 1 kommer i uppsatsen 

benämnas som NRK1. 

 

INTERVJUPERSON 2 

Yrke: Nyhetsreporter på NRK Dagsnytt 

Kön: Man 

Stationerad: Harstad, Harstads kommun 

Tid för intervju med intervjuperson 2 var den 13/5 2014 kl. 09:00. Intervjun genomfördes 

från Studio K7 på Musikhögskolan i Piteå. Intervjuperson 2 kommer i uppsatsen 

benämnas som NRK2. 

 

INTERVJUPERSON 3 

Yrke: Nyhetsreporter på SR Ekot 

Kön: Man 

Stationerad: Växjö 

Tid för intervju med intervjuperson 3 var den 14/5 2014 kl. 10:35. Intervjun genomfördes 

från radiostudion på produktionsbolaget Massa Media, på Acusticum i Piteå. 

Intervjuperson 3 kommer i uppsatsen benämnas som SR1. 
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INTERVJUPERSON 4 

Yrke: Nyhetsreporter på SR Ekot 

Kön: Kvinna 

Stationerad: Stockholm 

 

Tid för intervju med intervjuperson 1 var den 12/5 2014 kl. 16:50. Intervjun genomfördes från 

radiostudion på produktionsbolaget Massa Media, Acusticum i Piteå. Intervjuperson 4 

kommer i uppsatsen benämnas som SR2. 

 

ANALYSMETOD 

För att på bästa sätt jämföra resultaten av de kvalitativa intervjuerna använder vi oss av 

meningskategorisering. När transkriberingarna av intervjuerna är färdigställda blir resultatet 

en försvarlig mängd tecken fördelat på ett flertal sidor. För att lättare jämföra innehållet av de 

fyra intervjuerna kan vi som forskare bestämma oss för några få nyckelord, även kallade 

kategorier, vilka vi förhåller oss till under jämförelsen. Dessa kategorier måste således bära 

vikt under intervjun och även ha direkt koppling till vårt forskningsområde. Med anledning av 

att vårt område belyser hur den s.k. multikompetensen påverkar det journalistiska arbetet, 

vore ett kategoriseringsord inom just detta att föredra, exempelvis stress. När vi satt våra 

kategorier kontrasterar vi de fyra transkriberingarna genom de givna kategoriseringsorden. 

Hur förhåller sig reportrarna på NRK till stress? Hur mycket stress upplever de i sitt 

vardagsjobb? På samma sätt söker vi svar på hur reportrarna på SR Ekot upplever stress. De 

kanske har en annan relation till stress än vad NRK-kollegorna har? Sedan finner vi likheter 

och skillnader utifrån dessa på förhand definierade ord (Kvale, 1997). 

 

VAL AV MENINGSKATEGORIER 

Vi har valt att lägga fokus på hur arbetsprocessen upplevs och utförs av respektive journalist. 

Detta kommer således att spegla våra kategorival. För att ge en så rättvis kategorisering som 

möjligt, spänner dessa från såväl specifika mediala yrkesinriktningar till 

begreppskonkretisering. De meningskategorier vi valt är: Plattformsdistribution, Stress, 
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Arbetsfördelning, Multikompetensbegreppet och Multijournalistikens för- och nackdelar. Vi 

är medvetna om att dessa kategorier inte står för sig själva utan att de ofta går in i varandra 

under arbetsprocessens gång. 

 

DEFINITION AV MENINGSKATEGORIER 

 Plattformsdistribution: Vilka plattformar förväntas reportrarna producera mot? Vilka 

plattformar producerar de mot? 

 

 Stress: Här räknas reportrarnas subjektiva uppfattning kring hur stressrelaterad den 

nuvarande arbetssituationen för dem är 

 

 Arbetsfördelning: Hur mycket tid lägger de på respektive medium? 

 

 Multikompetensbegreppet: Multikompetens är inte oproblematiskt att definiera. Vad 

betyder ordet för dem? 

 

 Multijournalistikens för- och nackdelar: Här får reportrarna ge sin syn på fördelarna 

och nackdelarna med att förväntas arbeta och producera innehåll mot fler än ett 

medium. 

 

ANALYS 

PLATTFORMSDISTRIBUTION 

 

NRK1 

NRK1 menar att det finns en tydlig variation kring vilka medier hon förväntas leverera 

material en given arbetsdag.  
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”För idag till exempel. så är jag bara ute och jobbar med radio, medan jag för två dagar 

sen var ute och gjorde TV, radio och levererade bilder för webben, så det varierar ju lite. 

Men om vi tar den där varianten när jag levererar till alla plattformar så gör jag ett 

radioinslag till eftermiddagen, också skall jag leverera TV-bilder till samma kväll, också 

skall jag kanske i tillägg ta stillbilder eller kanske skriva en liten text och sänder till 

webben. Så det är de tre sakerna som skall göras på en och samma dag”  

NRK1 fick även frågan vad hon tycker om idén att i tillägg till de andra plattformarna även 

producera innehållet på sociala medier.  

”Nej, det känner jag inte att jag har tid till. Överhuvudtaget inte… Så att lägga på 

sociala medier på toppen av allt det här, det tror jag inte, och idag så blir det ofta en till 

en och en halv timmes övertid för att kunna hinna med att klara av alla uppgifter under 

en arbetsdag, så sociala medier hade ju bara medfört ännu mer övertid i så fall” 

 

NRK2 

Reportrarna på NRK har olika relation till webbplattformen, menar NRK2. Han har kollegor 

som ofta skriver webbtexter, men att han själv mycket sällan gör det.  

”Det vi vanligen distribuerar till är radio och TV. När det gäller internet så är det så att 

när vi kommer ut skickar vi ofta bilder som de kan använda till webbdistribution. Vi 

skickar också intervjuer via mobiltelefon till huvudkontoret i Tromsö som med hjälp av 

den kan skriva ut en text till webben. Egentligen slipper jag skriva till webben, de tar 

andra hand om” 

Även NRK2 är kritisk till idén att i tillägg även producera mot sociala medier. Han menar 

också att det redan finns personer på NRK som gör det.  

”Vi har ju faktiskt det kravet att vi skall förmedla allt vi gör på sociala medier, men jag 

är inte där alltså. Det får andra ta. Jag har inte kapacitet till att göra mer… Jag vill 

fortsätta producera till de plattformar jag kan – radio och TV. Det är det jag faktiskt 

kan” 

 

 

 



24 

 

SR1 

SR1 nämner i intervjun att det inte påverkar honom i någon större grad vad gäller flera 

plattformar. 

”Det skall ju dels produceras i FM-radion i våra kanaler… sen så är det webb. Det är 

egentligen webb och i FM”  

Men vid vidare tanke nämner även SR1 att han tar bilder också, dessutom arbetar han efter de 

så kallade tre benen.  

”Vi har ett ansvar för att göra webb och sociala medier. Det är två av de tre benen. Det 

är webb, sociala medier och det är FM” 

 På frågan om lämpligheten att även producera innehåll till TV, och därmed addera en 

plattform till de redan befintliga svarar SR1:  

”Ja, men det förekommer ju också. Vi vill ju ha videoklipp också. Men det är ju en bonus, 

som vi ser det. Eftersom att vi jobbar med radio så är det ju snyggt med ett videoklipp, 

men det är ju inte ett måste. Man kanske gör ett videoklipp i månaden. Tidigare gjorde 

jag ju videoklipp varje dag och sådär och det tyckte jag som reporter var roligt bara” 

 

SR2 

SR2 skiljer sig en aning och påpekar tydligt att hon sällan publicerar till webben, utan bara 

skriver en grundtext för webbreportrarna att jobba med. 

”Uppgiften är ju att bevaka en händelse helt enkelt, sen kan det vara lite olika hur det 

faller ut, ibland är det bara FM, bara radio man gör inslag till, och ibland vill de att man 

twittrar och gör en text så fort som möjligt till webben. Kommer en dom klockan 11 så 

vill de ha en text direkt och inte vänta till klockan 12. Alla inslag som vi gör skriver vi ut i 

text också med pratminus och allting för att kunna publiceras på webben” 

Vidare är SR2 noggrann med att poängtera att det är svårt att förutspå vilka plattformar som 

det förväntas att hon skall publicera till.  

”Det är olika till varje uppdrag hur man skall göra… Men ofta är det inte uttalat vad 

man skall göra utan det märker man, man ringer och kollar vad webben vill ha och är det 



25 

 

någon större presskonferens kan det bli Twitter och sådär också, men jag skall ju vara 

tillgänglig för alla plattformar.”  

Vad det gäller frågan om att utöka plattformarna med TV är SR2 inne på samma linje som 

SR1, det vill säga att det redan i viss mån förekommer. Men hon påpekar att SR inte vill bli en 

TV-kanal. 

 

Sammanfattning 

Flera likheter och skillnader finns att notera. Vad det gäller likheterna är det tydligt att 

samtliga fyra reportrar producerar och distribuerar material till ett flertal medier, oftast tre. 

NRK-reportrarna nämner radio, TV och webben, medan SR-reportrarna nämner radio, webb 

och sociala medier. Vidare vad det avser likheterna märks skepsisen tydligt hos NRK-

reportrarna angående förslaget att utöka distributionskanalerna ytterligare. SR-reportrarna 

däremot har inte samma tydliga negativa infallsvinkel, då de menar att visst videomaterial 

redan produceras på deras respektive redaktioner och att det till och med kan vara en liten 

bonus i upplevelsen. På det hela taget finns här koppling mellan SR2:s citat ”...det 

(videoproducering) kan ju säkert komma vad det lider…” och det som Nygren och Wadbring 

(2013) lägger vikt vid är att utvecklingen går mot att samma distributör producerar innehåll 

till olika mediekanaler. I olikheterna kring distributionsfrågan märks att olika journalister 

publicerar till olika medier. Inga utav våra intervjupersoner svarade exakt lika på frågan om 

vilka medier de producerar mot. NRK1: Radio, TV, foto och webbtext. NRK2: Radio, TV och 

foto. SR1: Radio, webbtext och foto, och undantagsvis även sociala medier. SR2: Radio, 

sociala medier, foto och undantagsfall webbtext. 

 

STRESS 

NRK1 

NRK1 menar att stressen gör sig påmind på flera olika sätt i hennes vardagsarbete, men att de 

alla kretsar kring samma huvudanledning: förväntningarna på att producera material till fler 

än ett medium.  

”… det är ju ett stressmoment när du kommer tillbaka med allt råmaterial. För det första 

så tar det ju längre tid när du först skall filma något och sen skall du kanske göra en 



26 

 

radioupptagning. Sen skall du intervjua någon på TV, och sen skall du ta stillbilder. Du 

använder ju mer tid när du är ute på fältet. Sen när du kommer tillbaka så skall du ju 

skapa en produkt av allt det här. Eller tre olika produkter kanske, så jag känner ju att om 

man hade kunnat koncentrera sig på en sak så hade det blivit bättre” 

 

NRK2 

Arbetssituationen NRK2 beskriver liknar på flera sätt NRK1:s beskrivning av förväntningarna 

att leverera material till allt fler plattformar och stressen det för med sig. För NRK2:s del har 

det till och med lett till sjukskrivning  

”… det påverkar också mitt arbete att jag skall leverera material till tre olika plattformar 

och olika redaktioner när saker händer. Man blir stressad i en arbetssituation. På det 

sättet påverkar det. Rent fysiskt är det ju inte hälsosamt heller. Man lever uselt i en sådan 

situation då man alltid skall jaga nyheter hela tiden, leverera, leverera, leverera… man 

blir stressad och själv har jag gått igenom en ganska stor hjärtoperation till följd av att 

jag levt ett osunt liv på den journalistiska löpbanan” 

På frågan om han tror att hjärtoperationen berodde på kravet att leverera till de olika 

plattformarna menar NRK2 att det nödvändigtvis inte behöver handla om plattformarna i sig, 

utan snarare arbetssituationen i stort.  

”… det är jävligt mycket arbete och det är antagligen vi på vår redaktion som har flest 

övertidstimmar av alla NRK-redaktioner. Det är många och långa resor på vägen, 

stannar vid bensinstationer och äter onyttigt, allt för att jag skall hinna leverera till alla 

redaktioner, till de plattformar vi skall leverera till. Förr i tiden jobbade jag mest med 

radio och det var stressigt nog, men det har ständigt blivit mer och mer och mer… Så jag 

vill inte rekommendera och jag tror inte det är sunt för andra människor att jobba så 

stressigt med alla de här plattformarna” 

 

SR1 

SR1 nämner inte att hans arbetssituation är präglad av en särskild stress, utan återkommer 

istället ofta till hur han uppfattar framtiden och hur det helt enkelt bara är att försöka följa 

med i den utvecklingen. På frågan hur SR1 skulle se på att även börja producera TV-inslag 

säger han.  
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”… om det nu skulle vara så att det förväntas av oss i framtiden att göra det så är det ju 

för att det finns ett behov av det och att vi ser att de som lyssnar på oss kanske hellre vill 

sprida videoklipp och kanske inte bara sprida ljudklipp och texter och bilder. Då är det 

ju det vi går till mötes. Då måste vi ju göra det” 

På frågan om inte den utvecklingen skulle kunna generera längre arbetsdagar, mer arbete och i 

förlängningen ökad stress, menar SR1 att det inte alls behöver vara på det sättet.  

”På en redaktion där det förväntas av mig att göra allt, då kanske det gör det. Men idag 

är inte redaktionerna uppbyggda så. Alltså redaktionerna har ju webbare och folk som 

jobbar med sociala medier. Så jag tycker redaktionerna anpassar sig till behovet. Men 

det är klart att om man ser till att en webbare skulle göra journalistik istället, alltså att 

den personen skulle gå ut och göra det som jag gör varje dag, det är klart att då tar man 

en person där ifrån. Men å andra sidan har vi ju bestämt oss för att vi skall göra webb 

och vi skall göra sociala medier och vi skall göra FM, så då måste det ju finnas den 

möjligheten också, och det går!” 

 

SR2 

I likhet med SR1 nämner inte SR2 att vardagsarbetet är allt för stressigt, utan hon talar istället 

om vikten åt att följa med i den tekniska utvecklingen och se efter behovet och de arbetsorder 

som kommer från cheferna.  

”… det är ju ett föränderligt samhälle så det är svårt att sitta där bakom en sten och vilja 

att det skall vara som det alltid har varit så att säga, så det är ju en utveckling som det 

bara är att hänga med i. Det är svårt att sitta här och vilja att det bara skall vara FM 

fortfarande. Så det blir de här extra uppgifterna” 

Men SR2 medger att tempot på arbetsplatsen har ökat i takt med att hon förväntas producera 

material till fler än ett medium.  

”Ja, men så är det ju, så är det ju. Det tillkommer ju uppgifter som givetvis tar tid. Förut 

har vi haft mer tid till FM-inslaget och nu skall samma tid, jag menar, inslaget ska 

sändas samma tid som innan. Det är klart att det blir lite mindre tid till allt så att säga” 
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Sammanfattning 

Här skiljer sig reportrarna på NRK och SR åt markant. Till att börja med återupprepar NRK1 

och NRK2 hur stressen på vardaglig basis påverkar deras respektive arbete. De berättar om 

hur de ser fördelar i önskemålet att i högre grad få ägna sig åt ett medium i taget, istället för 

att allt som oftast förväntas producera till tre olika plattformar. NRK2 menar även att hans 

arbetssituation bär skulden för en hjärtoperation. NRK1 och NRK2:s berättelser stämmer väl 

överens med det resultat Nygren lyfter fram i sin Yrke på glid, där han menar att 

multikompetensen genererar en tempoökning för journalisterna, men att den tiden som sparas 

genom att en person producerar för flera olika medier sällan används till det journalistiska 

arbetet, utan att tiden istället används till att producera ännu mer material (Nygren, 2008). 

Situationen för reportrarna på SR beskrivs annorlunda. SR1 och SR2 betonar vikten av att 

vara lyhörd över hur behoven ser ut och vad publiken/konsumenterna vill ha, och dessutom 

visar de båda lojalitet mot SR när de tar avstamp i att följa det regelverk som SR tagit fram. 

Samtidigt finns här även en likhet mellan de fyra reportrarna i tal om arbetsbörda. Alla fyra är 

eniga i att det konvergerande och multikompetenta arbetsklimatet genererar mer arbete och 

därmed större arbetsbörda. Den huvudsakliga skillnaden mellan de fyra reportrarna ligger i 

hur denna ökade arbetsklimat har tagit uttryck. 

 

ARBETSFÖRDELNING 

NRK1 

NRK1 menar att radio är hennes huvudmedium och att detta även speglar sig i uppfattningen 

kring arbetsfördelningen.  

”… för min del jobbar jag mest med radio. Kanske 70 % radio och 30 % med TV. Men 

det är för att jag precis lärt mig TV, så jag är ganska färsk videojournalist. Så det är 

mest radio för min del… Om man säger att jag är ute och spelar in i två timmar så 

använder jag säkert tre till fyra timmar åt att redigera och leverera åt de olika 

plattformarna”  

NRK1 menar vidare att det journalistiska arbetet ofta får stå åt sidan för kraven på snabb 

leverering.  
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”Som regel så är det inte så bra tid till research för att säga så. Det är väldigt ofta man 

skall leverera innehållet samma dag eller till dagen efter, så det begränsar tiden vi har 

till att sitta och gräva fram fakta” 

 

NRK2 

NRK2 jobbar i större utsträckning med TV än NRK1, och det är även detta som han menar är 

mest tidskrävande.  

”… jag lägger mest tid på att göra TV-inslaget i och med att processen är mycket mer 

omfattande i redigeringsprocessen. I radio kan jag ta ljud från TV-inslaget och lätt 

konvertera det till ett radioinslag, så jag vill säga att jag lägger minst tid på att göra ett 

radioinslag”  

Vad det avser det journalistiska arbetet är även NRK2 av uppfattningen att det snabba 

arbetstempot sätter sina spår på informationssamlandet.  

”Då vill jag säga att jag inte använder så mycket tid på att läsa på och jaga fakta. De 

flesta sakerna jag gör är händelsenyheter och då handlar det om att ta tag i det som 

händer på kort varsel. Sen när jag redigerar så hämtar jag mycket information från 

internet under tiden jag sitter och redigerar. När jag tänker till så lägger jag inte så 

mycket tid på research och faktainhämtning när jag skall göra inslagen. Det blir mer att 

man ställer frågorna på plats utifrån nyheten man bevakar” 

 

SR1 

Eftersom att SR1 framförallt jobbar mot FM och webb så är det dessa stolpar han utgår från 

vid uppskattning av arbetsfördelningen. ”Jag lägger ungefär 70 % på att hitta röster och 

reka, och 30 % på att skriva manus och publicera på webben.”  Gällande det journalistiska 

arbetet betonar SR1 komplexiteten kring frågan eftersom att det ofta varierar beroende på 

arbetsuppdrag.  

”Det beror på om man jobbar för dagen eller om man jobbar framåt. Om man jobbar 

framåt som vi säger då har man en mer granskande roll. Men det är så olika, det beror 

alldeles på… Om jag ser till mig själv. På Ekot så finns det saker som jag satt i veckor 

med och researchade och hämtade information och sen gjorde ut det. Sen fanns det andra 
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dagar då jag kunde hitta en intressant grej på morgonen som jag egentligen bara kunde 

göra rakt av. Så det är olika också vad man gör för arbete” 

 

SR2 

I kontrast till SR1 menar SR2 att problematiken inte ligger i att olika dagar ser olika ut vad 

det avser vilket arbete som förväntas bli gjort och som därmed sätter sin prägel på utförandet 

av det journalistiska arbetet. SR2 menar istället att svårigheten ligger i att alla uppgifter ofta 

går in i varandra och att de därför är svåra att skilja åt.  

”Det hör ihop allting. Jag kan inte dela upp det, utan skriver jag en text som jag sen kan 

läsa in och då vet jag inte, är det för FM eller för webben? Det hör liksom ihop för 

mycket för att dela upp det” 

Och SR2 betonar vidare att det journalistiska arbetet inte påverkas utav vad hon utför för 

arbete under specifika dagar, utan detta arbete har i stora drag alltid liknande omfång oavsett 

vad hon har för uppgift för dagen. 

 

Sammanfattning 

I denna meningskategori är det viktigt att komma ihåg problematiken kring att 

intervjupersonerna skall ”uppfatta” hur stor vikt de lägger vid olika typer av mediala uppdrag. 

Det är viktigt att belysa komplexiteten med anledning av att detta är just en uppfattning. Det 

är inte nödvändigtvis en sanning. Men vi menar att intervjupersonernas svar än dock ger en 

inblick kring hur fördelningen skulle kunna ser ut. Vad det avser skillnaderna i svaren mellan 

de fyra finns exempel att lyfta fram. Den tydligaste differensen går att notera kring att 

reportrarna på NRK inte finner någon närmare problematik i att svara på frågan hur de 

uppskattar att arbetsfördelningen ser ut för dem. De berättar vidare att det journalistiska 

arbetet ofta får stå åt sidan till förmån för det ökade arbetstempot, och de upplever att de inte 

har möjlighet att lägga ned den tiden de skulle vilja på att gräva fram fakta eller arbeta med 

research. Vad det avser dessa svar skiljer sig reportrarna på SR åt med anledning av att de 

upplever frågeställningen i grunden som problematisk eftersom att det dels är så olika från 

gång till annan hur en arbetsdag ser ut, men även för att arbetsuppgifterna flätas in i varandra. 

SR1 menar att problemet huvudsakligen ligger i att arbetsdagarna ser så olika ut så att det gör 

det problematiskt att svara i tal om något snitt. SR2 å andra sidan menar att frågan är komplex 
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eftersom att det är svårt att skilja arbetsuppgifterna åt, eftersom att de så intimt länkar in i 

varandra. 

 

MULTIKOMPETENSBEGREPPET 

NRK1 

NRK1 väljer bl.a. att lyfta fram själva kompetensen i begreppet Multikompetens.  

”Det är ju att behärska flera medier. Att jag är kunnig nog för att kunna leverera till 

både radio, TV och webben. Att det är en kompetens som sträcker vidare än att publicera 

på ett sätt” 

 På frågan om hon själv anser sig vara multikompetens vill hon mena att så är fallet.  

”Ja, det skulle jag vilja påstå, även om jag inte är så väldigt teknisk. Det rent tekniska 

har jag bara lärt mig precis det som jag behöver lära mig. Men jag tycker det är väldigt 

bra att kunna leverera och jag gillar att kunna behärska alla de tre varianterna”  

Dessutom har NRK1 konkreta exempel på när hon känt sig bred i sin yrkesroll.  

”… som nu den åttonde maj t.ex. när det var självständighetsdagen i Norge så stod jag 

där med videokameran på ett stativ, och med radiomikrofonen i andra handen, och då 

hade jag inte fler händer, så då kunde jag inte ta stillbilder med kameran. Då fick jag 

verkligen känslan av att nu är jag multimedial, för då levererade jag verkligen till alla 

plattformar” 

 

NRK2 

NRK2 lägger särskild vikt vid det tekniska när han beskriver vad multikompetens betyder för 

honom.  

”Det är att kunna utföra alla dessa tekniska uppgifter i tillägg till att vara en allround 

journalist. Då tänker jag på att kunna använda utrustning för att sända live på radio och 

TV, att hantera en kamera och samtidigt vara journalist. Ha hand om min egen studio på 

kontoret med massa teknisk utrustning, driva avancerad radioredigering med flera 
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ljudspår och detsamma på TV. Att besitta all denna tekniska kompetens för att lösa de 

journalistiska uppdragen i tillägg till att samtidigt bedriva journalistik.”  

NRK2 anser själv att han är en multikompetent journalist och poängterar ytterligare vikten av 

att vara tekniskt skicklig, inte enkom när det avser inspelningsutrustning, utan även när det 

gäller annan, övrig teknisk apparatur.  

”Nu till exempel har vi haft ett stort datatekniskt problem på kontoret som gjort att vi inte 

kommit ut på internet, så jag har krupit runt på golvet och ägnat mig åt tekniskt arbete 

för att få kontoret att fungera och ha tillgång till internet. Det är faktiskt jag som gör de 

tekniska uppdragen på redaktionen också.” 

 

SR1 

SR1 lägger in producentens roll i begreppet, då han menar att det är viktigt som en 

multikompetent reporter att kunna producera och leverera det material som producenten ber 

en att utföra.  

”Det är väll att kunna göra det som jag förväntas att göra. Jag menar om det är så att 

producenten vill att jag skall göra ett videoklipp på den här händelsen, en brand t.ex., då 

gör jag det. Det kan också vara, jag gör ju också webbpublicering, försöker ta bilder, 

försöker hitta mervärde som man kan lägga in i texter och så vidare. Fakta! Det finns 

mycket som man kan väga in i vad som är multikompetens. Att vara just en väldigt påläst 

och samhällsintresserad reporter, en allmänreporter, att kunna göra det mesta den 

journalistiska vägen” 

 

SR2 

SR2 väljer att även lyfta programverksamheten som en del i att vara multikompetent.  

”Jag tänker ju att det, personligen, är att jag kan vara programledare, jag kan sända 

nyheter, jag kan vara reporter, jag kan vara ute och sända HF och ser det som en 

kompetens i den bemärkelsen. Man redigerar ljud i Digas, man hanterar det där som det 

tidigare kunde finnas teknisk assistans till. Det tycker jag är multikompetens. ” 
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Sammanfattning 

Samtliga fyra reportrar har olika syn på vad det innebär att vara multikompetent. De väljer 

alla att fokusera på olika saker. NRK1 nämner vikten av att syna själva kompetensen i 

begreppet. NRK2 å sin sida kopplar multikompetens till att ha framträdande tekniska 

kvaliteter. SR1 kopplar begreppet mot att ha ett brett kunnande och där igenom alltid kunna 

vara redo på vad producenten eller nyhetschefen ger en för uppdrag, här går det att finna 

likheter kring de lojala tankegångarna SR1 tidigare lyft fram när det avsåg arbetsbördan och 

stressnivån. SR2 å sin sida nämner att det inte enkom är av vikt att behärska nyhetsmediet i 

sig utan att det även är viktigt att exempelvis kunna vara en god programledare. Vad det avser 

likheterna så nämner de alla att de själva anser att de är multikompetenta. NRK1 hade till och 

med en konkret situation då hon ansåg sig vara bred i yrkeskompetens. De fyra 

intervjupersonernas övergripande syn på sig själva som multijournalister i dagens 

medielandskap stärker det som Siapera (2012) talar om: att medieutvecklingen otvivelaktigt 

går åt just detta håll där konvergens och multikompetens flätas in i varandra och tillsammans 

skapar en ny typ av journalist, den så kallade multijournalisten. 

 

MULTIJOURNALISTIKENS FÖR- OCH NACKDELAR 

NRK1 

NRK1 lyfter fram flexibiliteten och valfriheten och tillgången till alternativa sätt att berätta en 

historia på, beroende på vad det är för sorts nyhet som skall berättas.  

”Det är ju att du kan se på historien och fundera på, hur kan jag publicera det här på 

bästa sätt? Eftersom att du har många olika varianter att få historien berättad på. Om 

det är väldigt komplicerade saker så kan du skapa det för webben så du kan skriva 

massa text och förklara och använda en massa faktarutor och allt sådant. Men om det 

är en visuellt väldigt fin sak så kan du välja att göra TV utav det, och om det är ljudligt 

kan du välja att göra radio av det. Så det är att kunna ha de här möjligheterna som är 

jättebra”  

Nackdelarna NRK1 ser med det multikompetenta medielandskapet är i huvudsak det som hon 

tidigare berört – stressen.  
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”Det är ju stressen, och allt du skall komma ihåg rent praktiskt att ha med dig och allt 

bärande, det är ju tungt, om du skall gå en bit bort från bilen så har du en massa saker 

som du måste bära. Du har fickorna fulla med batterier, ljud och ljus. Det är väldigt 

mycket teknik, och då kan jag tänka att det är ju inte därför jag är journalist för att vara 

en bra tekniker. Så det tycker jag är stressigt att komma ihåg att ha med sig allting” 

 

NRK2 

NRK2 menar att responsen ifrån lyssnare, tittare, läsare och alla andra som tar del av hans 

inslag är det som gör att han fortsätter som journalist. Att folk tar till sig det han producerar 

och levererar.  

”Det bästa för mig är den reaktionen jag får bland lyssnare och tittare i den region jag 

är satt till i täcka… Den tillfredsställelsen att det vi gör blir sett och hört på radio och TV 

vare sig det handlar om politik, ekonomi, en katt i ett träd, en brand eller ett mord. Att vi 

blir registrerade, att det visar att det finns folk som bor och verkar i det här området. Det 

är den största tillfredsställelsen, att jag klarar att leverera under de förutsättningarna 

jag jobbar under. Det handlar om geografi, avstånd, teknik och att klara av att leverera 

ett brukbart resultat till de plattformar vi skall leverera till” 

Vidare påpekar NRK2 att de negativa sidorna är påtagliga då han inte hinner granska olika 

nyhetsuppslag och tips han fått, eftersom att han helt enkelt inte har tid till det.  

”Som journalist är det att jag inte klarar av, det finns så mycket mer vi hade kunnat göra. 

Det finns så många ouppklarade journalistiska case i den här regionen som jag önskar vi 

kunde klara av att hinna med. Jag får lite dåligt samvete för att vi inte kan gå djupare in i 

vissa frågor och gräva mer. Det finns korruption exempelvis, och att kunna följa en 

sådan sak istället för att flyga som en humla, som flyger från blomma till blomma, och 

bara suger ut nekaren. Jag önskar att vi kunde dra upp hela blomman med rötter och allt 

och bara ruska om! Verkligen driva en journalistik som faktiskt betyder något, inte bara 

registrering av händelser och en verklighet som flyger förbi i hög fart. Jag skulle vilja 

sätta mig ner och fundera, men som det fungerar nu är det inte möjligt. Vi är för få och 

kravet på att vi skall komma på nya stories hela tiden är alldeles för starkt. Det är inte 

tillfredsställande” 
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SR1 

SR1 tar även här avstamp i vikten av att som journalist följa med i utvecklingen, och de 

positiva effekterna det för med sig av att vara en multikompetent journalist.  

”Det bästa är ju att lära sig. Journalistiken förändras ju och behoven av att se olika, 

alltså att ta del av att journalistiken förändras. Det är ju bara positivt”  

Vad det avser den negativa sidan menar SR1 att det inte finns så uttalade negativa 

konsekvenser utan att det snarare handlar om hur man disponerar sin tid.  

”Det är väl möjligtvis att man inte får den tiden över till researcharbete och sådana 

saker, men det handlar ju bara om hur man lägger upp arbetet.” 

 

SR2 

SR2 lyfter fram tillfredsställelsen av att det som produceras även blir hört på internet vilket 

vidare genererar lyssnarkommentarer.  

”Det bästa är väl att det är många som faktiskt är inne på hemsidan och följer nyheter 

där, att man märker att det man gör inte bara är för görandets skull utan att det faktiskt 

är många som tar till sig det som görs där. Och att det också kan leda till att folk väldigt 

enkelt kan få reda på vem reportern är och höra av sig till mig exempelvis med ett mail 

och komma med idé på en uppföljning. Det var ju ett mycket större steg från tidigare att 

ta reda på vem som är reporter och ringa in. Idag är det mycket lättare att ta reda på 

vem man skall höra av sig till, så det är ju positivt”  

Det negativa konsekvenserna av att jobba som multikompetent reporter är enligt SR2 att ens 

skärpa kan störas av att man har flera tankar i huvudet samtidigt.  

”Ibland skall man ju ha fokus på två ställen samtidigt kan det ju bli. Att man är på en 

presskonferens och skall höra vad de säger där, och sen skall man också skriva ner 

något. I alla fall för mig tar det ju en stund att skriva ner på mobilen det man vill skriva 

ner på twitter t.ex. och på den tiden kan man ju missa vad som sägs” 
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Sammanfattning 

NRK2 och SR2 möts tydligt i den gemensamma tillfredsställelsen över att det som produceras 

faktiskt blir hört eller sett på. NRK1 lägger vikt vid möjligheten att kunna få välja medium 

utifrån vilket jobb som skall göras. SR1 ser mer övergripande på frågan och svarar med 

anledning av det inte lika konkret som de övriga tre utan lyfter fram det positiva i att få ta del 

av förändringen som sker och finns inom journalistiken. Vad det avser nackdelarna skulle det 

kunna gå att se ett genomgående mönster hos samtliga fyra intervjupersoner, det att inte 

uppleva att tiden räcker till. Att de uppgifter som förväntas att bli gjorda tar så pass mycket 

längre tid, med bakgrund mot att det skall distribueras i fler medier, så att tiden upplevs inte 

räcka till. Intervjupersonernas uppfattning kan med fördel sättas i relation till den 

redaktionsstudie Gunnar Nygren genomfört som visar att 77% av de tillfrågade journalisterna 

tror att multikompetensen genererar en negativ- snarare än en positiv utveckling på den 

framtida journalistiken (Nygren, 2008). 

 

DISKUSSION 

Låt oss börja med att ta avstamp i de tre grundläggande begreppen för det journalistiska 

arbetet: spegla, granska och tolka (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). De tre begreppen har 

kompletterat journalistiken genom åren, men frågan är om den nya multikompetenta 

journalisten är på väg att skapa ett nytt fjärde begrepp eller om det nya arbetssättet tvingar 

journalisten att fokusera mer på ett av de tre tidigare begreppen än någonsin. 

 

SPEGLA 

De två NRK-journalisterna beskriver en arbetsmiljö som präglas av korta tidsramar och ett 

stressigt arbetsklimat. Intervjupersonen NRK2 beskriver problematiken med att inte hinna 

ägna sig mer åt att gräva och granska vad som sker i hans bevakningsområde. 

”Jag får lite dåligt samvete för att vi inte kan gå djupare in i vissa frågor och gräva mer. 

Det finns korruption exempelvis, och att kunna följa en sådan sak istället för att flyga 

som en humla, som flyger från blomma till blomma, och bara suger ut nektarn. Jag 

önskar att vi kunde dra upp hela blomman med rötter och allt och bara ruska om! 
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Verkligen driva en journalistik som faktiskt betyder något, inte bara registrering av 

händelser och en verklighet som flyger förbi i hög fart. Jag skulle vilja sätta mig ner och 

fundera, men som det fungerar nu är det inte möjligt. Vi är för få och kravet på att vi 

skall komma på nya stories hela tiden är alldeles för starkt. Det är inte 

tillfredsställande.” 

Situationen NRK2 beskriver är en tydlig definition av spegling, och frustration uppstår när 

den egna journalistiska drivkraften gör att han vill gå mer på djupet i de frågor som bevakas. 

Hela forskningsprocessen föddes ur intresset för hur NRK och andra public servicebolag i 

världen arbetar då journalisterna levererar material till ett flertal olika plattformar, och det 

som NRK2 beskriver är den verklighet vi misstänkte var en konsekvens av ämbetet som 

multijournalister. 

Journalisterna hos SR har utifrån de utförda kvalitativa intervjuerna inte en lika stark bild av 

att det journalistiska arbetet de utför präglas av spegling. SR1 säger:  

”…sen fanns det andra dagar då jag kunde hitta en intressant grej på morgonen som jag 

egentligen bara kunde göra rakt av. Så det är olika också vad man gör för arbete”  

vilket antyder att en form av speglande journalistik finns invävt i arbetssituationen, men att 

det enbart sker vissa dagar. Skillnaden mellan NRK och SR ligger dock inte bara i att NRK 

gör en typ av nyheter och SR en annan då bägge parter ofta gör samma slags nyheter om vi 

talar i begreppen spegla, granska, tolka. Den mest utmärkande skillnaden ligger i 

arbetsklimatet och tidsramen de har att producera ett givet inslag. På frågan om att utöka sina 

arbetsuppgifter, vilket i praktiken skulle innebära ännu mindre tid åt det granskande arbetet, 

svarar NRK1 ”Nej, det känner jag inte att jag har tid till. Överhuvudtaget inte” medan SR1, 

på en fråga om att börja producera TV i tillägg till de plattformar han redan levererade till, 

svarar: 

”Vi vill ju ha videoklipp också. Men det är ju en bonus, som vi ser det. Eftersom att vi 

jobbar med radio så är det ju snyggt med ett videoklipp, men det är ju inte ett måste. Man 

kanske gör ett videoklipp i månaden. Tidigare gjorde jag ju videoklipp varje dag och 

sådär och det tyckte jag som reporter var roligt bara.”  

SR1 ser inga problem med att utöka antalet plattformar, han menar dessutom att han redan har 

gjort det och att det var en positiv upplevelse. Skillnaden här ligger alltså inte i första hand i 

arbetssättet som präglas av att spegla, utan i kontexten begreppet verkar. Med det menas att 
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NRK-journalisterna har en större tidspress på grund av arbetsbördan som skapas av att de är 

multireportrar vilket i sin tur mer eller mindre tvingar dem att till största del ägna sig åt 

speglande journalistik. Journalisterna på SR antyder i intervjuerna att de inte upplever stress 

utifrån de plattformar som materialet ska levereras till och att de till och med finner det 

tillfredsställande att producera video i tillägg till radiomaterialet. 

 

GRANSKA 

En tydlig differens mellan SR och NRK finns att urskilja när det gäller tidsåtgången till det 

granskande arbetet. Genomgående i intervjuerna poängterar reportrarna på NRK hur den 

granskande journalistiken får stå åt sidan för det ökade kravet på de olika 

plattformsdistributionerna. Exempelvis säger NRK1: 

”Det är ju det (granskningen) som tar kortast tid… Som regel så är det inte så mycket tid 

till research för att säga så. Det är väldigt ofta man skall leverera innehållet till samma 

dag eller till dagen efter, så det begränsar tiden vi har till att sitta och gräva fram fakta… 

Det händer ju att jag sitter och tänker att det här skulle kunna bli mycket, mycket bättre 

om jag hade hittat fler källor eller haft mer information.” 

På SR beskrivs inte samma negativa situation. SR1 säger: 

”Om man jobbar framåt som vi säger, då har man en mer granskande roll… Om jag ser 

till mig själv. På Ekot finns det saker som jag satt i veckor med och researchade och 

hämtade information och sen gjorde ut det.” 

Trots att reportrarna på SR även ”jobbar för dagen”, vilket kan ses som en motsats till 

exemplet ovan, finner vi en omfattande motsats mellan de två public service-bolagen där 

reportrarna på NRK inte under någon del av intervjuerna nämner att det finns den tiden till 

granskning som SR1 berättar att de har möjlighet till. Då det på SR varierar huruvida man 

”jobbar för dagen” eller ”jobbar framåt” beskriver NRK1 och NRK2 en verklighet där 

denna variation inte finnas, utan att verkligheten enkom handlar om att producera nyheter som 

skall sändas ut samma dag eller till dagen efter, vilket får konsekvensen att den granskande 

journalistiken får stå åt sidan. 
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TOLKA 

När vi utgår från att definiera detta begrepp som en tolkning av det dagliga nyhetsflödet i ett 

större perspektiv är sociala medier ett bra exempel. Om en reporter väljer att följa ett 

uppmärksammat twitterflöde för att därefter göra en nyhet av vad som skrivits blir detta ett 

modernt och relevant exempel på tolkning. Våra intervjupersoner nämner inte vidare i de 

kvalitativa intervjuerna hur de använder sig av denna metod, men det går att finna andra 

exempel. SR2 belyser bland annat hur positiv den tekniska och digitala utvecklingen är när 

det gäller tillgängligheten som reporter och hur detta kan påverka uppslagen på nyheterna. På 

samma sätt som Sverker Olofsson och Plus-redaktionen tolkade och byggde sina program 

kring responsen från tittare berättar SR2 hur hon ofta jobbar på liknande sätt då hon läser, 

lyssnar och tolkar konsumenternas kommentarer och mail: 

”Man märker att man inte gör det bara för görandets skull, utan att det faktiskt är många 

som tar till sig det som görs, och att det också kan leda till att folk väldigt enkelt kan få 

reda på vem reportern är och höra av sig till mig exempelvis med ett mail och komma 

med idé på en uppföljning. Det var ju ett mycket större steg tidigare, att ta reda på vem 

som är reporter och ringa in. Idag är det mycket lättare att ta reda på vem man skall 

höra av sig till, så det är ju positivt.” 

Vad det gäller NRK-reportrarnas relation till begreppet tolka framgår den inte på samma sätt 

som hos SR2 i någon av intervjuerna. Kopplingen till sociala medier är i princip obefintlig 

hos NRK1 och NRK2 då de inte publicerar material via sociala medier och därav inte aktiva i 

sin yrkesroll på exempelvis Twitter. 

 

SLUTSATS 

Låt oss avsluta där vi började, med forskningsfrågan: Hur påverkar kraven på multikompetens 

det journalistiska arbetet hos reportrar på SR Ekot i kontrast till reportrar på NRK Dagsnytt? 

Svaret vi funnit utifrån de kvalitativa intervjuer vi genomfört med de två nyhetsjournalisterna 

från respektive redaktion visar en påtaglig skillnad: Kraven på multikompetens påverkar det 

journalistiska arbetet negativt. För att på ett tydligt och enkelt sätt styrka resultatet reducerar 

vi ner forskningsfrågan till en specifik fråga som samtliga fyra journalister svarade på under 

intervjun. En fråga intimt kopplad till vår huvudsakliga forskningsfråga: 
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Fråga: Upplever du att antalet medier du jobbar mot påverkar det journalistiska arbetet 

negativt? 

NRK1: Ja, det är klart det gör det. Det gör det ju. 

NRK2: Självklart gör det det. 

SR1: Ja, så är det ju. Men verkligheten är ju sån idag också. 

SR2: Ja men så är det ju, så är det ju. Det tillkommer ju uppgifter som givetvis tar tid. 

Genomgående i intervjuerna svarade journalisterna annorlunda gent emot varandra på våra 

frågor. I vissa frågor skilde sig svaren markant åt, där framförallt NRK-reportrarnas relation 

till stress sticker ut och visade sig betydligt mer påtaglig än SR-reportrarna, medan det i andra 

frågor mer handlade om nyansskillnader. Exempelvis frågan om de ser sig själva som 

multijournalister, där alla men med lite olika nyanser menar att så är fallet. Den enda frågan 

där svaret hos samtliga fyra journalister är utom tvivel samma är därför svaret på frågan ovan. 

Samtliga är överens. De alla menar att antalet plattformar de producerar för stjälper det 

journalistiska arbetet. Det är ett ställningstagande som dessutom blir än tydligare när de skrivs 

ut intill varandra.  

 

Var är medievärlden på väg? I likhet med vad Nygren (2008) kommer fram till så visar även 

vår forskning att medievärlden ständigt är i förändring. Den står aldrig still. Flera av våra 

intervjupersoner nämner just detta, att det exempelvis blir vanligare och vanligare med att 

fokusera på webben, eller att det förr var mindre stressigt på jobbet eftersom att det var färre 

medier att hålla reda på. Detta forskningsresultat är även i enlighet med vad Siapera (2012) 

menar vad det avser multikompetensen och konvergensen, att konvergensen, som den här 

forskningen berör, skapar en ny sorts marknad som kräver en ny typ att journalist, det vill 

säga den multikompetenta journalisten. En titel som samtliga fyra intervjuade journalister 

ansåg sig ha. Dessutom styrks Siaperas teorier gällande multijournalistens konkurrensfördel 

tydligast genom reportrarna på NRK som menar att det är helt nödvändigt att behärska flera 

medier för att kunna bedriva den journalistiska nyhetsbevakning som de gör. 
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VAD ÄR KOMPETENS? 

Genomgående i forskningen används begreppet multikompetens. I vår forskning framgår det 

att det med multikompetens menas att en enskild journalist producerar material till ett flertal 

olika medier än sitt eget huvudmedium. Den svenska nyhetsjournalistiken präglas av radio, 

TV, tidningar, webbtexter och sociala medier varav alla tidigare skötts av enskilda 

organisationer. I och med den tekniska utvecklingen och konvergens av innehåll flyter de 

tidigare åtskilda informationskanalerna samman under ett antal större organisationer. I vår 

forskning påvisas specifikt multikompetens som att en journalist exempelvis producerar radio, 

TV och webbtext – men vad är kompetens? 

Enligt Svenska Akademiens Ordlista betyder kompetens ”tillräcklig skicklighet; behörighet” 

(SAOL) och frågor väcks i begreppet multikompetens. Vi har båda arbetat som journalister på 

Sveriges Radio och upplevt hur bilder tagna med en smart telefon publicerats tillsammans 

med våra radioinslag och webbtexter på sverigesradio.se. Innebär det att vi är 

multikompetenta per definition, eller är en mobilbild bara ett exempel på en extra 

arbetsuppgift? Vi anser att det inte är en kompetens per definition, utan snarare ett bortfall av 

kompetensen fotografering i den journalistiska yrkeskåren där det tidigare fanns betydligt fler 

renodlade journalistiska fotografer. Vi tror att förändringen är en konsekvens av den tekniska 

utvecklingen som gör det möjligt att med enkla medel leverera, i det här fallet, en bild som är 

av godtagbar kvalitet utifrån arbetsgivarens förväntningar. En naturlig utveckling vore att 

kraven ökar ytterligare från arbetsgivarna i takt med att journalisterna blir bättre på att hantera 

olika plattformar, vilket kommer att skapa en verklighet där det inte är den bästa journalisten 

som är mest eftertraktad, utan journalisten med störst kompetensbredd. 

I arbetet har vi även definierat journalistiskt arbete som en kompetens med fokus på 

informationssökande, faktakoll och dylikt arbete som inte präglas av produktion – det vill 

säga inspelning, redigering med mera. Ett problem vi stötte på i intervjuerna var att 

journalisterna till viss mån inte höll med om definitionen vilket är ett resultat av att vi inte var 

tydliga nog med specificeringen av begreppet i intervjusituationen. Frågan ”Hur mycket av 

din arbetsdag skulle du säga är journalistiskt arbete?” bemöttes bland annat med svaret ”Jag 

vill säga att allt jag gör är journalistiskt arbete”. Begreppet definierades i alla fyra intervjuerna 

med intervjupersonen, men en initial tydlighet kring vår definition av begreppet i forskningen 

hade eliminerat förvirringen. 
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VIDARE FORSKNING 

Det finns ett par intressanta uppföljningar att göra på vår forskning utifrån studiens resultat 

varav den mest självklara är att göra en liknande studie med kvalitativa intervjuer som 

sträcker sig över fler länder och journalister för att ge en större helhetsbild av hur public 

servicejournalisterna i världen har det. Utifrån en större studie kan mer övergripande 

slutsatser dras om multikompetensens inverkan på de grundläggande journalistiska begreppen 

spegla, granska och tolka. Dessutom kan det bidra till en förändrad arbetssituation för 

journalister inom public service världen över. 

Utifrån multikompetensbegreppet kan vidare forskning föras kring frågan: vad är kompetens? 

Alternativt kan frågan formuleras: vad är kompetens i journalistiken? Vi har under 

forskningsprocessen diskuterat huruvida multikompetens i första hand är tillägg av 

kompetenskrav på journalisterna, eller ett kompetensbortfall av de tidigare spetskompetenta 

personerna inom den journalistiska yrkeskåren som nämnts tidigare i diskussionsavsnittet. 

Vidare forskning kan undersöka vad kompetens är i allmänhet, och för journalister och dess 

arbetsgivare i synnerhet. En ytterligare intressant ingång vore att titta på om, eller hur det går 

för en enskild person att vara kompetent per definition i produktion av TV, radio,  foto, text 

och innehåll till sociala medier. 
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BILAGOR 

TRANSKRIBERING NRK1 

2014-05-13, kl. 12:10 

Robert: Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? Hur ser det ut för dig? 

NRK1: Ja, jag vet inte riktigt hur jag skall säga. För idag tex. så är jag bara ute och jobbar 

radio, medan jag för två dagar sen var ute och gjorde TV, radio och levererade bilder till 

webben, så det varierar ju lite. Men om vi tar den där varianten när jag levererar till alla 

plattformar så gör jag ett radioinslag till eftermiddagen, och så skall jag leverera TV bilder till 

samma kväll, också skall jag kanske i tillägg ta stillbilder eller kanske skriva en liten text och 

sänder till webben. Så då är det dom tre sakerna som skall göras på en och samma dag. Men 

så har jag ju också dagar då jag bara levererar till radio, som idag tex. då jag gör ett 

radioreportage till imorgon bitti, och kan koncentrera mig på bara det. 

Robert: Vi är mest intresserade av de där dagarna då du använder flera olika medier, alltså 

flera olika plattformar... 

NRK1: … ja, det blir ju mer och mer av det. Det blir det ju! Vi har ju fått besked om att nu 

skall vi satsa på webben, och då måste vi tänka webben hela tiden, och vi måste tänka hur 

våra saker skall kunna användas på webben, och vi måste tänka på att vi skall leverera till 

webben på en gång. Så det där med webben kommer ju mer och mer, och det där med snabba 

små TV-saker. 

Robert: Om vi tänker oss en sådan arbetsdag när du skall ut och leverera nyheter till flera 

olika medier. Hur ser det morgonmötet ut till exempel när du kommer på jobb? 

NRK1: Vi startar ju halv nio också är det ju en chef som leder mötet och som i utgångspunkt 

… så den chefen leder ju det mötet och skall försöka tänka på både TV, radio och webben. I 

alla fall leda mötet så, så det är ju den personen som skall sätta oss i arbete. Men av och till så 

blir jag utsänd på en sak som i utgångspunkt skulle göras för radio och sen kommer 

beställningen under dagen att “Kan du även göra TV och kan du även fixa webben”, så ibland 

får man reda på morgonen att man skall göra alla medier och ibland får man reda på det under 

dagen. Som regel får du reda på om du skall göra radio och TV… men om det tex. är ett fyra 

minuters radioinslag jag skall göra, då behöver jag aldrig göra det plus ett fullvärdigt TV-

inslag, utan då handlar det mer om att ta bilder i så fall som blir till ett bildspel plus att jag 

skriver en nyhetstext. 
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Robert: Om vi tänker oss medierna du jobbar för. Vilka medier förväntas du producera till 

för en nyhet? 

NRK1: Ja, om det är en händelsenyhet, en brand tex., då förväntas jag att leverera till både 

radio, TV och webben. Det gör det ju. Men om det är mer exklusiva saker då kan dom välja 

att den här nyheten skall endast gå på radio eller endast visas på TV. Så det varierar lite. Men 

om det handlar om en olycka eller en brand eller en presskonferans, som nu den åttonde maj 

tex. när det var självständighetsdagen i Norge så stod jag där med videokameran på ett stativ, 

och med radiomikrofonen i andra handen, och då hade jag inte fler händer, så då jag kunde 

inte ta stillbilder med kameran. Då fick jag verkligen känslan av att nu är jag multimedial, för 

då levererade jag verkligen till alla plattformer. 

Robert: Hur stor andel av den totala produktionstiden när du är ute och gör en nyhet skulle du 

säga att du lägger på respektive medium? 

NRK1: Ja, för min del jobbar jag mest med radio. Kanske 70% radio och 30% med TV. Men 

det är för att jag precis har lärt mig TV, så jag är en ganska färsk videojournalist. Så det är 

mest radio för min del. 

Robert: Hur mycket av den här tiden anser du är journalistiskt arbete för dig? 

NRK1: Ja, det är ju det som tar kortast tid. Om man säger att jag är ute och spelar in i två 

timmar så använder jag säkert tre till fyra timmar åt att redigera och leverera åt de olika 

plattformarna. Det är ju journalistiskt arbete det också att kunna prioritera. Men det blir 

mycket teknik, det blir det. 

Robert: Om vi tänker oss journalistiskt arbete som mera grävande, alltså att du vill få fram 

fakta eller sätta dig in i ett ämne eller så. Hur stor procent av din arbetsdag går åt till det? 

NRK1: Det är kanske bara en timme. Som regel så är det inte så bra tid till research för och 

säga så. Det är väldigt ofta man skall leverera innehållet samma dag eller till dagen efter, så 

det begränsar tiden vi har till att sitta och gräva fram fakta. 

Linus: Men om man sätter det i samma kontext som när du berättade hur stor procent som var 

radio och hur stor procent som var TV. Hur mycket i procent skulle du säga den journalistiska 

biten utgör av produktionstiden för en nyhet? 

NRK1: Ja, för en nyhet.. kanske 20 - 30 procent. Sen varierar det naturligtvis också på vilket 

slags uppdrag du har. 

Robert: Hur mycket skulle du vilja att det var om du fick välja fritt? 

NRK1: Det varierar ju väldigt mycket beronde på vad det är för nått jag skall göra, men det 

händer ju att jag sitter och tänker att det här skulle kunna bli mycket, mycket bättre om jag 
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hade hittat flera källor eller haft mer information. Det är lite svårt att sätta en procentsats på 

det, men iallafall 40 % skulle jag kunna tänka mig. 

Robert: Och dom här medierna du jobbar mot, alltså TV eller radio eller bild när du tar det. 

Upplever du att antalet medier du jobbar mot påverkar det journalistiska arbetet negativt? 

NRK1: Ja, det är klart det gör det. Det gör det ju. För det är ett stressmoment när du kommer 

tillbaka med allt råmaterial. För det första så tar det ju längre tid när du först skall filma något 

och sen skall du kanske gör en radioupptagning, sen skall du intervjua någon på TV, och sen 

skall du ta stillbilder. Du använder ju mer tid när du är ute på fältet. Sen när du kommer 

tillbaka så skall du ju skapa en produkt av allt det här. Eller tre olika produkter kanske så jag 

känner ju att om man hade kunnat koncentrera mig på en sak så hade det blivit bättre. 

Robert: Men om vi tänker oss så här då, att i morgon när du skall på jobb, på morgonmötet, 

så säger din chef till dig att “Nu skall inte du producera TV längre” Vad skulle du tycka om 

det? 

NRK1: Nej, det hade jag inte gillat. Jag hade inte gillat det. Det som hade varit bättre hade 

varit ifall dom sa att nu skall du inte längre göra allt på en gång. Nu skall du få välja själv om 

det är radio eller TV, och inte bägge delar. Men jag älskar ju att jobba med TV. Jag tycker att 

det är jätteroligt att jobba med TV. Så det har jag ju lust att fortsätta med. Men det är mer det 

där med att kunna koncentrera sig på en sak, ett medium, ett sätt att förmedla en sak på. 

Robert: Om samma chef på morgonmötet hade sagt “Nu skall du publicera allting, även på 

sociala medier också. Vad hade du tänkt då? 

NRK1: Då tror jag att jag hade… Nej, det känner jag inte att jag tid till. Överhuvudtaget inte. 

Det som har varit nu är att när vi levererar webbsaker så levererar vi text och bilder men vi 

skall även publicera det själv utifrån ett nytt datasystem och det har vi fått besked om att det 

måste vi lära oss, att verkligen publicera det själv i det här Polopoly-systemet. Att lägga in 

bilder och att lägga in text och koda det rätt och allt sånt där, det känner jag att vi inte har tid 

till idag. Om jag hade behövt och gjort det i tillägg till allt annat. Så idag går det ju bra som vi 

har det nu, att vi levererar vårt webmaterial så gör andra personer själva publiceringen. Så att 

lägga på sociala medier på toppen av allt det här, det tror jag inte… och idag så blir det ofta en 

till en och en halv timmes övertid för att kunna hinna med att klara av alla uppgifter under en 

arbetsdag… så sociala medier hade ju bara medfört ännu mer övertid i så fall. 

Robert: Om vi ser på de goda sakerna med att publicera emot olika medier. Vad skulle du 

säga är det bästa med det? 

NRK1: Det är ju att du kan se på historien och fundera på: “Hur kan jag publicera det här på 

bästa sätt”? Eftersom att du har många olika varianter att få historian berättad på. Om det är 
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väldigt komplicerade saker så kan du skapa det för webben, så du kan skriva massa text och 

förklara och förklara och använda en massa faktarutor och allt sånt. Men om det är en visuellt 

väldigt fin sak så kan du välja att göra TV utav det, och om det är ljudligt kan du välja att göra 

radio av det. Så det är att kunna ha dom här möjligheterna som är jättebra. Att under samma 

tak så kan man välja… men problemet är ju när det skall vara kvantitet och allt skall ut på en 

gång, eller allt skall ut på samtliga plattformar då blir det en utmaning för då blir det svårt att 

få dom bra TV-bilderna och det blir svårt att få det bästa ljudet. 

Robert: Jobbar du alltid i enmanslag? 

NRK1: Ja, det är väldigt sällan som jag är ute på jobb i lag med någon. Men jag har en 

kollega och vi har ett önskemål om att få jobba mer i lag. Att den ena kan vara fotograf och 

den andra reporter eller att det någon gång om det är väldigt, väldigt stora saker så kan vi bli 

skickade ut med uppdraget att den ena gör TV och den andra gör radio. Men som regel blir vi 

utsända på helt separata uppdrag, så det är väldigt sällan som jag är ute i par med någon på 

något jobb. 

Robert: Men om vi vänder på den där frågan jag ställde till dig angånde det bästa med att 

jobba mot flera medier. Vad tycker du är sämst med att jobba emot olika medier? 

NRK1: Det är ju stressen, och allt du skall komma ihåg rent praktiskt att ha med dig och allt 

bärande, det är ju tungt, om du skall gå en bit bort från bilen så har du en massa saker som du 

måste bära. Du har fickorna fulla med batterier och ljud och ljus. Det är väldigt mycket 

teknik, och då kan jag tänka att det är ju inte det är därför jag är journalist för att vara en bra 

tekniker. Så det tycker jag är stressigt att komma ihåg att ha med sig allting. 

Robert: Men om vi ser på den här forskningsfrågan vi har, den gäller ju det som vi pratade 

om tidigare, det som vi i Sverige kallar för multikompetens. Vad är multikompetens för dig? 

NRK1: Det är ju att behärska flera medier. Att jag är kunnig nog för att kunna leverera till 

både radio, TV och webben. Att det är en kompetens som sträcker sig vidare än att kunna 

publicera på ett sätt. 

Robert: Skulle du säga att du är multikompetent journalist? 

NRK1: Ja, det skulle jag vilja påstå. För även om jag inte är så väldigt teknisk. Det rent 

tekniska har jag bara lärt mig precis det som jag behöver lära mig. Men jag tycker det är 

väldigt bra att kunna leverera och jag gillar kunna behärska alla de tre varianterna. 

Robert: Tack snälla för att du ställde upp! Hej då! 

 

TRANSKRIBERING NRK2 
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2014-05-13, kl. 09:00 

 

Robert: Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

NRK2: Finns det vanliga dagar på jobbet? Hehe… Det vanligaste är att vi har möte på jobbet 

08:30, och vi har ett möte med våra vaktchefer via Skype. Vi jobbar i Harstad, två anställda 

på NRK jobbar här och vi har vårat huvudkontor i Tromsö så vi kommunicerar via datorn. 

Vad vi gör är att vi lägger fram förslag på saker som vi kan lösa, antingen för TV eller radio 

eller webb eller alla tre plattformar samtidigt. Allt beroende på hur sakerna passar och vad vi 

har för möjligheter att fixa bilder och ljud osv. Efter det ringer vi runt och gör boka de 

intervjuer vi vill göra, och reser ut för att träffa dem. Det varierar ju väldigt mycket vad vi gör 

i och med att vi har en stor region att täcka, så någon dag kan vi köra upp mot 50 mil för att få 

tag på det material vi vill. Då har vi mobila redigeringsverktyg i form av Final Cut och Mac-

datorer. Vi försöker helt enkelt ro i land radioupptag och bild på samma gång. Sen använder 

vi något som heter LiveView som gör att vi kan gå ut direkt i TV. Vi använder också iPhone 

med två program, ReportIt som gör att vi kan gå på direkt och liverapportera i radio. 

Vi behöver alltid se till att ha med oss all utrustning när vi är ute och kör för att det inte är 

säkert att vi hinner tillbaka till kontoret för att göra klart inslagen. Vi jobbar fram till 15:36, är 

vi inte färdiga då så är resten övertid och då kan vi sitta och redigera ute på location, eller så 

åker vi tillbaka till kontoret i Harstad om vi anser att vi har tid för det. Det är en bred fråga 

och jag blir lite osäker på hur konkret du vill att jag ska vara… 

Robert: Det är jättebra, görintressant! Jag tänker om vi går tillbaka till morgonmötet som du 

nämnde. Får du reda på då från dag till dag vilka medier du ska distribuera till eller kan det 

förändras under dagens lopp? 

NRK2: Det kan förändras under dagens lopp ja, eller så föreslår vi själva vad vi vill leverera 

till för medium baserat på vad vi tycker passar bäst för inslaget och vad vi har kapacitet till 

just den dagen 

Robert: Om du tänker en standarddag, vilka medier distribuerar du vanligtvis till då? 

NRK2: Det vi vanligtvis distribuerar till är radio och TV. När det gäller internet så är det så 

att när vi kommer ut skickar vi ofta bilder som de kan använda till webbdistribution. Vi 

skickar också intervjuer via mobiltelefonen till huvudkontoret i Tromsö som med hjälp av den 

kan skriva ut en text till webben. Egentligen slipper jag skriva till webben, det tar andra hand 

om. Men min kollega här, Martin Mortensen, han skriver ofta webbtexterna själv. Aktuella 

saker med lite mer dramatik, en trafikolycka eller brand till exempel, så är det oftast så att jag 

står och rapporterar från branden med mobiltelefonen i ena handen samtidigt som jag filmar 
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med den andra handen. Jag har upplevt att jag gjort intervjuer med brandfolk med ena handen 

och filmat med den andra, men det är vid rätt speciella tillfällen. Det skedde senast på det vi 

kallar för Påskafton, dagen efter långfredagen då det var en brand i en kommun i närheten och 

då stod jag och filmade med ena handen och liverapportrade med andra handen till radion. 

Robert: Vad tycker du om det? 

NRK2: För mig så är det en tillfredsställelse eftersom jag tror att jag fixar att lösa stressiga 

situationer, men det är klart att det inte är optimalt arbetsmetod i sådana situationer för 

kvalitén på journalistiken man ska leverera. Vi jobbar ofta i enmansteam som videojournalist, 

eller “mojojournalist”, eller “lonely riders” som är ord som används för att beskriva oss. Men 

det är klart att vi också provar att strukturera arbetet genom att koncentrera oss på en sak åt 

gången, men när du står och gör en intervjun och byggnaden rasar i bakgrunden så är det 

viktigt att du får bilder på det. Nu ska jag inte skryta och säga att såna här jobb händer ofta, 

men det händer ofta nog för att vara relevant att prata om. 

Robert: För du nämnde ju där att journalistiken blir påverkad när du har den typen av 

uppgifter, att distribuera live t.ex.. Hur menar du att journalistiken påverkas? 

NRK2: Det är klart journalistiken påverkas beroende på allt jag behöver tänka på: bilden ska 

vara i fokus, ljudet ska vara bra, ha rätt bildutsnitt, det ska vara relevanta frågor, kameran ska 

vara stilla… Det är många moment som ska med för att få en god journalistisk produkt. Allt 

från kommentarer till frågor till det rent tekniska för TV och radio. Det är så många faktorer 

som kan gå ut över kvalitén, jag har faktiskt levererat rätt många TV-inslag där bilden inte är i 

fokus, bilden är mörk, dåligt bildutsnitt osv.. Men det har blivit bättre med erfarenhet, och jag 

menar att jag kan leverera med ett acceptabelt resultat. Däremot rent journalistiskt så lägger 

jag märke till att när jag ska skriva mina egna kommentarer så blir det väldigt enkla 

formuleringar och frågor kanske inte är precis rätt. I redigeringen så blir det ju så att jag tar 

den lättare lösningen över den kreativa för att bli klar i tid. Allting ska gå så fort. Det jag inte 

nämnde förut apropå arbetsprocessen är att min deadline ofta är vid 15-tiden i och med att vi 

har nyhetssändningar varje timme. Radion har en huvudsändning klockan 16, och vi ska 

leverera till TV-nyheterna 18:45, så det är ganska hektiskt. 

 

Robert: Men om vi återigen tar avstamp i de här olika medierna som du distribuerar för. Hur 

stor andel av den totala produktionstiden skulle du säga att du lägger på respektive medium 

för en specifik nyhet? 

NRK2: Jag tror det är jämt fördelat, det tror jag. Men egentligen… Ursäkta, jag lägger mest 

tid på att göra TV-inslaget i och med att processen är mycket mer omfattande i 
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redigeringsprocessen. I radio kan jag ta ljud från TV-inslaget och lätt konvertera det till ett 

radioinslag, så jag vill säga att jag lägger minst tid på att göra ett radioinslag. 

Robert: Hur stor del av den tiden anser du är journalistiskt arbete? 

NRK2: Jag vill säga att allt jag gör är journalistiskt arbete… 

Robert: Tänk journalistiskt arbete som research, fakta, ämnesförståelse med mera 

NRK2: Då vill jag säga att jag inte använder så mycket tid på att läsa på och jaga fakta. De 

flesta sakerna jag gör är händelsenyheter och då handlar det om att ta tag i det som händer på 

kort varsel. Sen när jag redigerar så hämtar jag mycket information från internet under tiden 

jag sitter och redigerar. När jag tänker till så lägger jag inte så mycket tid på research och 

faktainhämtning när jag ska göra inslagen. Det blir mer att man ställer frågorna på plats 

utifrån nyheten man bevakar. Men är det lite mer “tråkiga” saker, som att täcka ett 

kommunstyrelsemöte som vi också gör så blir det ju mer tid att läsa i sakförberedelserna och 

andra skrivelser. Men jag vill säga att det inte blir så mycket tid till det. 

Robert: Skulle du vilja att det blev mer tid till det? 

NRK2: Rent personligt så, så vill jag se… Det är klart det hade varit tillfredsställande att 

kunna bedriva mer grundligt journalistiskt arbete, men det ligger i min natur att jag är rastlös 

och otålmodig och gillar att få saker klart fort och jobba med händelsenyheter. Så… att jag 

egentligen är ganska tillfredsställd att göra jobben som jag faktiskt gör dom nu, snabbt och 

effektivt. men utan att vara för pretentiös så har jag jobbat med journalistik i mer än 25 år så 

till viss del spelar erfarenheten en stor roll också i förmågan att lösa saker på. 

Robert: Upplever du att antalet medier du jobbar mot påverkar det journalistiska arbetet 

negativt? 

NRK2: Självklart gör det det… det är ju skillnad på att jobba med TV och skillnad på att 

jobba med radio, så du måste tänka på vilka ord som fungerar, var de fungerar och hur de 

fungerar. Så på så sätt påverkar det mitt arbete. Men det påverkar också mitt arbete att jag ska 

leverera material till tre olika plattformar och olika redaktioner när saker händer. Man blir 

stressad i en arbetssituation. På det sättet påverkar det. Rent fysiskt är det ju inte hälsosamt 

heller… Man lever uselt i en sån situation då man alltid ska jaga nyheter och hela tiden 

leverera, leverera, leverera… Man blir stressad och själv har jag gått igenom en ganska stor 

hjärtoperation till följd av att jag levt ett osunt liv på den journalistiska löpbanan, som vi 

kallar det… 

Robert: Och det tror du har direkt förbindelse med just antalet plattformar som du jobbar för? 

NRK2: Inte nödvändigtvis just plattformarna, men det är jävligt mycket arbete och det är 

antagligen vi på vår redaktion som har flest övertidstimmar av alla NRK-redaktioner. Det är 
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många och långa resor på vägen, stannar vid bensinstationer och äter onyttigt… Allt för att 

jag ska hinna leverera till alla redaktioner, till de plattformar vi ska leverera till. Förr i tiden 

jobbade jag mest med radio och det var stressigt nog, men det har ständigt blivit mer och mer 

och mer… Men för mig har det blivit en livsstil som är besvärlig att ändra på… Jag tänker att 

det är så jag lever, och vant mig vid att leva så, men jag har stött på väggen med sjukdom… 

Så jag vill inte rekommendera och jag tror inte det är sunt för andra människor att jobba så 

stressigt med alla de här plattformarna. Jag har problemet tror jag att säga nej när saker 

händer. 

Linus: Hur skulle du reagera om din chef kom in en dag och sa “nu ska vi inte producera TV 

längre”? 

NRK2: Det hade varit tråkigt! Jag tycker TV är det mest intressanta mediet tillsammans med 

radio att jobba med. Jag är ingen skriftlig journalist egentligen så berättandet med bild och 

ljud och förmågan att få folk att prata, och belöningen det ger att göra TV-inslag… Det vill 

jag inte! 

Linus: Men tänk om chefen tar bort radion, så du får ha kvar ditt favoritmedium, men en av 

plattformarna du jobbar mot idag försvinner 

NRK2: Ja, alltså för att jag skulle få mindre att göra? Det tillfredsställande är att jag har 

möjligheten att jobba flexibelt och varierande med att producera både radio och TV. Jag har 

en något ambivalent inställning till det hela, jag vill inte bli av med något av det, det är roligt, 

skoj! 

Robert: Om vi tänker oss att samma chef säger att “nu ska du publicera allting på sociala 

medier också”? 

NRK2: Ja då tror jag att jag säger… att jag bara skulle jobba med sociala medier alltså? 

Robert: Nej, som tillägg till det du redan gör 

NRK2: Jamen vi har ju faktiskt det kravet att vi ska förmedla allt vi gör på sociala medier, 

men jag är inte där alltså… Det får andra ta, jag har inte kapacitet till att göra mer!  

Robert: Men om han sa att just DU i egen person ska göra det här på sociala medier, hur 

skulle du reagera då? 

NRK2: Nej, då behöver de hitta mer kvalificerade människor, jag vill fortsätta producera till 

de plattformar jag kan - radio och TV. Det är det jag faktiskt kan. 

Robert: Men du jobbar i enmanslag, du är själv? 

NRK2: Jag fotograferar, tar ljud, jag redigerar både radio och TV - från A till Ö helt enkelt 

Robert: Hur ofta är du inte själv? 

NRK2: Nej jag är alltid själv 



53 

 

Robert: Vad skulle du säga är det bästa med att jobba mot de här olika medierna som vi 

pratat om? 

NRK2: Vad som är det bästa? Det bästa för mig är den reaktionen jag får bland lyssnare och 

tittare i den region jag är satt till att täcka. Att det vi gör och håller på med blir sett och 

värdesatt av det vi kallar “Kunglig norsk riksomkastning”, alltså den här regionen jag jobbar i 

har ganska få NRK-journalister och i jämförelse med Tromsö och andra större städer… Den 

tillfredsställelsen att det vi gör blir sett och hört på radio och TV vare sig det handlar om 

politik, ekonomi, en katt i ett träd eller en brand eller ett mord… att vi faktiskt blir 

registrerade, att det visar att det finns folk som bor och verkar i det här området. Det är den 

största tillfredsställelsen, att jag klarar att leverera under de förutsättningarna jag jobbar 

under. Det handlar om geografi, avstånd, teknik och att klara att leverera ett brukbart resultat 

till de plattformar vi ska leverera till. 

Robert: Om vi vänder på frågan, vad tycker du är det värsta? 

NRK2: Som journalist är det att jag inte klarar av… Det finns så mycket mer vi hade kunnat 

göra. Det finns så många ouppklarade journalistiska case i den här regionen som jag önskar vi 

kunde klara av att hinna med. Jag får lite dåligt samvete för att vi inte kan gå djupare in i vissa 

frågor och gräva mer. Det finns korruption exempelvis, och att kunna följa en sån sak istället 

för att flyga som en humla som flyger från blomma till blomma och bara suga ut nektarn. Jag 

önskar vi kunde ta upp hela blomängen med rötter och allt och bara ruska om! Verkligen 

driva en journalistik som faktiskt betyder något, inte bara en registrering av händelser och en 

verklighet som flyger förbi i hög fart. Jag skulle vilja sätta mig ner och fundera, men som det 

fungerar nu är det inte möjligt. Vi är för få och kravet på att vi ska komma på nya stories hela 

tiden är alldeles för starkt. Det är inte tillfredsställande. 

Robert: Vad betyder multikompetens för dig? 

NRK2: Det är att kunna utföra alla dessa tekniska uppgifter i tillägg till att vara en 

allroundjournalist. Då tänker jag på att kunna använda utrustning för att sända live på radio 

och TV, att hantera en kamera och samtidigt vara journalist. Ha hand om min egen studio på 

kontoret jag har med massa teknisk utrustning, driva avancerad radioredigering med flera 

ljudspår och detsamma på TV. Att besitta all denna tekniska kompetens för att lösa de 

journalistiska uppdragen i tilläg till att samtidigt bedriva journalistik.  

Robert: Är du en multikompetent journalist i förhållande till det du nyss sa? 

NRK2: Ja, jag vill säga att jag faktiskt är det. Nu till exempel har vi haft ett stort datatekniskt 

problem på kontoret som gjort att vi inte kommit ut på internet, så jag har krupit runt på 
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golvet och ägnat mig åt tekniskt arbete för att få kontoret att fungera och ha tillgång till 

internet. Det är faktiskt jag som gör de tekniska uppdragen på redaktionen också. 

 

TRANSKRIBERING SR1 

2014-05-14, kl. 10:35 

 

Robert: Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

SR1: Jag kommer till jobbet. Jag sitter som ni vet i Växjö. Jag kopplar upp mig på ett system 

som heter Lync, som är motsvarigheten till Skype, fast internt. Det används ju mer och mer på 

dom olika företagen. Där sitter vi i morgonmöte. Vi diskuterar igenom vilka olika nyheter 

som har gått upp under morgonen. Är det någonting vi måste följa upp? Annars så jobba vi 

med dom framåt nyheter som vi själva tittar på och rekar framåt. 

Robert: Och vad tas det för beslut på det där morgonmötet? 

SR1: Det tas beslut om vilka reportar som kanske skulle kunna behöva jobba för dagen, dvs. 

det kan va nån presskonferens, det kan handla om personer som har nått form av 

specialområde, det kan handla om någon dom som kommer i nått uppmärksammat mål och då 

finns det ju rättsreportrar som har det anvarsområdet. Det finns ju andra ansvarsområden som 

handlar om miljöbevakning till exempel, skola till exempel. 

Robert: Vad har du för arbetsuppgifter skulle du säga? 

SR1: Det kan ju dyka upp allmänfrågeställningar som måste göras för dagen, som alla 

reportrar kan få i händerna. Mer allmänreporteransvar. Det kan vara sånt som man måste ha 

reportar till. Det beror på vad man har för reportrar att tillgå för dagen. 

Robert: Vilka medier förväntas du producera material för om du går ut och gör en nyhet? 

SR1: Det skall ju dels produceras i FM-radion i våra kanaler. Ekot sänder ju i alla kanaler 

utom i P3 på vardagarna, och det är på helslag. Sen så är det webb. Det är egentligen webb 

och i FM. 

Robert: Tar du bilder också? 

SR1: Ja, det gör jag. 

Robert: Hur stor andel av den totala produktionstiden när du är ute och gör en nyhet lägger 

du på respektive medium? 

SR1: Jag lägger ungefär 70% på att hitta röster och reka, och 30% på att skriva manus och 

publicera på webben. 
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Robert: Hur mycket av den tiden anser du är journalistiskt arbete om man talar om 

journalistiskt arbete som research eller att man läser på fakta eller att man gräver. 

SR1: Det beror på. Om man jobbar för dagen eller om man jobbar framåt. Om man jobbar 

framåt som vi säger då har man en mer granskande roll. Men det är så olika, det beror alldeles 

på. Ibland hittar man ju röster och information på en gång. Man har kanske informationen 

redan om någon har tipsat och så där, så det är otroligt svårt att säga. Det kan se helt 

annorlunda ut. Du kan ju fråga Uppdrag Granskning också, en del information har du ju men 

produktionsarbetet tar betydligt längre tid. Det är olika för vilket jobb det är. Vissa saker får 

du reka i veckor på, och andra saker kan du reka en dag, sen har du informationen. Om jag ser 

till mig själv. På Ekot så finns det saker som som jag satt i veckor med och researchade och 

hämtade information och sen gjorde ut det. Sen fanns det andra dagar då jag kunde hitta en 

intressant grej på morgonen som jag egentligen bara kunde göra rakt av. Så det är olika också 

vad man gör för arbete. Det är svår att sätta en procent på det. 

Robert: Hur många procent skulle du vilja att det journalistiska ansvaret var? 

SR1: Jag tror att det är ganska lagom som det är nu. Vi har ett ansvar för att göra webb och 

sociala medier. Det är två av dom tre benen. Det är Webb, Sociala medier och det är FM. Så 

vi kan nog inte ha på något annat sätt som det ser ut idag. 

Robert: Upplever du att antalet medier du jobbar mot påverkar det journalistiska arbetet 

negativt? 

SR1: Ja, så är det ju. Men verkligheten är ju sån i dag också.  

Robert: Hur då tänker du? 

SR1: Det journalistiska arbetet är en del i det hela. Sen så tror jag att det bara är nyttigt att 

inte bara göra det journalistiska arbetet under arbetstiden, utan också leverera ett koncept, att 

man leverar hela… för det är ju ett journalistiskt arbete att webbpublicera också, det skall ju 

vara korrekt och så. Så jag tror att om man bara fokuserar på research och inhämta röster och 

så där, då tror jag inte att man har full koll på vad man publicerar alltid. Så jag tror att det är 

ganska bra som det är idag. 

Robert: Vi har ju varit i kontakt med reportrar på NRK Dagsnytt, deras motsvarighet på SR 

Ekot. Och där förväntas reportrarna att producera för både webb och radio och TV i tilllägg. 

Hur skulle du reagera om din chef på morgonmötet kom och sa “Nu skall du producera TV 

också”? 

SR1: Ja, men det förekommer ju också. Vi vill ju ha videoklipp också. Men det är ju en 

bonus, som vi ser det, eftersom att vi jobbar med radio så är det u snyggt med ett videoklipp 

men det är ju inte ett måste. Man kanske gör ett videoklipp i månaden. Tidigare gjorde jag ju 
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videoklipp varje dag och sådär och det tyckte jag som reporter var roligt bara. Att kunna 

sprida videoklipp också. Det är ingenting som förväntas av en, men om det nu skulle vara så 

att det förväntas av oss i framtiden att göra det så är det ju för att det finns ett behov av det 

och att vi ser att dom som lyssnar på oss kanske heldre vill sprida videoklipp och inte bara 

sprida ljudklipp och texter och bilder. Då är det ju det vi går tillmötes, då måste vi ju göra det. 

Robert: Tror du att det skulle påverka det journalistiska arbetet i någon riktning? 

SR1: Det skulle bara få fördelar med det. För om vi tar det där exemplet med Bodström-

klippet som vi gjorde när vi gjorde drogtester för några år sedan, det hade aldrig fått den 

spridningen i andra medier om vi inte hade fått ett videoklipp på det. 

Robert: Vad skulle du säga är det bästa med att jobba emot olika medier som du ser det? 

SR1: Det är ju att lära sig… journalistiken förändras ju och behoven av att se olika, alltså att 

ta del av att journalistiken förändras. Det är ju bara positivt.  

Robert: Om vi vänder på det och ser de mest negativa grejjerna med det. Vad blir det då? 

SR1: Det är väll möjligtvis att man kanske inte får kanske den tiden över till researcharbete 

och sådana saker men det handlar ju bara om hur man lägger upp arbetet. 

Robert: Du tror inte att det påverkar längden på arbetsdagen? 

SR1: Nja, det beror alldeles på. På en redaktion där det förväntas av mig att göra allt, då 

kanske det gör det. Men idag är ju inte redaktionerna uppbyggda så. Alltså redaktionerna har 

ju webbare och folk som jobbar med sociala medier. Så jag tycker… verkligheten… alltså det 

kan du se på vilken redaktion som helst, dom anpassar sig till behovet. Men det är klart att om 

man ser till att en webbare skulle göra journalistik istället, alltså att den personen skulle gå ut 

och göra det som jag gör varje dag, det är klart att då tar man en person där ifrån. Men å andra 

sidan vi har ju bestämt oss för att vi skall göra webb och vi skall göra sociala medier och vi 

skall göra FM, så då måste de ju finnas den möjligheten också, och det går! Webbarna gör ju 

mycket mer än att bara publicera, dom gör ju också journalistiskt arbete. 

Robert: Den här uppsatsen gäller ju multikompetens i olika riktningar. Vad är 

multikompetens för dig? 

SR1: Det är väll att kunna göra det som jag förväntas göra. Jag menar om det är så att om det 

är så att producenten vill att jag skall göra ett videoklipp på den här händelsen, en brand tex., 

då gör jag det. Det kan också vara… jag gör ju också webbpublicering, försöker ta bilder, 

försöker hitta mervärde som man kan lägga in i texter också vidare. Fakta! Det finns mycket 

som man kan väga in i vad som är multikompetens. Att vara just en väldigt påläst och 

samhällsintresserad reporter, en allmänreporter, att kunna göra det mesta den journalistiska 

vägen. 
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Robert: Tack för att du ställde upp! 

SR1: Tack själva!            

 

TRANSKRIBERING SR2 

2014-05-12, kl. 16:50 

 

Robert: Men du vi tutar och kör här då. 

SR2: Gör det. 

Robert: Till att börja med, kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? Vad som händer i stora 

drag? 

SR2: Ja, vi har ju ett morgonmöte först där hela Ekot är samlat där vi eventuellt pratar om 

någonting som har hänt igår så att säga, eller någon stor nyhetshändelse vi behöver prata om. 

Och så pratar vi om dagen, stora rubriker för dagen och vad vi vill ha med, ibland är mötena 

lite olika upplagda så webben är med och berättar vad de kommer fokusera på. Efter det har vi 

ett kort möte i våra respektive grupper. Jag är ju i en nyhetsreportergrupp, sen finns ekonomi, 

utrikes och inrikespolitiska gruppen. Antingen har man någon egen idé eller så får man något 

uppdrag utlagt på sig som man får gå vidare med. 

Robert: Hur ofta har du egna ideer? 

SR2: Jag är tyvärr ganska dålig på det ärligt talat, framförallt till jul och sådär måste vi samla 

på oss massa inslag, och då har jag flera gånger fått uppdrag att ha det som uppgift och då 

kommer man på ganska mycket. Men annars är det lite då och då, sen är det ju inte alltid man 

kan göra dom grejerna, det kan vara andra saker som är viktigare på agendan just den dagen. 

Robert: Dina arbetsuppgifter när det är dags att böra jobba, vad har du för arbetsuppgifter? 

SR2: Ja, alltså, uppgiften för mig är ganska splittrad nu. Uppgiften är ju att bevaka en 

händelse helt enkelt, sen kan det vara lite olika hur det faller ut, ibland är det bara FM, bara 

radio man gör inslag till. Och ibland vill dom att man twittrar och gör en text så fort som 

möjligt till webben. Kommer en dom kl 11 vill de ha en text direkt och inte vänta till kl 12. 

Alla inslag numer som vi gör skriver vi ut i text också med pratminus och allting för att kunna 

publiceras på webben. Det kan bli lite radiospråk men så gör vi ju med allting så det ingår i 

uppgiften 

Robert: Vilka medier förväntas du producera material till för en nyhet? 
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SR2: Det är olika till varje uppdrag hur man ska göra. Är det ett ämne som Radio Stockholm 

bevakar så kanske vi länkar på vår hemsida direkt till dom och då är ju en mindre insats för 

mig, för dom kan ju vara mer insatta. Men ofta är det inte uttalat vad man ska göra utan det 

märker man, man ringer och kollar vad webben vill ha och är det någon större presskonferens 

kan det bli twitter och sådär också, men jag ska ju vara tillgänglig för alla plattformar. 

Linus: Om man tar en nyhet som är ett slags max, vad är det största antalet plattformar du kan 

behöva leverera till? 

SR2: Jag vet liksom inte, jag gör lite hit och dit. Jag tänker FM i första hand och sen vill 

webben ha och då vet jag inte vad det publiceras vidare till, liksom. 

Linus: Men om man ser till din arbetsbörda, säg att du täcker en nyhet och du behöver göra 

ett radioinslag, text och twitter. När du gör som MEST på en nyhet, är det fler beståndsdelar 

än just dom som kan inkluderas? 

SR2: Nej, nej det tror jag inte. Vi ska ju ta foton också och skicka till webben men det ingår 

ju liksom i det här till webben. Vad kan det vara för plattformar?  

Linus: Det är ju dom som du beskriver tänker jag, ljud, bild, text, sociala medier t.ex. Då är 

det nog rätt heltäckande där 

SR2: Ja, men det är olika hur mycket man gör till vilken och vem som sitter på desken. Ibland 

har vi ju en reporter som bara jobbar för webben och uppdaterar på ett annat sätt än jag kan 

göra som är på en enda plats, om det är någonting som… När jag var i Norrköping för ett tag 

sen så var det ju ett mord på två personer, och parallellt jobbade en reporter på webben med 

detta och kunde ringa åklagare osv. medan jag var i polishuset, det finns ju såna möjligheter 

också. Det är ju delat ansvar, mm 

Robert: Om vi tänker oss de här olika plattformarna, att du ibland twittrar och lägger ut på 

webben och sådär… 

SR2: ...vi lägger inte ut på webben själva reportrarna, bara så ni vet… 

Robert: Nej just de, men du skriver en webbtext? 

SR2: Nej, jag skriver ingen exklusiv webbtext, det händer ibland när det kommer en dom. Jag 

tog det som exempel att det är ofta då det inträffar att de vill ha en text så fort som möjligt. 

Och den kan vara exklusiv för webben, men det är ofta den jag fortsätter med och gör i 

ordning inslaget med, så det är inte så att jag skriver en webbartikel exklusivt, det är sällan. 

Robert: Upplever du att antalet medier du jobbar mot påverkar det journalistiska arbetet 

negativt? 
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SR2: Ja men så är det ju, så är det ju, det tillkommer ju uppgifter som givetvis tar tid. Förut 

har vi haft mer tid till FM-inslaget och nu ska samma tid, jag menar, inslaget ska sändas 

samma tid som innan, det är klart det blir lite mindre tid till allt så att säga. 

Robert: Har du exempel på senaste gången det inträffade? 

SR2: Hur menar du då, vad som inträffade? 

Robert: Jag tänker på när du säger att du menar att det påverkar det journalistiska arbetet, om 

du har något exempel på det? 

SR2: Nej det har jag inte, utan generellt är det ju så att om jag förut bara så att säga gjorde ett 

nyhetsinslag och nu ska skriva ut all text, och det behövde vi inte göra förut och det tar ju sin 

lilla tid. Det är ju varje dag så att säga. 

Robert: Hur skulle du vilja att det var? 

SR2: Ja men det är ju ett föränderligt samhälle så det är svårt att sitta där bakom en sten och 

vilja att det ska vara som det alltid har varit så att säga, så det är ju en utvecklingen som det 

bara är att hänga med i. Det är svårt att säga hur man skulle vilja om att det förändras, så det 

är svårt att sitta här och vilja att det bara ska vara FM fortfarande, så det blir de här 

extrauppgifterna. 

Robert: Har du någon uppfattning om det är en negativ eller positiv utveckling?  

SR2: Ja men det är ju en positiv, det vet vi ju, det är ju jättemånga som läser på nätet och 

många uppdaterar sig via vår hemsida och det är ju jättebra så man förstår verkligen att det 

har en funktion. 

Linus: Tycker du att det är en positiv utveckling för dig som journalist? 

SR2: Man har väl inte riktigt fått till alla rutiner än kanske, jag vet inte. Men om utvecklingen 

är att man får lite mindre tid till det man gör så är det ju inte bra enskilt för mig, samtidigt 

som det är bra att det kan publiceras på flera sätt, så det är ju både för och mot på olika sätt. 

Robert: Jag tänker kring det här journalistiska arbetet som vi varit inne lite grann på, om du 

skulle dra till med någon procentsats eller sådära en vanlig arbetsdag, hur mycket lägger du på 

det journalistiska arb… 

SR2: ...Men det hör ju ihop allting! Jag kan inte dela upp det utan jag skriver en text som jag 

sen kan läsa in och då vet jag inte… är det för FM eller till webben? Det hör liksom ihop för 

mycket för att dela upp det, jag kan inte det iallafall.  

Robert: Om man tänker journalistik som mer att man läser på fakta, sätter sig in i ämnen osv, 

blir det tydligare fråga då? 

SR2: Nej, nej. Förstår inte. 

Linus: Men om man tänker helt enkelt research inför att göra ett nyhetsinslag. 
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SR2: Det har inte förändrats. 

Linus: Okej, utan det är samma mängd som tidigare? 

SR2: Ja, eller mängd och mängd… men samma. 

Robert: Om din chef på morgonmötet imorgon säger att du ska producera TV också. Hur 

skulle du… 

SR2: ...när du säger TV vad menar du då? 

Robert: Att du även skulle med en inspelningsutrustning gå ut och även producera TV med 

dina nyheter helt enkelt. 

SR2: Mm, det finns ju redan idag en viss bildsatt radio. Det är inte alls samma sak som TV, 

man kan ju inte alls jämföra det. Och det har vi på vår hemsida redan nu fast i väldigt liten 

utsträckning, men det finns med partiledarutfrågning och sådär bland annat, så det kan ju 

säkert också komma vad det lider sådär. Men vi ska ju inte, och vi vill ju inte bli någon TV-

radio liksom 

Robert: Varför inte det? 

SR2: Det är från SR att man vill ha två olika, nöjda med som det är idag. 

Robert: Vad tycker du är det värsta med att jobba mot de olika medierna, med twitter, bilder 

osv? 

SR2: Ja, värsta och värsta… men det är klart, ibland ska man ju ha fokus på två ställen 

samtidigt kan det ju bli. Att man är på en presskonferens och ska höra vad dom säger där, och 

sen ska man också skriva ner något. Iallafall för mig tar det ju en stund att skriva ner på 

mobilen det man vill skriva ner på twitter t.ex., och på den tiden kan man ju missa vad som 

sägs. Så, ja… det kan väl vara något negativt då kan man säga. 

Robert: Om man ser till det positiva, det bästa med flera plattformar? 

SR2: Det bästa är väl att det är många som faktiskt är inne på hemsidan och följer nyheter 

där, att man märker att man gör det inte bara för görandets skull utan att det faktiskt är många 

som tar till sig det som görs där. Och att det också kan leda till att folk väldigt enkelt kan få 

reda på vem reportern är och höra av sig till mig exempelvis med ett mail och komma med idé 

på en uppföljning. Det var ju ett mycket större steg från tidigare, att ta reda på vem som är 

reporter och ringa in. Idag är det mycket lättare att ta reda på vem man ska höra av sig till, så 

det är ju positivt. 

Robert: Och det vi nämnde från början som en del av det vi forskar kring, det här med 

multikompetens. Vad är det för dig? 

SR2: Och då menar du sociala medier? 

Robert: Jag menar det som ett begrepp som ofta förek… 
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SR2: ...Jag tänker ju att det, personligen, är att jag kan vara programledare, jag kan sända 

nyheter, jag kan vara reporter, jag kan vara ute och sända HF och ser det som kompetens i den 

bemärkelsen. Man redigerar ljud i Digas, man hanterar det där som tidigare kunde finnas 

teknisk assistans till. Det tycker jag är multikompetens, sen tillkommer ju de här delarna med 

webben och sociala medier, men där har vi ju liksom en redaktion, eller en del i redaktionen 

som jobbar mer specifikt med det, men där lägger man inte sista handen själv så 

arbetsinsatsen i det är ju inte jättehög. Den tar tid, men jag lägger ju inte ut det och publicerar 

det själv 

Robert: Linus har du något mer? 

Linus: Nä, men apropå sista frågan; P4-stationerna använder ju Isidor, använder inte ni som 

reportrar det på Ekot? 

SR2: Nej, det är liksom dom som jobbar på webben, det är webbreportrar på ekot som gör det 

och inte jag som är ute och jobbar. Jag har ENPS och skickar ett färdigt manus med lite olika 

kodord till dom och sen publicerar dom inte alls allt, utan vissa inslag och om det är något 

som händer lokalt i Karlstad t.ex. då tar vi en från Radio Värmland istället för att göra den 

från Stockholm, så allt läggs ju inte ut även om man skrivit ut all text. 

Linus: Då har jag inget mer på lager 

Robert: Jag är görnöjd! Tacksam för att du ställde upp! 

 

 


