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Titel: Journalister i digitaliseringens tidevarv 

 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalisters yrkesidentitet 

förändrats i och med mediebranschens stora förändringar på grund av teknologins 

utveckling. Vidare vill vi öka förståelsen för hur organisationer kan stötta personalens 

identitetsarbete i samband med stora förändringar som påverkar yrkesidentiteten. 

Metod: En fallstudie som undersöker journalisters yrkesidentitet med en abduktiv 

ansats. Den empiriska datan är insamlad med hjälp av intervjuer.  

Slutsats: Studien har visat på att journalister har en tydlig yrkesidentitet som grundar 

sig på de journalistiska idealen och värden som etik och neutralitet. Det har även 

konstaterats att på grund av ny teknologi har yrkesrollen för journalister förändrats och 

därmed har yrkesidentiteten också delvis förändrats. Vi kan se att oberoende vilken 

bransch som står inför stora förändringar på grund av ny teknologi så behövs en 

förståelse från organisationer om hur yrkesidentiteten kan påverkas.  

Nyckelord: Journalister, yrkesidentitet, social identitet, journalistiska ideal, 

digitalisering, förändring av yrkesroller 
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Abstract 

Bachelor Thesis in Business Administration III, Organization 15 credits, 2FE78E, 

School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, spring semester 2017 

Authors: Pontus Otterstedt & Mattias Eklund 

Tutor: Katarina Zambrell 

Examiner: Mikael Lundgren 

Title: Journalists in the age of digitalization  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how journalist’s professional 

identity has changed because of the large changes of the media industry due to new 

technology. We also want to increase the understanding of how organizations can 

support their employees in identity work in connection to organizational changes that 

may impact the professional identity.  

Methodology:  We have conducted a case study that investigates journalist’s 

professional identity with an abductive approach. The empirical data was collected 

using interviews.  

Conclusion: The study shows that journalists have a distinct professional identity based 

on journalistic ideals and values such as ethics and neutrality. It was also found that due 

to new technology the work role as journalists has changed and consequently the 

professional identity has also partly changed. We can see that regardless of which 

industry that is facing large changes due new technology, organizations need to 

understand how the professional identity can be impacted.  

Key words: Journalists, professional identity, social identity, journalistic ideal, 

digitalization, work role transition  
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första möte med där vi fick en god inblick i vårt ämne och en bra grund att stå på inför 

vårt fortsatta arbete.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Katarina Zambrell som gett oss värdefulla tips och 

stöd genom hela vår uppsats, där vi haft många trevliga hanledningsmöten med givande 

diskussioner. Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator Mikael Lundgren som 

gett oss ovärderlig feedback vid våra seminarier där vi kunnat fortsätta driva fram vår 

uppsats. De som opponerat på vårt arbete på seminarierna vill vi också tacka då ni lagt 

ner möda och tid på att läsa vårt arbete och ge oss konstruktiv feedback som varit av 

stort värde för oss.  

 

Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till de journalister som ställt upp på att bli 

intervjuade. Vi vill tacka för att vi blev bjudna in till olika tidningar och fick ha trevliga 

och lärorika intervjuer. 
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1 Inledning 

 

I det första kapitlet beskrivs valet av område och en kort bakgrund till området, som 

sedan följs av en problemdiskussion. Avslutningsvis i inledningskapitlet presenteras 

våra frågeställningar samt syftet med vår studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 10 åren har det publicerats en rad rapporter som konstaterar att en stor 

del av jobben kommer att automatiseras inom en snar framtid (Weller, 2016). Stiftelsen 

för strategisk forskning gav 2014 ut rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år 

- utmaningar för Sverige där Stefan Fölster undersöker hur automatiseringen kommer 

att påverka Sverige. Fölster (2014) rankar olika yrkeskategorier efter hur hög chansen är 

att yrket blir automatiserat. Enligt rapporten av Fölster (2014) så bidrar 

automatiseringen och digitaliseringen till att branscher och industrier ändras och i vissa 

fall slås ut. Teknologisk utveckling är en extern drivkraft som i princip alla företag 

behöver ta hänsyn till. Child (2005, se Sveningsson & Sörgärde 2012) pekar på den 

snabba globaliseringen med utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknologi tillsammans med internets utveckling som kan möjliggöra för 

utveckling i organisationer och bidra till företags drivkraft att överleva och finnas kvar 

på marknaden. 

 

Media är en bransch som ser och har sett stora förändringar på grund av digitalisering 

de senaste åren. Som exempel finns Netflix och Spotify som fått film- och tv-branschen 

respektive musikbranschen att förändras på relativt kort tid. Tidningsbranschen kämpar 

även den med att anpassa sig till en allt mer digital värld. Tidningsbranschen har gått 

från att bygga imperier på att berätta om veckan som varit till att få kämpa med att hålla 

sig relevanta i tävlingen mot utbudet av nyheter på tv och internet (Pérez-Peña, 2009). 

Samtidigt som tidningsföretagen står inför problemet med kraftigt sjunkande 

annonsintäkter (ibid.).  Fölster (2014) räknar med att nästan var femte journalistjobb är 

automatiserat inom 20 år. I Sverige syns även en högre personalomsättning än vanligt 
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bland journalister, fler slutar efter 10-15 år i branschen än någonsin tidigare (Witschge 

& Nygren, 2009).  Teknologiska framsteg har gjort att journalistens yrkesroll har blivit 

mer diffus och idag förväntas journalister förutom att skriva nyheten även sköta en stor 

del av produktionsprocessen med fotografering och redigering (Witschge & Nygren, 

2009). Samtidigt som teknologi har ökat journalisternas möjlighet till rapportering från 

fält, sitter journalister i allt högre grad på sina kontor och får samtliga källor från interna 

och externa informationssystem (ibid.). Teknologiska och ekonomiska faktorer har gjort 

att journalisters dagliga arbete har förändrats, dels att de inte längre är lika 

specialiserade men även att många artiklar återanvänds av olika nyhetsplattformar 

(ibid.). Organisationsförändringar kan i sin tur påverka identiteten hos anställda i en 

organisation (Child, 2005, se Sveningsson & Sörgärde 2012). 

 

Enligt Witschge och Nygren (2009) har det under en längre tid förts en debatt om 

huruvida journalism kan ses som en profession eller ett hantverksyrke. Bland forskare 

inom media finns det en generell uppfattning att journalism får ses som en 

semiprofession, eftersom yrkesgruppen inte kan avfärda individer utan 

journalistutbildning eftersom det skulle gå emot principer om pressfrihet (ibid). 

Witschge och Nygren poängterar dock att ”... a process of ongoing professionalization 

has been observed by media scholars for the last 30-40 years. An important factor in 

this process has been the development of a professional ideology…” (Witschge & 

Nygren, 2009, s. 40). Forskning kring journalisters yrkesidentitet är inget nytt och 

forskare har länge undersökt hur den är sammansatt och har utvecklats genom åren 

(Wiik & Nygren, 2016). Journalisters yrkesidentitet har vuxit fram ur en lång strävan att 

uppnå en professionell status där ett yrkesideal successivt har växt fram (Wiik & 

Nygren, 2016). 

 

Journalistisk etik har lyfts upp som en faktor som påverkar individens uppfattade 

yrkesidentitet. Samtidigt visar forskning att det i slutändan är organisationens sätt att 

arbeta som har störst påverkan på hur arbetet faktiskt utförs (Wiik & Nygren, 2016). En 

av de första forskarna att intressera sig för fenomenet kring journalisters yrkesidentitet 

var Bernard Cohen (1963 se Wiik & Nygren, 2016) som skiljde på journalisters 

uppfattningar i olika roller inom journalistiken. Forskningen har senare följts upp och 

utvecklats av bland annat forskare som Pattersson (1998 se Wiik & Nygren, 2016) som 

bidragit till att identifiera journalistikens kultur utifrån politisk och ekonomisk kontext. 
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På senare år har journalisters yrkesidentitet enligt Wiik och Nygren (2016) blivit mer 

homogen. Enligt en studie där journalister själv deltog domineras deras yrkesidentitet av 

två ideal som är objektivitet och neutralitet. Wiik och Nygren (2016) konstaterar dock 

att verkligheten kan te sig annorlunda. Skiftet har exempelvis gjort att veckotidningarna 

i allt högre grad gått mot att analysera nyheter än att endast rapportera dem (Pérez-Peña, 

2009). 

 

Journalistyrket har förändrats drastiskt under de senaste decennierna. En av de 

viktigaste faktorerna för detta är teknologin som bidragit till stora konsekvenser för 

betydelsen media har i samhället men även för journalisterna (Dobek-Ostrowska & 

Nygren, 2015). Förändringen har medfört en mer otydlig gräns mellan vad en 

professionell journalist är jämfört med en som tidigare inte ansågs vara professionell. 

Waisbord (2013) går ett steg längre och menar att det är nödvändigt att omdefiniera vad 

en journalist är idag och vad det innebär att vara journalist. Mycket av den forskning 

som fokuserats på journalistyrkets förändring kommer från USA och Europa (Dobek-

Ostrowska & Nygren, 2015). Vidare fokuserar mycket av forskningen på hur 

journalismen förändrats, orsaker till förändringen och hur kulturen kring journalistyrket 

påverkas av förändringarna. Det har däremot skrivits relativt lite om hur branschens 

stora förändringar påverkar journalisternas identitet som just journalister (ibid.). 

Utöver den problematik som Dobek-Ostrowska och Nygren (2015) lyfter fram har även 

journalistens yrkesroll inom organisationen blivit mer diffus på grund av förändringar i 

hur arbetet utförs (Witschge & Nygren, 2009). Journalister förväntas vara multi-skilled, 

det vill säga göra arbetsuppgifter som tidigare tillhörde andra yrkesroller på 

arbetsplatsen. Journalister producerar tre gånger så många artiklar mot var de gjorde för 

20 år sedan och det har byggts upp en kultur där större delen av journalistens yrke är att 

sitta och återupprepa pressmeddelanden (Witschge & Nygren, 2009).  Bland 

journalisterna har även dynamiken på arbetsplatsen ändrats, då journalisterna på en 

organisation ofta är indelade i en kärngrupp, flertalet deltidsanställda plus en stor del 

frilansande (ibid). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det har skett en förändring som bedöms fortsätta i de 

flesta branscher och områden. Globalisering och digitalisering har haft en stor påverkan 

på många yrkens dagliga utövning. Media är en bransch som på relativt kort tid sett 
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stora förändringar av dels hur nyheter konsumeras men även hur de produceras. Det har 

lett till att journalistens yrkesroll och yrkesidentitet blivit svårare att definiera. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi intresserar oss för hur journalister ser på den förändring som har skett och som 

fortsätter att ske inom journalistyrket. Dels vill vi se om yrkesidentiteten har ändrats 

bland journalisterna. Vi vill även se om det finns några lärdomar att dra från 

journalistyrket som går att applicera på andra yrkeskategorier när de står inför liknande 

förändringar inom arbetet. 

 

En individs sociala identitet kan definieras av mentala konstruktioner av en person för 

att skapa en unik individ som speglar dennes grundläggande värderingar, övertygelser 

och attityder (Barrow, 2006). Enligt Svenningsson & Sörgärde (2012) är det viktigt att 

som individ identifiera sig med den organisation, kategori eller grupp som individen 

tillhör. Det kan exempelvis vara utifrån bransch, och desto mer distinkta en branschs 

värderingar är desto tydligare identitet får de som identifierar sig med branschen. 

 

Social identitet är en viktig del av en själv, där frågan om vem man är besvaras i sociala 

termer snarare än om något personligt eller unikt (Barrow, 2006). Historiska och 

kulturella sedvänjor är vanligt för utvecklande av identiteter samt bakgrunden till hur 

vår identitet skapas (ibid.). Kopplingen mellan social identitet och yrkesidentitet ligger i 

kunskap och vetande. Kopplingen visas ofta när individer lär sig av vad de gör och när 

de känner sig uppskattade på grund av vad de vet och vad de gör. Social identitet och 

yrkesidentitet integreras alltså av individers kunskaper de lärt sig i sitt yrke (Hunter, 

Laursen & Seymour, 2007). 

 

Yrkesidentitet kan förklaras utifrån olika aspekter. Roller för specifika yrken, förståelse 

för yrkens historia, kultur och etik samt förståelse för hur yrkets socialisering fungerar 

är aspekter som är viktiga för att förstå en yrkesidentitet för olika professioner (Trede, 

Macklin & Bridges, 2012). Det finns många definitioner av vad yrkesidentitet innebär. 

Paterson et al. (2002) förklarar yrkesidentitet som en känsla en individ har av att vara 

professionell och tillhöra en profession. Kärreman och Rennstam (2012) diskuterar hur 

yrkesidentiteter och organisationsidentiteter samverkar. Yrkesidentiteter kan exempelvis 
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vara att en individ upplever: “jag är brandman”, medan organisationsidentitet skulle 

innebära “jag är en brandman för området södra Småland”. 

 

Witschge och Nygren (2009) skriver att en yrkesroll kan sägas vara en kollektiv 

identitet, något som utmärker en grupp från andra grupper. Yrkesroller förser individer 

inom rollen med en yrkesidentitet som visar vad man gör och inte gör. Yrkesrollerna 

förstärks sedan ytterligare av institutioner exempelvis fackliga organisationer genom 

etiska regler, utbildning et cetera. Även om yrkesidentiteter har artefakter som 

exempelvis policys så ändras de med tiden i takt med att omvärlden de verkar i ändras 

(Witschge & Nygren, 2009). Yrkesidentiteter kan förändras på olika nivåer i 

organisationer. På basnivån, som handlar om det dagliga arbetet, har journalistyrket, 

enligt Witschge och Nygren (2009), förändrats mycket. Idag jobbar journalister mer 

med produktion, tekniska verktyg och inriktningen på arbetet har flyttats från research 

till produktion. 

 

Det är svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma och möta specifika yrkens sociala status 

på grund av religiösa, kulturella och politiska faktorer (Porfeli, Lee, Vondracek & 

Weigold, 2011). Det är viktigt för individer generellt att ha en grundad yrkesidentitet för 

den fortsatta identitetsutvecklingen. Yrkesidentiteten ligger även till grund för ökad 

självkänsla och livstillfredsställelse. Det kan enligt Porfeli et al. (2011) leda till en högre 

prestation och en större motivation till sitt yrke. 

 

Schilling, Werra, Gand och Sardas (2012) forskning undersökte hur individer påverkas 

av strategiska förändringar i organisationer, och framförallt hur deras yrkesidentitet 

påverkas av detta. Slutsatsen var att anställdas reaktioner till strategiska förändringar i 

organisationen berodde till stor del på kompatibilitet mellan självbilden av sin 

yrkesidentitet och de nya arbetsuppgifter och rollerna som uppstod. Schilling et al. 

(2012) förklarar att initiativtagarna till de strategiska förändringarna i organisationer 

behöver erbjuda en ny yrkesidentitet till de som kan tänkas förlora sin yrkesidentitet i 

och med förändringarna. Det är viktigt att den nya yrkesidentiteten kan kopplas till det 

expertisområde som de “drabbade” ingår i för att de ska kunna anamma deras nya 

yrkesidentitet (Schilling et al., 2012). 

 



  
 

6 

Vi kan konstatera att det har forskats mycket kring hur förändringar i organisationer kan 

påverka yrkesidentiteten hos de anställda. Vidare har många forskare undersökt 

journalistyrkets- och journalistbranschens förändringar de senaste 10–15 åren. Däremot 

finns det färre studier som undersökt hur yrkesidentiteten hos den individuella 

journalisten påverkats av förändringen i branschen, något vi är intresserade av att 

studera närmare i denna studie. Vi ser även att det finns ett bredare intresse för vår 

forskning då alla branscher kommer bli mer eller mindre påverkade av digitalisering och 

automatisering och vi ser att det är viktigt att vara beredd på vad det kommer innebära 

för organisationen och dess medarbetare. 

  

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion har lett fram till följande frågeställningar: 

·Hur ser journalister på sin yrkesidentitet? 

·Hur har yrkesidentiteten förändrats i och med mediebranschens digitalisering? 

·Hur kan behovet av stöd vid en förändring av yrkesidentiteten förstås, utifrån 

erfarenheterna från mediebranschen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalisters yrkesidentitet förändrats i 

och med mediebranschens stora förändringar på grund av teknologins utveckling. 

Vidare vill vi öka förståelsen för hur organisationer kan stötta personalens 

identitetsarbete i samband med stora förändringar som påverkar yrkesidentiteten. 
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2 Teoretisk referensram 

 

I teorikapitlet behandlar vi och diskuterar tidigare forskning kring de centrala 

ämnesområdena kopplade till vår studie av journalisters yrkesidentitet. Vi inleder med 

att titta på just journalistyrkets identitet för att sedan komma in mer specifikt på 

yrkesidentitet och social identitet. 

 

2.1 Journalistyrket och dess förändringar 

Redan för 10 år sedan skrev Asp (2007) att journalistbranschen förändrats mycket sedan 

slutet av 80-talet och framåt där kommersiell radio och TV vuxit fram med kraftig 

framfart i Sverige, digitaliseringen med internet har vuxit fram och ny teknik har införts. 

Asp (2007) menar att dessa olika aspekter på journalistbranschen har bidragit till att det 

införts nya arbetssätt för journalister och att yrkesrollen som journalist förändrats. 

Journalistyrket har sedan slutet av 80-talet blivit mer och mer professionaliserat i den 

grad att det är både lättare att utbilda sig till journalist på högskolenivå samtidigt som 

fler väljer att utbilda sig genom journalisthögskolor (Edström 2007). 

2.1.1 Journalistbranschens förändringar 

Sedan slutet av 80-talet började det ske stora förändringar i organisationsstrukturer inom 

journalistbranschen i Sverige, vilket har påverkat journalisternas arbete (Edström, 

2007). Gratistidningar växte fram som en ny distributionsform men den största faktorn 

för journalistbranschens förändringar var ny teknik, internet och digitaliseringen (ibid.). 

En ökad konkurrens har lett till att många tidningar har slagits samman och vissa 

tidningar även drabbats av nedläggningar (ibid.). Wiik (2010) menar att den nya 

teknologin bidrar till förbättrade möjligheter till att utföra en stor del av journalisters 

arbete. Det går fortare att samla in information och det är lättare för läsarna att 

kommentera kring det de läser och ge feedback till journalisterna (ibid.). De som 

konsumerar nyheterna är också de som till stor grad bestämmer nyhetsvärdet och 

därmed vilka slags nyheter som ska skrivas och publiceras (Ghersetti, 2007). Wiik 

(2010) menar att teknologins utveckling har medfört förväntningar från omvärlden att 

kunna konsumera nyheter på ett annat sätt än det traditionella; att läsa en 

papperstidning.  Händelser som är sensationella, dramatiska och spännande har högst 
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nyhetsvärde enligt Ghersetti (2007) medan faktorer som handlar om händelser som är 

viktiga för läsarna inte har så högt nyhetsvärde, som exempelvis händelser som visar på 

missförhållanden eller som har konsekvenser för läsarnas liv. 

 

Den nya ekonomiska situationen som journalistbranschen och dess aktörer står inför 

leder till stora förändringar i arbetet för journalister och deras yrkesidentitet (Wiik, 

2010). Ägandet av mediaföretag blir mer och mer koncentrerat och fusioner mellan 

företag leder till att idag ägs många tidningar av stora koncerner (ibid.). Det nya sättet 

driva tidningar på och mediekoncerners chefers ambitioner för framtiden tolkas ofta av 

journalister som orättvis kritik av hur de arbetar och kan leda till konflikter, skadad 

moral och- identitet samt en nostalgisk inställning mot att det var bättre förr (ibid.). Det 

är dock teknologin som enligt Wiik (2010) är den största orsaken till 

journalistbranschens förändringar, teknologin och digitaliseringen har påverkat alla 

delar av en journalists arbete. 

2.1.2 De journalistiska idealen 

De journalistiska idealen är en viktig del för uppbyggnaden av journalisters 

yrkesidentitet (Wiik, 2010). När idealen förändras, antingen av att det uppkommer nya 

ideal eller att ideal försvinner så kan det visa på förändringar för yrkesrollen som 

journalist, vilket kan påverka yrkesidentiteten (ibid.). Journalisters yrkesidentitet 

grundas enligt Wiik (2010) förutom på de journalistiska idealen, även på den 

individuella journalisten och den organisation individen arbetar på. Etik är ett starkt 

ideal som Wiik (2010) anser kan särskilja journalister från varandra. När journalister 

bryter de etiska idealen påverkas legitimiteten i allmänhetens ögon (ibid.). Nerman 

(1996) har också särskilt journalister och menar att det finns individer som kallar sig för 

journalister som inte tar hänsyn till de etiska idealen som tillskrivs journalister, vilket 

påverkar allmänhetens uppfattning av dem. Kommersialiseringen av journalistbranschen 

menar Nerman (1996) dock är det största hotet med de etiska idealen. 

 

Fredriksson och Johansson (2014) skriver att annonsering blir allt vanligare för företag 

inom mediabranschen. Författarna menar dock att det kan uppstå en krock mellan 

journalisterna och kommersialiseringen då journalisters ideal som neutrala och 

autonoma där etik är viktigt inte passar bra in med kommersialisering och annonsering. 

Journalisters yrkesidentitet bygger, enligt Fredriksson och Johansson (2014), på dessa 
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ideal samt gemensamma värderingar och normer. Journalisters yrkesidentitet är baserad 

på gemensamma ideal för yrkesrollen som journalist och går hand i hand med 

organisationsidentitet (ibid.). Förutom journalistyrkets ideal och värderingar, samt 

tillhörande av en viss organisation så påverkas yrkesidentiteten av sociala faktorer 

(ibid.). Sociala faktorer kan enligt Fredriksson och Johansson (2014) vara ålder, kön, 

etnicitet och utbildning. Johansson och Fredriksson (2014) menar att dessa tre olika 

komponenter spelar roll för skapandet och utvecklandet för yrkesidentiteten hos 

journalister. Det påverkar både den individuella journalistens syn på sig själv som 

journalist som allmänhetens syn på journalister (ibid.). 

2.2 Organisationsidentitet - Vad är organisationsidentitet? 

Två framstående forskare när det kommer till identitet kopplat till yrken, företag och 

organisationer är Mats Alvesson och Dan Kärreman. Organisationer och i viss mån 

branscher producerar någon form av status, privilegier, och sociala skillnader 

(Kärreman & Alvesson, 2001). Inom organisationer och branscher skapas det även 

kulturella och ideologiska ramar som ständigt upprepas (ibid.). Om en individ 

identifierar sig med en organisations värderingar och kultur så skapas det, enligt 

Kärreman och Alvesson (2001), en organisationsidentitet hos individen. Vidare skriver 

Kärreman och Alvesson (2001) att organisationer inte bara är en entitet där det 

produceras produkter och varor, utan där det även förekommer viktiga element av 

sociala konstruktioner. 

2.2.1 Hur skapas organisationsidentiteten? 

Enligt Hatch och Schultz (1997) skapas organisationsidentitet när medlemmar i 

organisationen uppfattar och känner en stark känsla av identifikation med 

organisationen. Organisationsidentitet kopplas till en kollektiv förståelse för 

organisationens värderingar och de karaktärsdrag kopplade till organisationen (ibid.). 

Organisationsidentitet bygger på lokala innebörder och organisatoriska symboler som är 

kopplade till kulturen i organisationer och det är det primära för utvecklingen och 

bevarandet av organisationsidentiteten (ibid.). Image är en viktig del av 

organisationsidentitet (Hatch & Schultz, 2002). Organisationers och branschers identitet 

återspeglas i en retorisk spegel som hålls upp av åsikter och uppfattningar från 

omvärlden och på så vis kan imagen hos organisationer påverkas (ibid.). Om åsikter och 

uppfattningar från omvärlden ändras och påverkar imagen hos organisationen kan det 
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leda till en förändring av organisationsidentiteten hos organisationen (ibid.). Det är inte 

enbart medlemmar i en organisation eller specifik bransch som är avgörande för sin 

identitet och organisationsidentiteten, utan det är även omvärlden som påverkar genom 

hur de ser och uppfattar organisationen eller den specifika branschen (ibid.). 

2.2.2 Vem tillhör organisationsidentiteten? 

Bartel och Dutton (2001) förklarar att det är svårt att urskilja en individ som tillhör en 

organisation med en som inte tillhör organisationen då gränserna är transparenta. En 

kollega behöver inte vara en person som arbetar på samma företag utan kan vara en 

person med samma yrke (ibid.), där exempelvis journalister inte behöver arbeta på 

samma företag utan tillhör samma bransch. Vidare menar Bartel och Dutton (2001) att 

det kan uppstå en tvetydighet med individers yrkesidentitet om individen uppfattar 

identiteten som vag och ostabil. I och med att journalistredaktionerna idag är uppbyggda 

av ett kärnteam plus en stor del deltidsanställda och frilansande journalister(Witschge & 

Nygren, 2009), ser vi att det är en intressant aspekt att ha i åtanke för vår studie.  En 

individ kan identifiera sig med en organisation eller ett yrke i en kontext men känna en 

tvetydighet i en annan kontext där identiteten inte är lika stark (Bartel & Dutton, 2001). 

Individer som är osäkra på sin yrkesidentitet och som inte känner att de är medlemmar i 

en organisation eller yrke tenderar att försöka förstärka sin identitet och sin tillhörighet 

till yrket eller organisationen (ibid.). Ett sätt för människor att försöka förstärka sin 

yrkesidentitet kan enligt Bartel och Dutton (2001) vara att försöka förstärka sin 

legitimitet inom sitt yrke eller sin plats i en specifik organisation.  

 

2.3 Yrkesidentitet 

Människor spenderar en stor del av sina liv på att arbeta och att vara engagerade i 

arbetsrelaterade aktiviteter. Av den anledningen skriver Miscenko och Day (2016) att 

organisationer spelar en stor roll i skapandet och utvecklandet av individers 

yrkesidentiteter. Det finns ett dynamiskt samspel mellan identitet och faktorer som rör 

arbete samt miljön kring arbetet som ömsesidigt påverkas av varandra (ibid.). Slay och 

Smith (2011) menar att individer som tillhör en profession influeras mot en 

yrkesidentitet som även formas av hur omvärlden ser på individer tillhörande den 

professionen. Slay och Smith (2011) beskriver yrkesidentitet som konstellationer av 

attribut, övertygelser och värderingar som individen använder sig av för att definiera sig 

själv i yrken som är specialiserade, högpresterande eller kräver högre utbildning. 
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Det är inte bara omvärldens uppfattningar som påverkar yrkesidentiteten, utan det är 

även interna uppfattningar som påverkar yrkesidentiteten (Meister, Jehn & Thatcher, 

2014). Hur individer uppfattas av kollegor och andra människor internt kan påverka hur 

individer uppfattar sig själva (ibid.). Meister, Jehn och Thatcher (2014) skriver att 

individer som tillhör en viss yrkesgrupp kan känna att andra människors uppfattningar 

om dem är missuppfattad. Det är viktigt för personer i en viss yrkesgrupp att andra 

människor uppfattar och kan erkänna yrkesgruppens autenticitet och riktiga identitet, 

inte externa faktorers missvisande uppfattningar (ibid.). 

2.3.1 Yrkesidentiteten - en dynamisk process 

Människors yrkesidentiteter är dynamiska och är en ständig process där relationen 

mellan en individs yrkesidentitet och individens kollegor också är dynamisk (Kreiner, 

Hollensbe & Sheep, 2006). Yrkesidentitet handlar enligt Kreiner, Hollensbe och Sheep 

(2006) om att människor engagerar sig i att forma, bibehålla och stärka de 

konstruktioner som skapats av en känsla av tillhörighet och sammanhållning mellan 

människor inom samma yrke. Mod kopplat till individers yrke har enligt Koerner (2014) 

potentialen att påverka individers yrkesidentitet på olika sätt. Modiga handlingar 

kopplat till specifika yrken kan förändra synen hos omvärlden som observerar 

handlingen, och det kan leda till en förbättrad syn av yrket från omvärlden (ibid.). 

Modiga handlingar innebär ofta att ta risker, inte för ens egen skull utan för 

allmänhetens bästa, vilket enligt Koerner (2014) kan påverka individers yrkesidentitet 

då de här personerna förtjänat både beundran och respekt från allmänheten. Koerner 

(2014) menar att om ett yrke förändras i så stor grad att de modiga handlingarna inte blir 

lika relevanta för yrket så påverkar det yrkesidentiteten. Stora förändringar för ett yrke, 

oväntade händelser och andra påfrestningar relaterat till individers arbeten tenderar att 

påverka yrkesidentiteten (ibid.). Koerners forskning om mod kopplat till yrkesidentitet 

kan relateras till de förändringarna som skett inom mediabranschen och omvärldens syn 

på journalister där journalister inte ses som grävande, modiga journalister längre. 
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2.3.2 Organisationsförändringar och identitet 

Yrkesidentiteten hos individer kan ändras i takt med att organisationer och branscher 

förändras eller att individer klättrar på karriärstegen (Pratt, Rockmann & Kaufmann, 

2006). Något vi ser inom journalistbranschen där teknologiska och ekonomiska faktorer 

haft stor påverkan på branschen. I och med att organisationer och branscher förändras så 

förändras även yrkesrollerna, vilket också påverkar yrkesidentiteten (Pratt, Rockmann 

& Kaufmann, 2006). Nicholson (1984) beskriver olika utfall som kan ske efter att 

individers yrkesroller förändras. Ett utfall som är möjligt när yrken förändras, menar 

Nicholson (1984), är att individer söker efter en ny yrkesidentitet vilket inträffar när 

yrkesrollen förändras mycket och kan påverka individens personliga kvalitéer. 

Nicholson (1984) skriver att när yrkesroller för en viss yrkesgrupp ändras så kan även 

statusen för yrket ändras. Ändringar av yrken kan ske av olika anledningar som 

organisatoriska, teknologiska och ekonomiska förändringar som kan leda till kraftigt 

förändrade yrkesroller (Nicholson, 1984). 

2.3.3 Förändring av yrkesroller 

Yrkesroller som förändrats från att vara kunskapsintensiva till att bli mer 

standardiserade och där ens specialkunskaper inte får lika mycket utrymme kan påverka 

yrkesidentiteten negativt (Mallett & Wapshott, 2012). Alvesson (2001) hävdar att 

specialisering i kunskapsintensiva yrkesroller är ett viktigt element för yrkesidentiteten i 

dessa yrkesroller. En organisation som förändras kraftigt vilket leder till att 

yrkesrollerna förändras kan enligt Alvesson (2001) påverka yrkesidentiteten hos 

individer i organisationen. 

 

Work role transition innebär enligt Ibarra och Barbulescu (2010) att en specifik 

yrkesroll ändras men handlar även om själva processen som följer med förändringen av 

yrkesrollen. Processen kan börja långt innan yrkesrollens faktiska förändring och kan ta 

sin början av olika anledningar som exempelvis teknologiska förändringar (ibid.). 

Yrkesidentiteten förändras enligt Ibarra och Barbulescu (2010) i och med att yrkesrollen 

förändras. Det beror på att när en yrkesroll förändras så ställer det krav på nya 

kompetenser, nya attityder, nya sätt att uppträda på och nya mönster för yrkesrollen. När 

en hel profession ändras så menar Ibarra och Barbulescu (2010) att det ställer ytterligare 

lite högre krav än om en individs yrkesroll ändras. 
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Yrkesrollernas förändringar kan vara önskvärda eller inte önskvärda. Ibarra och 

Barbulescu (2010) anser att önskvärda förändringar av yrkesroller kan leda till positiva 

konsekvenser. Om förändringarna inte är önskvärda kan det leda till negativa 

konsekvenser hos de som drabbas av förändringen. När en förändring av yrkesroller inte 

är önskvärd kan det enligt Ibarra och Barbulescu (2010) bero på att statusen för yrket 

försämras, yrket får en annan titel samt att det inte ligger lika mycket prestige i yrket 

jämfört med innan förändringen av yrkesrollen. 

 

Ashforth, Kreiner och Fugate (2000) kopplar ihop yrkesrollers förändringar med 

rollidentitet. Rollidentitet är när individer identifierar sig med den yrkesroll som denne 

tillhör och yrkesrollens värderingar, mål och normer (ibid.). Rollidentitet är socialt 

konstruerat och är definierat på ungefär samma sätt som yrkesidentitet (ibid.). En 

specifik yrkesroll kan ändras utifrån omvärldens syn på yrkesrollen och där kan det 

uppstå en krock mellan omvärldens syn på yrkesrollen och individerna som innehar 

yrkesrollen (ibid.). Desto större kontraster det är mellan omvärldens syn på yrket och 

individer som innehar yrkets syn, desto viktigare är övergången från den tidigare 

yrkesrollen till den nya (ibid.). 

 

2.4 Social identitet 
Begreppet identitet återfinns inom alla samhällsvetenskapliga områden, men begreppets 

betydelse och teoretiska roll skiljer sig mellan de olika fälten (Stryker & Burke, 2000). 

Inom forskning kring social identitet ses identitet i relation till sociala strukturer, 

institutioner och positioner (Hammarén & Johansson, 2009). En av grundpelarna inom 

social identitet är att individen får en del av sin identitet utefter de grupper individen 

tillhör (Hogg & Reid, 2006). En individ kan ha flera sociala identiteter som exempelvis: 

lärare, student, chef, barn, förälder och så vidare, beroende på situationen och kontexten 

(Kärreman & Alvesson, 2004). Samhället kan liknas med en scen, där de olika 

identiteterna har en roll att spela. När en individ går in i en roll, går denne även in i en 

identitet och individen blir exempelvis en brandman (Hammarén & Johansson, 2009). 

2.4.1 Rollteorins tillkortakommanden 

Rollteori har varit och är, enligt Hammarén och Johansson (2009), populär.  Men de 

lyfter även fram en problematik med rollteorier, nämligen att världen har blivit mer 

komplex och därför har rollerna blivit mer diffusa. Hammarén och Johansson (2009) 



  
 

14 

exemplifierar med könsroller, förr så var rollerna i en familj relativt tydliga. Män och 

kvinnor hade olika ansvarsområden och uppgifter i samhällets ögon, men de rollerna har 

idag luckrats upp och är inte lika distinkta. Traditionell social identitetsteori har fått ta 

emot mycket kritik för att de bygger på stereotyper och kategoriseringar som i sin natur 

är fördomsfulla (ibid.). På grund av kritiken och även en förändrad omvärld utvecklades 

social identitetsteori efter de nya förutsättningarna. Hammarén och Johannson (2009) 

menar att det posttraditionella samhället i högre grad tillåter individer att experimentera 

med olika identiteter. Rollerna är inte längre lika bestämda som tidigare och det är 

exempelvis inte längre en självklarhet att en son identifierar sig med sin far. Dock 

menar Hammarén och Johansson (2009) att även om identitetsbegreppet blivit lite mer 

flexibelt handlar det fortfarande om en förväntanshorisont som bygger på subjektiva 

upplevelser och fantasier. 

 

Richard Sennet (1998) argumenterar i sin bok The corrosion of character för att 

strukturella och ekonomiska omvandlingar i samhället styr individer och deras sociala 

identitet. Hammarén och Johansson (2009) håller med Sennet och lyfter fram Sennets 

argument när de diskuterar hur identitet kan ses i termer av process och osäkerhet. 

Sociala identiteter underlättar sociala interaktioner genom att skapa en referensram om 

vad som kan förväntas och skapar på så sätt en trygghet och motverkar osäkerhet 

(Kärreman & Alvesson, 2004). 

2.4.2 Social identitet och självkategorisering 

Hogg och Reid (2006) förklarar att det finns en rad teorier som det sociala 

identitetsperspektivet integrerar, där de mest framstående är social identity theory och 

self-categorization theory. I social identity theory ligger fokus på att särskilja grupper 

och diverse förhållanden som på ett eller annat sätt leder till att grupper interagerar med 

varandra (ibid.). Ett särskilt fokus ligger inom social identity theory på tävlingar om 

prestige som uppstår mellan grupperna. I self-categorization theory å andra sidan 

fokuseras det i stället på de kognitiva processer som får grupper att uppstå, vad som får 

en individ att identifiera sig med en grupp, se sig själv som en del av gruppen och får 

gruppbeteenden att uppstå (ibid.). Senare forskning kring social identitet är kraftigt 

influerat av de mer kognitiva delarna från self-categorization theory snarare än gruppers 

dynamik mellan varandra (ibid.). 
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Sociala identiteter fås genom diverse processer av identifiering. Identifieringen å sin 

sida kommer från människans tendens att dela upp sig själv och sin omvärld i sociala 

kategorier (Pratt, 2000 i Kärreman & Alvesson, 2004). Kategoriseringen ger dels 

individen kognitiva verktyg till att förstå sin sociala omvärld, samt möjlighet till att 

förstå sin egen identitet i relation till omvärlden (Kärreman & Alvesson, 2004).  

 

Inom sociala identitetsperspektivet är en grupp ett antal individer som delar en social 

identifikation eller ser sig själva som en del av samma sociala kategori (Stets & Burke, 

2000). Genom en social identitets jämförelseprocess kategoriseras individer i de som 

ses som likadana som individen och de som inte är det; en “innanförgrupp” och en 

“utanförgrupp”. Kategoriseringen leder till en förstärkt känsla av samhörighet med de 

individer som är en del av innegruppen samtidigt som det blir en förstärkt känsla av 

olikhet med de som är i utanförgruppen. Individens självkänsla blir knutet till gruppen 

och individens självförtroende förstärkts av att tänka i banor som får innegruppen att 

framstå som bättre och utanförgruppen som sämre (Stets & Burke, 2000). Individen 

skapar emotionella och personliga band till de sociala grupper individen anser sig 

tillhöra (Kärreman & Alvesson, 2004). Självkategorisering blir relevant för vår studie 

då det kan ses inom journalistbranschen. Witsche och Nygrens (2009) studie undersökte 

hur journalistyrket påverkats av teknologiska och ekonomiska faktorer och kom fram 

till att rollen på sätt och vis hade försvagats men även förstärkts då journalister hade 

börjat identifiera sig med fundamentala journalistiska principer. På grund av att 

identifieringsprocessen skapas genom sociala processer går den att påverka, något som 

möjliggör att den kan användas som ett verktyg av en organisation (Kärreman & 

Alvesson, 2004). Möjligheten att påverka den sociala identiteten är viktig för den tredje 

frågeställningen i vår studie, eftersom de betyder att det finns medel som en 

organisation kan ta till. 

2.5 Matchning mellan identitet och arbete/yrke 

Om en individ inte upplever att den egna identiteten matchar med arbetet individen har 

kan det påverka individen negativt emotionellt, samtidigt som en upplevd matchning får 

en positiv påverkan i form av bättre välmående (Kira & Balkin, 2014). Forskning har 

visat att individens identitet formas efter arbetet (Ibarra & Barbulesco, 2010). Scroggins 

(2008) visade i en studie att när den egna identiteten och yrkesidentiteten upplevs 

stämma överens så fann individen arbetet mer meningsfullt. När denna upplevde 
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överensstämmelse så innebar det att individen på olika sätt kom att arbeta för att 

upprätthålla och stärka meningsfullheten i arbetet både för dagen och för framtiden 

(Kira & Balkin, 2014). 

 

Arbetet för att upprätthålla meningsfullheten sker både genom identitetsarbete och job 

crafting. Identitetsarbetet sker i form av att individen tänker och diskuterar med sin 

omgivning kring sin bild av yrkesidentiteten och matchar den med de delar av arbetet 

som stämmer överens med den bilden (Kira & Balkin, 2014). Job crafting sker i form 

av att individen väljer att samarbeta med individer som upplevs dela yrkesidentiteten 

och att välja arbetsuppgifter som anses tillhöra identiteten. 

 

Organisationer odlar en yrkesidentitet som anses vara till företagets vinning, och även 

om individen upplever den odlade yrkesidentiteten som sin så är den inte densamma 

som individens egen identitet (Tracy & Trethaway, 2005). Det kan enligt Kira och 

Balkin (2014) innebära en sorts inlåsningseffekt, där en individs yrkesidentitet är att 

föredra för den nuvarande kontexten snarare än för individen, vilket då kan innebära 

problem ifall kontexten ändras (ibid.). 

2.5.1 Överidentifiering mot en föredragen identitet 

Att dras för mycket mot en föredragen identitet (föredragen identitet är den identitet 

som individen främst anser sig ha) kan även bli problematiskt när en yrkesroll kräver en 

balans mellan två olika identiteter (Gotsi, Andriopoulus, Lewis & Ingram, 2010). När 

en individ dras för mycket mot en identitet i sådana yrkesroller får det negativa 

konsekvenser både för individen och övriga i organisationen (ibid.). Kira & Balkin 

(2014) kallar det för en överidentifikation av en föredragen identitet och menar att det 

leder till att individen tynar bort i stället för att frodas. Anledningen är att individen 

endast strävar efter att höja sin kompetens inom områden som passar för den föredragna 

identiteten och på så vis tappar kompetens på andra håll. Även om individen frodas på 

kompetensområden som anses passa inom identiteten förloras behövd kompetens och 

sociala kontakter inom andra områden som kan vara lika viktiga för yrkesrollen (ibid.). 

På sikt leder överidentifikationen till att även den föredragna identiteten blir lidande på 

grund av att individen inte gör hela sin arbetsroll. I vårt fall skulle det kunna 

exemplifieras med en individ som identifierar sig som en skrivande journalist, som 



  
 

17 

undviker att göra arbetsuppgifter som journalisten förväntas göra idag exempelvis tv-

reportage, fota, redigera et cetera. 

 

En tynande individ som överidentifierar med en identitet kan även skapa spänningar på 

en arbetsplats, eftersom individen undviker att göra uppgifter som inte anses passa men 

som hade varit positivt för den gemensamma arbetsbördan (Kira & Balkin, 2014). När 

arbete och föredragen identitet inte stämmer överens föredrar individen att ändra sitt 

arbete snarare än föredragna identitet genom att anpassa arbetet utefter den föredragna 

identiteten (ibid.). Det är först när det blir omöjligt för individen att anpassa arbetet efter 

identiteten som individen börjar ifrågasätta och ändra den föredragna identiteten i 

stället. 

  

2.6 Sammanfattning och tolkning av den teoretiska 

referensramen 

Vi kan konstatera att journalistyrket stått inför stora förändringar och fortsätter att 

förändras. Asp (2007) är en forskare som identifierat detta och skriver att det är 

teknologin och digitaliseringen som är den största anledningen till journalistyrket och 

journalistbranschens förändringar. Även Edström (2007) och Wiik (2010) bekräftar att 

det är ny teknik som ligger till grund för förändringen och Edström (2007) menar även 

att tidningar idag i större utsträckning ägs av stora mediekoncerner istället för att vara 

egna företag. 

 

Kärreman och Alvesson (2001) har skrivit om organisationsidentitet och hur individer 

kan identifiera sig med organisationers eller branschers ideal och värderingar. Wiik 

(2010) diskuterar ideal och hur viktigt de journalistiska idealen är för journalister. Om 

de journalistiska idealen förändras kan det komma att påverka yrkesidentiteten hos 

journalister (Wiik 2010). Yrkesidentiteten hos journalister skapas enligt Wiik (2010) 

genom att identifiera sig med de journalistiska idealen samt genom att identifiera sig 

med en organisation. 

 

För att vi ska kunna förstå och tolka hur våra respondenters yrkesidentitet eventuellt 

förändrats behöver vi förstå vad yrkesidentitet är. Kreiner, Hollensbe och Sheep (2006) 
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förklarar yrkesidentitet som något där individer engagerar sig i att forma och stärka de 

konstruktioner som skapats av känslor av tillhörighet till ett visst yrke och kollegor. 

Meister, Jehn & Thatcher (2014) skriver vidare att yrkesidentitet kan påverkas av både 

interna och externa perspektiv. Interna perspektiv kan handla om hur kollegor ser på ett 

visst yrke och externa perspektiv kan handla om hur omvärlden ser på ett visst yrke.   

En individs yrkesidentitet kan påverkas en rad olika faktorer som synen från omvärlden 

och kollegor men även av förändringar av yrket. Mallett och Wapshott (2012) är inne på 

samma spår och menar att när yrkesroller förändrats till den grad att specialkunskaper 

inte får lika mycket utrymme så kan yrkesidentiteten förändrats negativt. Social identitet 

är en viktig del i hur yrkesroller formas, och även hur man efter den sociala identiteten 

självkategoriserar sig. Den föredragna identitet som en individ har spelar sedan en stor 

roll i hur personen kommer förhålla sig till olika arbetsuppgifter. Det blir intressant för 

oss med tanke på de stora förändringar som journalistbranschen stått inför där 

journalister idag anses kunna det mesta och är inte lika specialiserade som förr. På så 

vis kan vi konstatera att det finns många faktorer som är intressanta för oss att 

undersöka för att kunna ta reda på huruvida journalisters yrkesidentitet förändrats efter 

branschens förändringar och vilka orsaker som kan ligga bakom.   
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3 Metod 

 

I metodkapitlet presenterar vi vårt val av det vetenskapliga förhållningssättet för vår 

studie. Med detta vill vi ge läsaren en bild av vilka metodval vi gjort och argumenten 

för valen. 

 

3.1 Forskningsansats 

Deduktiv ansats går ut på att tidigare teorier testas mot empiri. Induktiv ansats å andra 

sidan utgår från empiriska data och att genom analys bygga en teori på insamlad data 

(Dubois & Gadde, 2002). Abduktiv ansats hamnar i mitten mellan deduktiv och 

induktiv även om den enligt Dubois och Gadde (2002) är närmare den induktiva 

ansatsen eftersom målet är att finna och utveckla nya teoretiska modeller snarare än att 

testa befintliga modeller mot verkligheten. Däremot så lutar sig den abduktiva ansatsen 

mot redan existerande teori men har som mål att finna nya infallsvinklar.  Det som 

skiljer abduktiv ansats från både deduktiv och induktiv är att den teoretiska 

referensramen utvecklas med empirin i takt med uppkomst av oväntad empirisk data 

eller nyfunnen teori som kan knytas till empirin (ibid.). 

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) menar att abduktiv ansats går fram och tillbaka 

mellan teori och empiri och blir på så vis en kombination av induktiv och deduktiv 

ansats. Den abduktiva ansatsen börjar med vad Saunders, Lewis och Thornhill (2016) 

kallar för ett surprising fact vilket innebär någonting spännande eller intressant som en 

individ vill undersöka. Den abduktiva ansatsen börjar med hjälp av induktion som görs, 

vilket betyder att forskarna gör en beskrivning av nuläget av området som forskarna vill 

studera (Olsson & Sörensen, 2011). Efter att vi intresserat oss för ämnet identitet i en 

förändring och valt att undersöka journalistbranschen tog vi kontakt med en av lärarna 

på journalistprogrammet på Linneuniversitetet. Vi hade ett möte med läraren där vi 

ställde en öppen fråga om vad som har förändrats i journalistbranschen över de senaste 

10-15 åren, och sedan följde en dialog mellan oss och läraren där vi ställde följdfrågor 

för att få en bättre förståelse. Mötet varade ungefär en timma och låg sedan till grund för 

hur vi gick vidare med delar av den teoretiska referensramen. Mötet blev även grunden 

för hur frågeformuläret formulerades. För de delar av teorin och frågorna som mer 
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specifikt berör identitet hade även en intervju med en lärare på ekonomihögskolan vid 

Linneuniversitetet som forskat kring yrkesidentiteter som gav oss infallsvinklar på 

identitetsområdena av vår teoretiska referensram.  

 

Genom deduktion ökas forskarnas kunskap med hjälp av tidigare forskning och teorier 

inom ämnet, och det abduktiva tillvägagångssättet har sin grund i dialogen mellan de 

olika teoretiska perspektiven från tidigare forskning och resultatet av empiri och 

respondenternas förståelse av dagsläget (Olsson & Sörensen, 2011).  I vår studie har vi 

valt en abduktiv ansats då vi utifrån våra frågeställningar vill undersöka vad journalister 

anser om deras yrkesidentitet, och hur den har förändrats i och med branschens stora 

förändringar som skett på grund av teknologins utveckling. För att vi ska få en bredare 

förståelse om fenomenet så har vi valt att studera tidigare forskning och teorier kring 

fenomenet innan insamling av empiriskt material. 

3.2 Forskningsstrategi 

Beroende på vad forskare önskar veta med sin forskning så finns det två perspektiv som 

alla problem som är forskningsbara kan belysas utifrån, det kvalitativa och det 

kvantitativa perspektivet (Olsson & Sörensen, 2011). Med kvantitativ metod är 

forskaren ofta objektiv och har distans samt ingen eller mycket kortvarig kontakt med 

försökspersoner och resultaten grundar sig på ett stort antal försökspersoner. Det leder i 

sin tur ofta till att resultaten blir generella (ibid.). Den kvalitativa forskningen fokuserar 

mer på att försöka få djup i forskningen och intresserar sig för meningar och innebörder 

snarare än statistiska samband (Alvehus, 2013). Vi bestämde oss tidigt för att vi tyckte 

att en kvalitativ studie skulle passa vårt forskningsområde bäst. Identitetsbegreppet är 

väldigt brett och kan vara svårt att specificera, därför ansåg vi att en längre intervju bäst 

skulle ge oss möjlighet att försöka beskriva yrkesidentiteten hos respondenten. Vidare 

menar Alvehus (2013) att kvalitativ forskning grundar sig i att verkligheten är 

konstruerad av aktörer och hur dessa aktörer påverkar de nätverk där de ingår. 

Forskarens uppgift blir att försöka undersöka vad som faktiskt händer i nätverket. 

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) menar att huvudfokusen vid kvalitativ metod är 

att undersöka deltagarnas tankar och relationen mellan dem. Insamling av data vid 

kvalitativ metod är inte standardiserat utan olika tillvägagångssätt som exempelvis 

frågor vid intervjuer kan ändras och utvecklas under processens gång (ibid.). Den 
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kvalitativa forskningen handlar mycket om att genom språket lära och ta del av 

varandras inre världar (Olsson & Sörensen, 2011). Det är av stor vikt att forskaren har 

en öppen interaktion med respondenten och att förhållandet präglas av närhet och 

sensitivitet. Vidare försöker forskaren att förstå respondenten utifrån dennes personliga 

synvinklar och försöker på så vis att få en så fullständig och klar bild som möjligt av 

respondentens situation (ibid.). Den kvalitativa forskningen lämpade sig bäst för vår 

studie då vi ville få journalistens perspektiv på förändringen av journalistbranschen, sin 

egen yrkesidentitet samt få en så fullständig bild av deras tankar och formuleringar som 

möjligt utifrån tolkning av innebörden av det som respondenterna säger. 

 

3.3 Undersökningsdesign 

Det finns enligt Bryman och Bell (2011) flera olika sorter av undersökningsdesign för 

forskare att välja mellan. En fallstudie menar Saunders, Lewis och Thornhill (2016) är 

en fördjupad studie av ett fenomen och kan syfta på att undersöka en person, en grupp, 

en förändring som skett, en organisation, en bransch, en händelse et cetera. (ibid.). 

Fallstudier syftar till att öka förståelsen för dynamiken hos fenomenet som undersöks 

och interaktionen mellan fenomenet och dess sammanhang. Lewis, Saunders och 

Thornhill (2016) menar att fallstudier har kapaciteten att generera en större förståelse 

genom fördjupade studier som leder till en innehållsrik empirisk insamling av data. 

Avgränsning av studieobjektet är enligt Merriam (2009) viktigt vid fallstudier av 

kvalitativ forskning. Merriam (2009) menar att fenomenet som ska studeras behöver ha 

gränslinjer kring sig för att det ska bli ett bounded system. Följande citat är Merriams 

definition av vad fallstudier vid kvalitativ forskning är: “... an in- depth description and 

analysis of a bounded system.” (Merriam, 2009, s 43). För att exemplifiera, kan 

bounded system förklaras vid en cirkel där fenomenet som ska studeras är i mitten och 

gränslinjerna går runt omkring. I vår studie gick gränslinjerna kring att vi endast 

använde oss utav journalister i vår undersökning. 

 

Merriam (2009) förklarar att vissa specifika karaktärsdrag är av vikt vid fallstudier. Ett 

karaktärsdrag är det partikularistiska som handlar om att fallstudier fokuserar på ett 

specifikt företag, en specifik bransch, en situation m.m. Fallstudier var naturligt för vår 

undersökning då vi specifikt undersökte journalisters yrkesidentitet.  Ett annat 
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karaktärsdrag hos fallstudier är enligt Merriam (2009) det deskriptiva. Slutresultatet av 

en fallstudie bör därför bli en innehållsrik framställning och beskrivning av fenomenet 

som studerats (ibid.). Ett tredje viktigt karaktärsdrag av en fallstudie är att den är 

förklarande och ska därmed hjälpa läsaren att förstå fenomenet. En fallstudie ska 

försöka leda läsaren till upptäckten av nya innebörder av fenomenet, utöka kunskapen 

av det eller kanske enbart bekräfta det som redan var känt om fenomenet (ibid). 

Fallstudier är det mest naturliga valet av undersökningsdesign om forskaren vill komma 

så nära fenomenet som möjligt genom exempelvis subjektiva faktorer som tankar och 

känslor (ibid.). Det var viktigt för oss i vår studie att få höra våra respondenters tankar 

och känslor kring deras roll som journalister för att på så vis få en större förståelse för 

begreppet yrkesidentitet genom tolkning av deras tankar och känslor. 

  

3.3.1 Primärdataproducering 

Det finns olika strategier för att samla in data, och vilken strategi som är bäst lämpad att 

använda beror till stor del på vad en forskare vill undersöka (Hox & Boeije, 2005). 

Inom kvalitativ forskning samlas det in en stor mängd data men med ett relativt litet och 

ändamålsenlig urval. Hox och Boeije (2005) menar att primär datainsamling är ny data 

som samlas in för de specifika forskningsfrågorna. Bryman och Bell (2011) förklarar 

primär datainsamling som data som kommer från huvudkällor direkt till forskaren i 

form av förstahandsuppgifter. Förutom primärdata kan forskare använda sig av 

sekundärdata som enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) är att ta del av tidigare 

forskning där datan initialt var insamlat för ett annat syfte än det aktuella. 

 

I vår studie där vi ville ta reda på vad journalister själva anser om journalistbranschens 

förändringar och deras yrkesidentitet så ville vi samla in primärdata direkt från 

journalister. För att samla in empirisk data vid kvalitativa studier är intervjuer den 

vanligaste strategin (Merriam, 2009). Därför ligger intervjuer till grund för vår 

empiriska datainsamling. 

 

Sekundärkällorna består främst av vetenskapliga artiklar som har hittats med hjälp av 

Google scholar. Sökorden vi har utgick ifrån var främst identity, social identity, 

workplace identity, work role transition och journalism identity. Utöver de artiklar som 

hittades direkt med hjälp av sökordet sågs även artiklarnas referenser över för att 
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försöka hitta ännu mer information. Miscenko och Days artikel Identity and 

identification at work var en artikel som använts i stor utsträckning för teorikapitlet då 

vi använde oss av artikeln för att få en bredare förståelse för området identitet och även 

för att hitta fler artiklar. Utöver de vetenskapliga artiklarna använde vi oss även av 

universitetsbibliotekets resurser främst genom att hitta och läsa i böcker om identitet, 

metod och journalister.   

3.3.2 Intervju 

Vi valde att genomföra intervjuer för vår studie då vi ansåg att vår fråga var av den 

natur att den bäst besvaras genom en intervju. Genom intervjuer är målet att uppnå en 

förståelse för respondentens värld (Olsson & Sörensen, 2011). För att få ett lyckat 

resultat vid intervjuer är det viktigt att det finns ett syfte och ett problemområde som ska 

undersökas innan intervjuerna görs (ibid). Intervjuernas upplägg kan vara mer eller 

mindre strukturerade och standardiserade.  I en standardiserad intervju ställs exakt 

samma frågor på exakt samma sätt till samtliga respondenter. Syftet med 

standardiserade intervjuer är att försöka eliminera intervjuarens inflytande på intervjun 

(ibid.). I en ostrukturerad intervju är diskussionen i stort sett helt öppen som på sin höjd 

vägleds av ett intresseområde. Våra två första intervjuer med lärarna på Linnéuniversitet 

var väldigt öppna och ostrukturerade. Den ena var mer i intervjuform och den andra var 

mer en dialog. 

 

Enligt Alvehus (2013) är en semistrukturerad intervju antagligen den vanligaste 

intervjuformen. När intervjuaren använder det semistrukturerade tillvägagångssättet har 

denne ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor som bygger på breda teman som 

meningen är att intervjun ska inrikta sig till (ibid.). Semistrukturerade intervjuer ansåg 

vi var det bästa alternativet för oss och våra frågor var till stor del öppna frågor där 

respondenterna fick möjligheten att utveckla sina svar mer ingående. Vi utgick från en 

intervjuguide med 24 frågor varav tre kontrollfrågor där vissa var huvudfrågor och 

andra följdfrågor. I vissa fall fick vi svar på andra frågor än den vi ställt och i de fallen 

ställde vi inte de frågorna senare under intervjun. Respondenten får vid 

semistrukturerade intervjuer större möjlighet att påverka intervjuns innehåll och det 

ställer högre krav på intervjuaren att lyssna noggrannare och vara aktiv med att ställa 

följdfrågor (ibid.). För att intervjun ska bli produktiv ställer det krav på intervjuaren att 

vara medveten och skicklig (ibid.). Det är värt att poängtera att följdfrågor kan uttrycka 
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sig på olika sätt, allt från en tystnad, till en nickning eller en hel mening med syftet att 

få ut mer information om något (Merriam, 2009). Men det är viktigt att utöva viss 

försiktighet så att intervjun inte blir ett förhör (ibid.).  Med tanke på vår frågeställning 

ville vi med semistrukturerade intervjuer få respondenten att på djupet reflektera över 

sin yrkesroll för att kunna utläsa fenomenet yrkesidentitet och kunna tolka hur 

yrkesidentiteten eventuellt hade påverkats. Enligt Merriam (2009) kan intervjuaren ha 

några mer strukturerade frågor om denne vill ha mer specifik information från 

respondenterna. I ett sådant fall består en semistrukturerad intervju oftast av en mix av 

strukturerade och ostrukturerade frågor (ibid.). Vanligtvis menar Merriam (2009) att 

både formuleringarna och ordningen som frågorna ställs är av mindre vikt vid 

semistrukturerade intervjuer, och nya frågor kan även dyka upp under intervjuns gång. 

3.3.3 Intervjufrågor 

Merriam (2009) diskuterar hur viktiga frågorna är i en intervju och ger flertalet exempel 

på hur frågor kan formuleras. Fyra sorters frågor framställs som bra; hypotetiska frågor, 

djävulens advokat frågor, ideal bilds frågor och tolkningsfrågor (ibid.). I hypotetiska 

frågor inleds frågan ofta med “Ponera att…” där man frågar om exempelvis hur första 

dagen på arbetsplatsen skulle se ut. Svaret blir då sannolikt en förklaring om hur 

respondentens första dag upplevdes (ibid.). Hypotetiska frågor gör att vi kan få en bild 

av hur respondenterna sett att yrket har förändrats. Djävulens advokat frågor är bra till 

att göra kontroversiella områden mindre personliga, genom att exempelvis inleda med 

“Vissa personer skulle säga att...”, svaren blir ändå ofta tagna ur respondentens egna 

erfarenheter (ibid.). Djävulens advokat frågor gör att vi kan ställa frågor som möjligtvis 

kan tolkas som kränkande genom att inte rikta dem direkt mot personen, där vi 

exempelvis frågade våra respondenter om hur journalisters status eventuellt försämrats. 

Den tredje sortens fråga som Merriam (2009) lyfter fram är ideal frågor, där en fråga 

skulle kunna vara hur det ideala utbildningsprogrammet skulle vara. Svaret skulle då 

belysa både vad de tycker är bra med befintliga utbildningar och vad de ser som mindre 

bra. Vi ser att ideal frågor gav oss en möjlighet att få en bild av hur respondenterna ser 

på sin omvärld och sin roll i samhället. Den fjärde och sista sorten är tolkningsfrågor. 

Där intervjuaren ställer en fråga för att se att de förstår respondenten och få in 

ytterligare information (ibid.). Tolkningsfrågorna blev väldigt viktiga för oss då vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer och de gav oss möjlighet att säkerställa att vi 

förstått respondenten rätt. Merriam (2009) sammanfattar med att bra intervjufrågor är 
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öppna frågor som ger detaljerad information samt i bästa fall direkta beskrivningar av 

det fenomen som undersöks. 

3.3.4 Urval 

Bryman och Bell (2011) menar att det finns många olika urvalstekniker som kan 

användas beroende på vilken strategi för datainsamling som används vid studien. Vid 

intervjuer som strategi för datainsamling finns det även där enligt Bryman och Bell 

(2011) många olika urvalstekniker. Bekvämlighetsurval är en urvalsteknik som Teddlie 

och Yu (2007) beskriver som ett sätt att samla in data där exempelvis respondenter till 

intervjuer finns lättillgängliga och är villiga att delta i en intervju. Robinson (2014) 

menar att ett sätt att motivera användningen av bekvämlighetsurval är att i sin studie 

kunna motivera anledningen till det valda urvalet. Vidare menar Robinson (2014) att vid 

ett val av bekvämlighetsurval fundera över parametrar som exempelvis geografisk 

homogenitet.  

 

I vårt fall blev bekvämlighetsurvalet geografisk motiverat då vi var begränsade i form 

av tid och resurser. Vidare gjorde vi ett urval av enbart journalister vilket ledde oss till 

en bransch homogenitet av vårt bekvämlighetsurval. Vi hittade majoriteten av 

respondenterna genom att gå in på tidningarnas hemsidor, se vilka som arbetade där och 

skriva ett mail direkt till dem. Inledningsvis försökte vi skriva ett mail till redaktionerna 

men där fick vi ingen respons. Vi hörde av oss till både kvinnliga och manliga 

journalister men av någon anledning var det fler män än kvinnor som ställde upp på att 

bli intervjuad.  Samtliga respondenterna kommer från lokaltidningar där vissa tidningar 

är mer lokala än andra. Vi ville att respondenterna skulle ha arbetat en längre tid i 

branschen då vi ansåg att det på bästa sätt skulle kunna svara på de frågor vi hade. 

Samtliga respondenter har arbetat närmare 20 år eller längre som journalister med 

undantag för en person som arbetat sex år. Vi ansåg att det var intressant att ha med 

respondenten ändå då han arbetar för en tidning som endast publiceras på nätet. Se 

tabell för förtydligande. Intervjuerna varade mellan cirka 40 minuter upp till en timma. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som respondenterna fick ta del av om de bad 

om det. För att se intervjuguiden se bilaga A. 
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Tabell 3.1. Respondenter 

 

3.4 Tolkning 

Ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning är tolkning. Meningen med tolkning i 

kvalitativ forskning är nödvändigtvis inte att forskaren själv ska förstå, utan att 

forskaren ska bidra till en generell förståelse av ett fenomen (Alvehus, 2013). 

Tolkningen handlar alltså om att tolka ett fenomen som säger något av värde till andra 

personer som också har ett intresse av fenomenet. Tolkningen är knuten till viss teori 

och val av problem att undersöka, och det är de här delarna som tolkningen senare 

utvärderas mot. Tolkning innebär enligt Alvehus (2013) att se olika saker “som” 

någonting. Alvehus (2013) visar på ett exempel från Ludvig Wittgenstein hur enkla 

figurer kan ses på olika sätt, men att det inte är en tolkning. Figuren ser vi automatiskt 

“som” någonting som är självklart för oss vid en första anblick men Alvehus (2013) 

menar att genom att träna upp vårt seende är det möjligt att lära sig se bortom det som 

vid en första anblick anses självklart. Tolkande forskning kan förstås utifrån detta, att 

det som anses uppenbart inte längre behöver vara så uppenbart. Det handlar för forskare 

att utveckla sitt sätt att se på omvärlden och försöka bidra med en mer nyanserad 

förståelse av den och bidra till en större förståelse av de olika fenomen och teman 

forskare har intresserat sig för (ibid.). 

 

Präster kan också användas som ett exempel enligt Westlund (2015) för att ge en 

förståelse för hur tolkning används i kvalitativ forskning. Westlund (2015) menar att 

präster ger ett försök genom predikningar till att tolka bibeltexter och därmed försöka 

bidra till en större förståelse av bibeln för åhörarna. I vår studie har vi valt att 

transkribera samtliga intervjuer för att i efterhand kunna gå fram och tillbaka mellan de 

svar respondenterna gav oss för att kunna hitta mönster och se svaren på olika sätt. Efter 

transkribering av intervjuerna samlade vi alla svaren i ett Exceldokument. För att hitta 

mönster, gick vi grundligt igenom dokumentet fråga för fråga och färgkodade 

betydelsefulla meningar och begrepp som våra respondenter sagt. Vi tittade både på vad 
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de sagt lika men även om det var något som stack ut jämfört med vad andra 

respondenter svarat. När det var något som stack ut gick vi igenom hela dokumentet för 

att se om andra respondenter även varit inne på samma sak men kanske inte uttryck sig 

med samma ord. 

 

Vår empiri och tolkning är uppdelad på samma sätt som vår teori och när vi skrev 

empirikapitlet lästes först den relevanta teoridelen, sedan dokumenten med svaren och 

därefter skrevs texten. 

3.5 Kvalitet på forskningen 

All forskning strävar efter att producera pålitliga och sanningsenliga resultat på ett etiskt 

sätt (Merriam, 2009). På grund av den samhällsvetenskapliga forskningens 

tillämpningsbara natur är det väldigt viktigt att utomstående kan lita på att 

forskningsresultat och forskningens tillvägagångssätt är skött på ett tillförlitligt sätt. 

Lincon och Guba (2000, se Merriam, 2009, s 209) säger att forskaren bör fråga sig själv 

ifall resultatet är tillräckligt autentiskt för att forskaren själv ska vara beredd att agera 

utefter resultatet, till den grad att forskaren är redo att föreslå nya policys och lagförslag 

baserade på resultatet. Enligt Merriam (2009) finns det en stor variation på typer av 

kvalitativ forskning, där de olika typerna har olika kriterier för reliabilitet och validitet. 

Det finns dock strategier för att höja validiteten och reliabiliteten generellt sätt för 

kvalitativ forskning. 

 

Intern validitet eller trovärdighet behandlar hur väl forskningen stämmer överens med 

verkligheten och huruvida forskarna får svar på vad de tror att de får svar på (Merriam, 

2009). Ett exempel på hur det kan testas är peer reviews, det vill säga en eller flera 

personer som går igenom forskningen och exempelvis underlaget till den empiriska 

datan för att se om resultatet är möjligt med den empiriska grund som finns. För att öka 

trovärdigheten för denna studie har vi använt oss av en handledare som dels 

kontinuerligt fått ta del av arbetet och kunnat lämna synpunkter samt möten med 

densamma. Vi hade även ett möte med en lärare på journalistikfakulteten på 

Linneuniversitetet. Mötet fungerade både som ett sätt att få en djupare inblick på 

området med eventuella infallsvinklar som kanske annars hade missats men sen även 

rent allmänt diskutera frågor som var mer specifika för just journalistik.   
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Reliabilitet eller konsistens går ut på att studien ska kunna göras om på samma sätt och 

få samma resultat. Eventuella problem med kvalitativ forskning är att svaren som dyker 

upp under intervjuer är hur respondenter ser på omvärlden just nu, det är inte säkert att 

frågorna kommer besvaras på samma sätt i framtiden. Därför är det viktigt att ha en 

noggrann genomgång av hur studien har utförts för att ge en bild av 

forskningsrapportens reliabilitet (Merriam, 2009). För att öka reliabiliteten har vi valt att 

ge information om hur vi gick till vid vårt urval av respondenter. Det blir lite av en 

balansgång då vi valt att i alla fall delvis anonymisera respondenterna men samtidigt vill 

ge tillräcklig information om dem för att studien ska bli tillförlitlig.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att tänka på reliabiliteten även vid 

transkribering av intervjuer då transkriberingarna kan bli en tolkningsfråga, eftersom två 

olika personer kan lägga vikt vid olika ord i samma fråga exempelvis. Ett sätt att öka 

reliabiliteten på transkriberingar är att låta två personer skriva ner samma intervju för att 

sedan jämföra dessa (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi har inte gjort två nedskrivningar 

per intervju vilket kan påverka det empiriska materialet negativt. Däremot har en 

individ transkriberat alla utom en intervju, vilket medför att majoriteten av 

transkriberingarna i alla fall är tolkade på samma sätt. Vi har även varit noggranna med 

att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen för att se till att citat som använts är korrekt 

återgivna och inte tagna ur en kontext. Även om citaten är omtolkade från talspråk till 

skriftligt språk. 

 

En tredje aspekt som Merriam (2009) lyfter fram är extern validitet eller överförbarhet. 

Den aspekten behandlar till vilken grad som fynden kan generaliseras. Inom kvalitativ 

forskning är det svårt att generalisera eftersom den bygger på relativt små och djupa 

inblickar i situationer. Vissa forskare talar därför i stället om överförbarhet och menar 

att om beskrivningarna av situationen och resultaten är tillräckligt detaljerade går de att 

överföra till andra situationer (ibid.). För att öka möjligheten att generalisera svaren vi 

fått har vi valt att intervjua personer på ett par olika organisationer. Vi har även vid 

tolkningen av svaren utgått från vad majoriteten av respondenterna säger. Det är 

komplicerat att fastslå en transkriberings validitet, eftersom det inte finns ett rätt eller fel 

sätt att transkribera (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren får i stället ställa sig frågan 

vilken form av transkribering som bäst lämpar sig för forskningssyftet (ibid.). Det vi i 
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denna uppsats har gjort för att öka validiteten på transkriberingarna är att se till att 

samtliga har skrivits ner i samma stil. 

3.6 Forskningsetik 

Grunden för reliabiliteten och validiteten för en studie är etiken hos forskarna som gjort 

studien (Merriam, 2009). Även fast det finns många riktlinjer och guider för hur etiskt 

utförande går till, är det ändå i slutändan forskaren själv som måste se till att studien har 

utförts etiskt (ibid.). Det är även viktigt att förstå att även om forskaren har skött allting 

etiskt i utföranden av en rapport är det inte säkert att den används etiskt, exempelvis att 

personer involverade i studien påverkas (ibid.). 

 

Diener och Crandall (1978, se Bryman & Bell, 2011) har delat in etiska 

forskningsproblem i fyra huvudområden. Huruvida deltagarna kommer till skada, brist 

på deltagarnas förståelse för studiens syfte, huruvida deltagarnas privatliv blir inkräktat 

och huruvida villfarelse är inblandat. Att deltagarna kommer till skada anses av de flesta 

forskare som oetiskt, men det är viktigt att definiera vad det innebär att komma till 

skada (Bryman & Bell, 2011). Det kan vara allt från fysisk skada till skada på 

deltagarnas framtida liv och/eller självförtroende. Ett sätt att försöka undvika vissa 

former av skada är att anonymisera deltagarna, men det räcker inte alltid eftersom 

ibland kan det gå att lista ut vem deltagarna är ändå. (ibid.). Det är därför också vanligt 

att företaget anonymiseras (ibid.). 

 

Vid brist på deltagarnas förståelse för studiens syfte handlar det i första hand om att 

deltagarna inte vet hela eller delar av studiens mål. Enligt principen bör deltagare i en 

undersökning ges tillräckligt med information för att kunna göra ett informerat beslut 

om huruvida de vill delta i studien.  Det handlar exempelvis på en mer vardaglig nivå att 

personen är medveten om att denne filmas eller spelas in. Bryman och Bell (2011) lyfter 

dock upp en problematik om att det i stort sett alltid kommer finnas en viss informations 

asymmetri mellan forskare och deltagare. En av anledningarna kan vara att forskare 

medvetet undviker att tala om sådant för deltagaren som forskaren är rädd kan komma 

att påverka deltagarnas svar (ibid.). Ur Bryman och Bells etiska riktlinjer valde vi att ge 

våra deltagare i studien information om vad studien handlar om i stort, utan att 

informera på detaljnivå för att inte påverka deltagarnas svar för mycket. Vi har även 

informerat och bett om deltagarnas godkännande kring inspelning av intervjuerna. 
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Vid villfarelse handlar det helt enkelt om att deltagarna på något sätt vilseleds. Att 

vilseleda sina deltagare på ett eller annat sätt är vanligt (Bryman & Bell, 2011). Det är 

vanligt på grund av att forskaren är rädd att om deltagaren vet för mycket om studien så 

kommer det påverka hur denne svarar. Det stora problemet är att veta vart gränsen ska 

dras för när vilseledandet gått för långt (ibid.). I vårt fall ser vi en viss problematik kring 

vilseledande och rätten kring information, vi har när vi diskuterat intervjufrågorna med 

varandra kommit fram till att vi inte vill fråga respondenten för mycket direkt om 

yrkesidentitet. Vilket skulle innebära att vi faktiskt inte talar om hela sanningen. 

Anledningen att vi ändå valde vårt tillvägagångssätt var för att vi önskade att 

journalisten öppet skulle reflektera kring sin yrkesroll exempelvis. Vi har utifrån 

Bryman och Bells studier kring huruvida respondenterna kan ta skada av studier, valt att 

anonymisera våra respondenter för att undvika negativa konsekvenser för våra 

respondenter. 

3.7 Sammanfattning av metod 

Sammanfattningsvis har vi med hjälp av en abduktiv ansats genomfört kvalitativa 

intervjuer för vår datainsamling. Vi hade ett möte med en lärare från 

journalistprogrammet där vi pratade om journalistbranschens stora förändringar. Syftet 

med det mötet var att få en större förståelse för de förändringar som skett. Vi hade även 

ett möte med en lärare från ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet som forskat kring 

yrkesidentitet. Syftet med det mötet var att få en bättre inblick i begreppet yrkesidentitet 

och våra två möten med två olika lärare låg till grund för vårt fortsatta arbete med vår 

teoretiska referensram samt våra intervjuer med journalister. Intervjuer låg till grund för 

vår empiriska datainsamling där vi intervjuade fem journalister. Efter att vi genomfört 

våra intervjuer transkriberade vi intervjuerna och sammanställde alla svar i ett Excel 

ark. Transkriberingarna medförde att vi på ett enkelt och smidigt sätt kunde gå fram och 

tillbaka mellan de exakta svaren vi fått och analysera och tolka dem utifrån våra 

frågeställningar. 
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4 Empiri och tolkning 

 

I empirikapitlet presenterar vi den insamlade empirin. Vi ger en snabb återblick i hur vi 

samlat in empiri. Empirikapitel är uppställt med samma huvudrubriker som den 

teoretiska referensramen för att ge en tydlig struktur för kapitlet. Kapitlet består både 

av presentation av det empiriska materialet och tolkning med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

 

“Blir brevbäraren biten av hunden är det ingen nyhet men biter brevbäraren hunden är 

det en nyhet” Truls Almsted, Organisation D. 

 

Empirin bygger på intervjuer med fem journalister, två av dem arbetade för samma 

tidning och resterande för olika tidningar. En av respondenterna arbetade på en 

gratistidning som enbart publiceras på internet och resterande på traditionella 

tidningsredaktioner. Gemensamt för alla är att de primärt är skrivande journalister. Vi 

valde medvetet journalister som har arbetat en tid i branschen, den som arbetat kortast 

tid hade arbetat som journalist i sex år, näst kortast 17 och resterande över 20 år.  

Intervjuerna varade mellan cirka 40 minuter upp till en timma. Intervjuerna utgick från 

en intervjuguide som respondenterna fick ta del av om de bad om det. 

4.1 Journalistyrket och dess förändringar 

Samtliga journalister upplevde i linje med vad Edström (2007) säger att de teknologiska 

framstegen, främst internet, ses som något positivt, då det medfört att tillgången till 

information har ökat något enormt och att den framförallt är mer lättillgänglig.  Något 

som även kom fram under intervjuerna var att internet även kan sägas bidragit till att 

kvaliteten på nyheterna kan höjas då det idag är lättare att kolla upp fakta än det har 

varit tidigare. Vi såg också det skiftet som både Wiik (2010) och Ghersetti (2007) 

diskuterar där konsumenterna som läser tidningarna idag har en större påverkan på 

nyheterna dem läser. Skiftet har som en av respondenterna sa blivit lite mer mot 

kvällstidnings hållet där fokus är mer på exempelvis vädret än vad det kanske varit 

tidigare. Samtidigt som samtliga respondenter uttryckte en upplevd förändring av typen 

av nyheter poängterade de även att på lokaltidningar har det ändå förändrats mindre än 

vad det gjort på andra tidningar. Just det faktum att alla journalister arbetar på någon 
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form av lokaltidning tror vi även spelat en ganska stor roll i hur svaren har utformats, 

eftersom det i alla intervjuer sas att det såg lite annorlunda ut på lokaltidning än på 

större tidningar. En intressant information som kom fram vid en av intervjuerna var att 

lokaltidningar överlever tack vare presstödet. Presstödet håller på att omförhandlas och 

som det ser ut i dagsläget kommer presstödet beviljas till fler organisationer än tidigare 

vilket medför att de organisationer som idag tar del av presstödet får mindre pengar. 

Enligt vår respondent är det något som alla lokaltidningar oroar sig för.  Det kommer 

eventuellt att kräva att även lokaltidningar som varit någorlunda förskonade från 

multijournalistik och liknande trender även dem kommer att tvingas anpassa sig mer 

efter hur medielandskapet ser ut idag. 

 

Respondenterna var även överens om att det är viktigt att inte bli helt förblindad av 

vilka artiklar som ger mest visningar på internet, utan det är viktigt att fortfarande även 

göra “tråkiga” reportage om exempelvis kommunpolitik. Även om det gjordes skillnad 

på vilken sorts tidning man arbetade för och vad tidningens uppdrag var. Ytterligare en 

faktor som framkom som teknologin har fört med sig, allra helst smartphones, är 

behovet att vara först med en nyhet. Här syntes en skillnad mellan våra respondenter, en 

av respondenter beklagade sig över denna utveckling då denne upplevde att vara först 

med en nyhet har blivit viktigare än själva innehållet i nyheten. En annan respondent 

uttryckte att det var en av de viktigaste faktorerna för respondenten och tidningen denne 

jobbade på.  

 

Samtliga respondenter arbetade på tidningar som ägs av en koncern som driver flertalet 

tidningar både på nätet och i tryckt form. Enligt Wiik (2010) kan det leda till problem 

med identitet och moral på grund av chefer med nya ambitioner. Ett missnöje mot 

ledningen uttrycktes inte i alla intervjuer, även om vissa svar kom fram som kan ses 

som ett visst missnöje. I en av intervjuerna uttryckte dock respondenten en viss 

frustration i samband med att det talades om journalistiska fotografer, en yrkesroll som 

på många redaktioner helt försvunnit. 

 

“Man ska tjäna så förbannat mycket pengar, det räcker inte med att tjäna fem miljoner 

utan man ska tjäna sju, tjänar man sju ska man tjäna nio, ibland får journalistik kosta 

lite.” Albin Blom, Organisation B. 
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Den frustrationen vi upplevde hos Albin fanns inte bland de andra på samma sätt. Att 

det kunde uppstå oenigheter mellan koncernledning och journalisterna skrev Wiik 

(2010) om. Det var som sagt inget vi upplevde bland alla respondenter men det kunde 

synas en viss irritation hos en av dem. I andra koncerner verkade det som att det fanns 

en bättre relation. Det framkom i en annan intervju där respondenten tycktes uppleva att 

ledningen och organisationen inte primärt fokuserade på vinst.  

 

“Vi skriver inte tidningar för att tjäna pengar utan vi tjänar pengar för att skriva 

tidningar.” Truls Almsted, Organisation D. 

 

Alla de respondenter som arbetar på traditionella tidningsredaktioner sade att de hade 

tappat personal de senaste åren, och de har sett ett skifte mot fler vikariat och 

frilansande journalister. Det har även blivit vanligare mot så kallade multijournalister, 

exempelvis att journalisten både ska skriva och fota. Vi kunde identifiera en viss 

upplevd osäkerhet på arbetsplatserna över vilken traditionell arbetsroll som skulle 

integreras i multijournalismen härnäst. En respondent sade att respondentens 

organisation varit i konstant omorganisering sedan ett par år tillbaka. 

4.1.1 Journalistiska idealen 

Våra respondenter resonerade alla på liknande sätt kring vad en journalist är. Det låg ett 

stort fokus på att journalisten bör följa etiska regler såsom att båda sidor får komma till 

tals och att fakta noggrant kollas innan en artikel publiceras. Det märktes också tydligt 

bland respondenterna att just titeln journalist var inget som de ville lägga beslag på, utan 

de var väldigt öppna för i stort sett vem som helst kan vara journalist i någon skala. En 

av anledningarna var givetvis att journalist inte är en skyddad titel, men även att det kan 

vara svårt att dra gränser för vem som är journalist. Med det sagt så gjordes det ändå en 

distinktion på vad de ansågs vara “seriös” journalistik där det togs avstånd från vissa 

nyhetssidor som ansågs opålitliga och begreppet “fake news” nämndes i nästan alla 

intervjuer. 

 

Problematiken kring annonsering lyftes även den upp under intervjuerna, dels i form av 

att intäkterna minskat då det är svårare att sälja annonser. Men även i form av att det 

ibland har varit svårt att urskilja annonser och då även vad som kan räknas som reklam. 

Det kan vara en svår balansgång, och en av respondenterna sa att det var ett relativt nytt 
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fenomen. Tidigare var det väldigt noga med att artiklar som skulle kunna ses som 

reklam inte ska skrivas, exempelvis att en ny butik öppnar i staden, men att det idag 

blivit väldigt vanligt. Det ligger i linje med vad Nerman (1996) var inne på redan för 

cirka 20 år sedan, något även Fredriksson och Johansson (2014) tar upp angående 

kommersialisering av nyheter. Den läraren inom journalistik som vi talade med på 

Linnéuniversitetet förklarade att han ser just detta fenomen som ett stort framtida 

problem. Med anledning av att majoriteten av yngre journalister arbetar på antingen 

vikariat eller frilans så har de kanske inte samma förhållningssätt till att skriva artiklar 

som kan framstå som reklam. Det som både Nerman (1996), Fredriksson och Johansson 

(2014) och läraren ser med kommersialiseringen är att journalistiska principer riskerar 

att bli lidande. Att det skrivs mer om företag har även kommit som ett resultat av att 

konsumenterna i högre grad bestämmer vad som finns med som en av respondenterna 

sa.  

 

“Var väldigt känsligt att ens nämna företag och göra textreklam. Sådant förekommer 

inte längre utan idag är det mycket uppskattat bland läsarna...” Sture Patriksson; 

Organisation A. 

 

Vi ställde även en fråga om hur respondenterna uppfattade journalistens uppgift i 

samhället. Svaren blev lite mer högtravande, där kontentan var att journalister var 

demokratins fanbärare, där uppgiften är att informera och upplysa samhället och ge dem 

en korrekt bild av hur samhället ser ut. Det blev också under intervjuerna uppenbart att 

ingen av respondenterna valde att bli journalister på grund av ett visst ideal. Samtliga 

mer eller mindre snubblade in på karriären, majoriteten av dem för de råkade få ett 

sommarjobb på en tidning någonstans och fattade tycke för arbetet. Så det blir ju även 

uppenbart att idealen är något som växt fram under tiden i yrket. Vilket ligger i linje 

med den utveckling av en professionell ideologi som Witschge och Nygren (2009) 

observerat. Majoriteten av respondenterna hade heller inte en utbildning inom 

journalistik på universitetsnivå, utan hade vidareutbildat sig under sin tid som journalist. 

Men det tycktes ändå inte ha påverkat deras syn på de journalistiska idealen, möjligtvis 

att det påverkat deras syn på vem som är en journalist. 
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4.2 Organisationsidentitet 

Vi kunde hos nästan samtliga respondenter uppleva en ganska tydlig 

organisationsidentitet. Det talades ganska mycket om att “här i huset är vi så här” et 

cetera. Vi kopplar det till att respondenterna upplevde att det fanns en tydlig 

organisationsidentitet. De försvarade på sätt och vis sina organisationer och förklarade 

att de på organisationen förhåller sig till de pressetiska reglerna och de principer som 

bör följas. Det ser vi ligger i linje med hur Hatch och Schultz (1997) diskuterar 

angående organisationsidentitet, där de försvarar imagen för företaget. Anledningen är 

att imagen kan återspeglas på individen när individen identifierar sig med 

organisationen. Ytterligare en anledning till att de var måna om att försvara 

organisationen kan förklaras i att de vi talade med var seniora och hade stabila platser 

inom organisationerna. Den intervjun där vi inte upplevde samma tillhörighet till 

organisationsidentiteten var där individen arbetat en relativt kort tid på arbetsplatsen. 

Här ser vi även en potentiell källa till problem när det kommer till en upplevd 

tillhörighet i organisationsidentiteten i och med den stora delen frilansare och vikariat. 

Det var som i en intervju där respondenten beskrev att frilansande journalister på 

organisationen även ibland skrev för den största konkurrenten.  Där kan vi identifiera en 

möjlig inre identitetskonflikt, där det kan blir extra viktigt att de känner en egen stark 

yrkesidentitet sett mot de pressetiska idealen som våra andra respondenter identifierar 

sig med.  

 

Även om det överlag fanns en tillit till en stor mängd frilansare kunde vi även 

identifiera en viss förbehållsamhet från våra respondenters sida. Att det möjligtvis 

skulle vara så att de inte känner någon plikt gentemot den organisation de skriver för 

och därför inte är lika noggranna med det pressetiska. Även det faktum att de eventuellt 

lättare skulle kunna bli influerade av utomstående incitament för att skriva en artikel. En 

av anledningarna till denna oro tror vi är just att det är så pass viktigt för journalisterna 

att de ska ses som pålitliga och opartiska i sin nyhetsrapportering i allmänhetens ögon. 
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4.3 Yrkesidentitet 

Något vi såg bland alla våra respondenter var att de hade ett starkt behov av att upplevas 

som trovärdiga och opartiska i sina ageranden, det inte ska kunna uppstå misstankar om 

någon dold agenda. Även om ingen av respondenterna fann någon större skillnad i 

statusen för journalistyrket konstaterade dem dock att något ändå har hänt. Exempelvis 

att det blivit färre sökande till universitetsutbildningar inom journalistik lyftes upp men 

de hade inga direkta idéer om varför, men misstänkte att det handlade om en dålig 

arbetssituation. Det syntes också lite i en av respondenternas svar angående sina 

klasskamrater i sin universitetsklass: 

 

“Det kanske är 5 av 25 som har fast.. inom journalistikbranschen” Einar Ljungstrand, 

Organisation C. 

 

En anledning till att det ser ut som det gör kan vara, som framkom i en annan intervju, 

att det är väldigt många människor med journalistutbildningar som arbetar som 

kommunikatörer både inom privat och offentlig sektor. 

 

Även om internet bar med sig många positiva egenskaper bar det även med sig vissa 

sämre. En av de problem som lyftes upp gång på gång var det med så kallade alternativa 

nyhetssidor där författaren oftast har en bakomliggande agenda, vare sig agendan var 

politisk eller handlade om annonsering. Vi tyckte oss se att det fanns ett behov att 

distansera sig från sådan journalistik. Det målades upp som vi och dem där “vi” var de 

som ansågs som seriösa journalister som följer de etiska riktlinjerna och “dem” som inte 

gjorde det. På så sätt kan möjligtvis internets inträde ha bidragit till en starkare 

yrkesidentitet för journalister, då de har fått en referens om vad som är och inte är “rätt 

sätt” att utföra journalistik. En anledning till att de var så pass överens och gång på gång 

tryckte på denna skillnad, ser vi kan ha att göra med det som Meister, Jehn och Thatcher 

(2014) skrev, att det är ett sätt för journalisterna att få allmänheten att uppfatta och 

erkänna journalisters “sanna” yrkesidentitet. 
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4.3.1 Förändring av yrkesroll 

Arbetsuppgifterna har som tidigare nämnts förändrats mycket och yrkesroller har blivit 

bredare på grund av teknologiska och ekonomiska faktorer. Truls Almstedt beskrev det 

enligt följande: 

 

“...först försvann grafikerna sen redigerare, fotografer är borta på många tidningar, 

inte här dock, administrativ personal har försvunnit, det är ju Sverige.. vi hämtar kaffet 

själv och dukar av själv och.. städar efter oss.. vattnar blommorna själv..“Truls 

Almsted, Organisation D. 

 

Alla dessa tidigare enskilda roller har i hög grad blivit inkluderade i en roll. 

Respondenterna var dock överens om att på ett sätt hade inte arbetsuppgifterna ändrats 

främst i form av själva fotarbetet. Att kolla fakta och hitta svar gjordes i stort sett på 

samma sätt idag som tidigare, även om internet, sociala medier och mobiltelefoner 

underlättat. Men det har samtidigt medfört att många tidigare specialister som 

exempelvis fotografer har försvunnit från tidningarna, och nu förväntas en reporter utan 

någon utbildning inom fotografering även fota för sina artiklar. Många delar har blivit 

mer standardiserade, det uttrycktes att det möjligtvis kan hämma kreativiteten. Mallet 

och Wapshot (2012) diskuterar just hur standardisering av specialistroller kan ha en 

negativ påverkan på yrkesidentiteten. Att specialistroller försvunnit fanns det ett visst 

missnöje över, speciellt över de journalistiska fotograferna:¨ 

 

“Fotograferna försvann som sagt det är ju en hel yrkesgrupp som bara försvinner. Att 

man inte lägger mer värdering på bildjournalistiken tycker jag är skrämmande.” Albin 

Blom, Organisation B. 

 

Överlag så var dock nästan alla respondenter ganska positivt inställda till hur 

förändringarna har skett, främst att internet underlättat stora delar av yrket. En faktor 

som kan vara värd att lyfta upp som även togs upp av en av respondenterna var att 

lokaltidningar varit relativt förskonade när det kommer till multijournalism, framförallt 

kanske förväntningar om att även tv-reportage ska göras. 
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4.4 Social identitet 

Hammarén och Johansson (2009) liknade social identitet med att olika identiteter har en 

roll att spela i samhället, och när individer går in i sina roller så går de även in i 

identiteten. På vår fråga om vad respondenterna ansåg var journalisters uppgift i 

samhället så har vi tidigare nämnt att journalisters huvudsakliga uppgift var att försvara 

demokratin i Sverige som någon slags fanbärare. Vidare ansåg samtliga av våra 

respondenter att journalisters roll i samhället även bestod i att på ett kritiskt och 

granskande tillvägagångssätt berätta och informera om vad som händer i samhället, på 

lokal, regional, nationell och global nivå beroende på storleken på tidningen. En av 

respondenterna pratade om att det är viktigt för journalister att skapa ett engagemang i 

samhället genom att skriva om sådant som allmänheten faktiskt vill läsa. 

 

Det leder oss in på frågan om vilka nyheter som tar mer plats idag jämfört med när våra 

respondenter började arbeta som journalist. Syftet med frågan var att få en bild över vad 

konsumenterna vill läsa för nyheter idag i och med att tidningarnas innehåll bland annat 

styrs av antal klick på en artikel. Generellt svarade respondenterna till en början att det 

inte var så stor skillnad på vilka slags nyheter som tog mest plats idag, men efter att de 

fått fundera så kunde vissa förändringar ses. Framförallt att nyhetsartiklar blivit mer 

styrda av vad konsumenterna vill läsa. Richard Sennet (1998) argumenterar för att 

identiteten kan förändras av strukturella och ekonomiska förändringar i samhället. Från 

respondenternas svar ser vi tydligt att samhällets sätt att konsumera nyheter idag och 

vilka nyheter samhället vill konsumera är annorlunda jämfört med när våra respondenter 

började arbeta som journalister. Även branscherna har förändrats väldigt mycket med de 

strukturella och ekonomiska förändringar som skett exempelvis i form av bildandet av 

koncerner. Vi kan även se att den yngre journalisten bytt organisation ganska många 

gånger på sina sex år, medan samtliga av de äldre spenderat i stort sett hela sitt yrkesliv 

i samma organisation. Vilket även det ligger i linje med Sennets (1998) observationer.  

 

Kärreman och Alvesson (2006) menar att den sociala identiteten kan rubbas ifall 

trygghet förvandlas till osäkerhet. En stor förändring är hur nyheter konsumeras idag 

jämfört med förr. Vi har tidigare skrivit om internets påverkan på journalistrollen och 

hur den förändrats. Rollens förändring kan i sin tur leda till att tryggheten rubbas och 

journalister kan känna en osäkerhet. Osäkerheten kan även uppstå på grund av 
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arbetssituationen i sig och en osäker framtid kring branschen. Sture Patriksson sa 

följande angående osäkerheten: 

 

“...finns ingen linje i branschen hur nätet ska hanteras utan alla famlar fram och 

tillbaka, och ibland ska allt läggas ut öppet sedan när de ej funkar ska allt stängas in, 

sedan ska allt filmas och sedan inget filmas. Så de e en vimsighet i branschen bland alla 

aktörer hur detta ska hanteras.” Sture Patriksson, Organisation A. 

 

Efter svaret ställdes även en följdfråga på det som Witschge och Nygren (2009) 

observerat att det kunde ses en trend med högre personalomsättning inom branschen. 

Sture misstänkte att anledningen troligtvis handlar om att de som jobbat i 10-15 år ofta 

är i den fas att det ska startas familj och att journalistbranschen då känns för osäker då 

de skulle vara de första att få lämna vid en eventuell uppsägning. 

 

En viktig aspekt som vi varit inne på tidigare för den individuella identiteten var att 

personen anses pålitlig av de som läser. Att läsarna kan lita på att det dem läser är 

skriven av någon som inte har en dold agenda på något sätt. Samtidigt så ser branschen 

ett skifte där det är svårare att säga vem som är journalist eller inte. Vi ser att det 

uppstår en problematik här eftersom journalisterna värnar om sin pressetik, men det kan 

vara svårt för allmänheten att veta vem som är journalist. Kommunikatörer och 

informatörer skriver på uppdrag för någon, men det är inte alltid en självklarhet om 

något är skrivet av en journalist eller kommunikatör.  Vi exemplifierar med ett citat från 

Truls Almstedt som på sätt och vis satt ord på vad några andra respondenter var och 

trevande kring angående kommunikatörer och informatörer: 

 

“Kalmar kommun har ju, svenskt näringsliv, Kalmar energi [...] alla jobbar ju såhär, 

för läsaren kan det vara lite otydligt vem är vem här och är dem journalister? Dem är 

informatörer det finns ju en motsättning, och journalister går till dem jobben, de är 

bättre betalt, lättare, inte så mkt kvällsjobb och helgjobb, så det är klart det sker en 

omdefiniering av rollen” Truls Almstedt; Organisation D. 

 

Det ligger även i linje med var Sture sa angående osäkerheten, men visar också på ännu 

en anledning till varför det kanske blir mindre tydligt med vart gränserna går för den 
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journalistiska yrkesrollen. Där skillnaden enligt våra respondenter då ligger i att 

journalisterna följer pressetiska regler som kommunikatörer och informatörer inte gör. 

4.4.1 Självkategorisering: 

Här kommer vi även ganska smidigt in på den delen av social identitet som är 

självkategorisering som vi även till viss del varit inne på tidigare där vi tycker oss se ett 

mönster där journalisterna grupperar. Truls igen: 

 

“Identiteten kan också bli tydligare, här har vi har vår yrkesroll vi har presskritik att 

det kan stärkas också tror jag.” Truls Almstedt, Organisation D. 

 

Det blir som sagt tydligt att journalisterna delar in sig i grupper, det finns en 

journalistidentitet som är demokratins fanbärare men sen finns det även en viss 

yrkesjournalistisk identitet. Vi kunde identifiera en viss problematik här eftersom det 

även ansågs att det fokus som har blivit på snabba nyheter riskerar att gå emot de 

pressetiska reglerna då det inte läggs lika mycket tid på att granska nyheten innan 

publicering. Det är viktigare att vara först med en nyhet på nätet än att nyheten 

stämmer. 

 

“Ja men det är klart alla förväntas producera snabbare och helst ska det vara skrivet 

och sänt innan det har hänt på något vis” Gerd Ljunggren, Organisation D. 

 

Samtidigt som det går snabbare än förut att publicera nyheter så har det även ändrats 

vem som godkänner nyheten. Förut fanns det alltid en chef som gick igenom alla 

nyheter som skulle tryckas i tidningen. Idag kan du tekniskt sett under din första dag 

som journalist välja vad som ska publiceras eftersom det är personen som skriver 

artikeln som också publicerar dem på hemsidan. Det medför ett visst internt maktskifte 

då organisationen inte är lika hierarkisk längre. Det förklaras även att det är en skillnad 

på en webbnyhet och en nyhet i tidningen och att de inte är samma sak. Även den 

journalist som arbetade på en redaktion som endast publicerar på internet gjorde en 

skillnad på en webbnyhet och “god journalistik”. Med god journalistik menade 

respondenten mer klassiska nyhetsartiklar snarare än artiklar som ses som typiska 

lättsamma webbartiklar. Här kan vi se en spänning som eventuellt kan uppstå eftersom 

journalisterna kan bli tvungna att skriva båda sorters nyheter, men då kanske drar sig för 
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att publicera i den form de inte föredrar. Ett fenomen som Kira och Balkin (2014) kallar 

för job crafting. Följande citat från Gerd förklarar bra hur det är möjligt att särskilja att 

skriva webbaserade nyheter och nyheter som publiceras i tidningen: 

 

“Alltså ja.. både och, man kan ju se det som musik.. det är två olika genrer.... det som 

är bra på webben funkar inte i en tidning.. och ser man det så är det ju.. får du många 

klick på något, om vi säger den här gulliga kattungen då, det är väl inget fel på en 

gullig kattunge för folk blir glada och tycker att det är kul. Ingen tar skada av det. Men 

journalistik är det väl inte “ - Gerd Ljunggren; Organisation D. 

 

Förutom Gerd så fick vi liknande svar från andra respondenter som likt Gerd anser att 

en stor del av den webbaserade journalistiken inte är journalistik. Det anser vi är 

intressant då det tyder på att våra respondenter till viss del inte kan identifiera sig med 

den nya rollen som de fått i och med att det ingår i deras arbetsuppgifter att skriva 

artiklar som publiceras på nätet. Här blir det en tydligare koppling till fenomenet job 

crafting, där arbetsuppgifterna anpassas efter den identitet som föredras. Vi kan även 

som det som Ibarra och Barbulesco (2010) förklarade att yrkesrollsförändringar kan 

vara mer eller mindre önskvärd, och vi kan se att olika individer är mer villiga att 

omfamna den nya rollen än andra.  

4.5 Matchning mellan identitet och yrke 

Kira & Balkin (2014) pratar om överidentifikation som inträffar när en individ enbart är 

intresserad av att höja sin kompetens inom de områden som passar för den föredragna 

identiteten och därmed riskerar att tappa kompetens inom andra områden. En 

respondent påpekade flera gånger under vår intervju att respondenten inte var 

intresserad av teknik, digitalisering och internet samt att respondenter inte heller var 

intresserad av att lära sig, vilket vi kan koppla till överidentifikation. Respondentens 

motstånd till att lära sig vissa tekniska arbetsuppgifter kan vi tolka som att respondenten 

till viss del inte vill acceptera att journalistrollen förändrats, där journalister idag 

förväntas kunna så mycket mer som exempelvis tv-reportage, fotografera samt redigera. 

Det kan leda till precis som Kira och Balkin (2014) påstår att en överidentifikation hos 

en individ kan leda till spänningar på arbetsplatsen. Om respondenten exempelvis inte 

vill anpassa sig till en ny yrkesroll och väljer att utföra arbetsuppgifter som passar in 

med hennes föredragna identitet så kan det leda till konflikt på arbetsplatsen. Det kan 
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även hända att individen själv blir lidande, när den egna identiteten inte längre stämmer 

överens med yrkesidentiteten. Det stämde inte in på de övriga vi intervjuade på samma 

sätt, men en respondent hade upplevt en liknande situation på tidigare arbetsplatser: 

 

“Nej men jag vet att det är många både, kort och långtidsanställda som slutat för att det 

inte har känts så kul längre. Så dem skulle säkert kunna skriva på [...] det är samma 

med redigeringen, det som typ tog en person behöver idag kanske göra tre personers 

jobb för ett par år sen. Det som jobbat med det i 25 år så kanske de ska bli reportrar 

och de är inte så sugna på det då tar man ju kanske ett avgångsvederlag och försöker 

komma på något annat” Einar Ljungstrand, Organisation C. 

 

Citatet ovan visar hur yrkesrollen som journalist förändrats och hur Einar upplevt att 

kollegor sagt upp sig på grund av det. Har individen en föredragen identitet som de inte 

vill ändra på kommer det med största sannolikhet leda till att individen i fråga tillslut 

behöver lämna sin yrkesroll. Anledningen till att vi tar upp en andrahandskälla på detta 

sätt är just för att peka på att även om de respondenter vi talat med överlag trivs bra i 

sina nya arbetsroller så finns det vissa som inte gjort det. 

 

“Det blir ju ofta vet inte om det är identitetskris men det blir ju en frustration över att 

man kanske inte känner att man räcker till att man inte känner att man är bra nog det 

man kan och jobbat som länge med är inte längre uppskattat och det är ofta de 

personerna som försvinner” Einar Ljungstrand, Organisation C. 

 

Vi kan konstatera utifrån Einars svar ovan att det finns en problematik kring hur 

journalisters yrkesroll förändrats och de nya krav som finns på yrkesrollen. Alvesson 

(2001) har skrivit att om en yrkesroll kraftigt förändras i den grad att individers 

specialisering inte får samma utrymme som tidigare så kan det påverka yrkesidentiteten 

negativt. Vi kan därmed se en koppling mellan Alvessons tankar och respondenternas 

svar. Det kan tillslut bli oundvikligt när individer inte längre känner att de kan 

identifiera sig med sitt yrke att de lämnar yrket istället. Med det sagt så fann de andra 

respondenterna inte samma problem med de förändringar av yrkesrollen som skett, utan 

såg överlag utvecklingen som något positivt och naturligt. 
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4.6 Sammanfattning av empirisk analys 

Det blev tydligt under empirins gång att de olika temana vi har valt att analysera vår 

empiri utifrån ligger nära varandra. En situation eller ett svar kunde ses ur alla 

perspektiv och på grund av våra temans närliggande natur blir även tolkningarna 

liknande. 

 

Något som blev tydligt under våra intervjuer var en stark gemensam journalistisk 

identitet som inte skilde sig märkbart mellan de olika respondenterna. Den viktigaste 

faktorn var att journalisten uppfattades som trovärdig av läsarna. Det görs på en rad 

olika sätt, exempelvis att följa de pressetiska reglerna men även genom att vara försiktig 

med vem journalisten är vän med. Vi kunde se att våra respondenter ansåg sig tillhöra 

den “serösa journalistkåren” upplevt ett hot mot deras yrkesroll. Både från diverse 

tidningar, främst i webbform, där de som skriver inte anses följa de pressetiska reglerna 

men även från andra håll främst på grund av att i stort sett alla organisationer har 

kommunikatörer. Vi upplevde även att det var viktigt för respondenterna att 

organisationen de tillhörde också förhöll sig enligt de journalistiska idealen. 

Respondenterna upplevde att allmänheten ibland kanske hade svårt att skilja på vad som 

var skrivet av en journalist och vad som inte var det. 

 

Även digitaliseringen och dess påverkan diskuterades mycket och på ytan framstod det 

som något väldigt positivt. Men det framkom även att det har fört med sig vissa 

konsekvenser som upplevdes mindre positiva. En av de främsta orsakerna var ett ökat 

fokus på snabbhet, främst när det kom till de webbaserade artiklarna. Respondenterna 

upplevde att tempot kunde motverka möjligheterna att förhålla sig till de pressetiska 

reglerna, exempelvis lades mindre tid på att granska fakta för att kunna publicera 

artiklar snabbare. Det blev också tydligt att journalisterna gjorde skillnad på nyheter i 

tidningar och nyheter på webben, där det sågs som två olika saker. 

 

Respondenterna berättade om hur yrkesrollen för journalister förändrats på grund av 

framförallt internet. Det framkom att våra respondenters yrkesroll till viss del är 

densamma som när de började arbeta som journalister, men att den till viss del 

förändrats. Traditionellt är en journalists uppgift att skriva, men idag ser det annorlunda 

ut då en journalist behöver ha kunskaper inom fotografering och redigering i större 

utsträckning än förr och framförallt större digitala kunskaper. En av våra respondenter 
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uttryckte ett motstånd till att vidareutbilda sig inom de olika tekniska och digitala 

områdena, då respondenten helt saknade intresset för det. För respondenten var teknik 

något främmande. Respondenten sade att det i dagsläget inte fanns krav från 

arbetsgivaren att vidareutbilda sig men vi kunde konstatera utifrån den teori vi läst att så 

inte är fallet i hos många andra organisationer i journalistbranschen. Några av våra 

respondenter gav exempel på kollegor som lämnat rollen som journalist med anledning 

av de nya krav som ställts på dem på grund av den teknologiska utvecklingen. 

 

Ett annat orosmoln på horisonten är presstödet. Om det blir så att det blir möjligt för fler 

organisationer att ta del av presstödet så anser vi att det tillslut kommer tvinga personer 

som Gerd att antingen omfamna teknologin eller leta efter ett jobb inom en annan 

bransch. 
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5 Slutsatser 

I vårt slutsatskapitel kommer vi att diskutera de slutsatser vi dragit utifrån den 

empiriska data vi samlat in och analyserat. Vi kommer att besvara våra 

frågeställningar och resonera kring implikationer och framtida forskning kring ämnet. 

 

5.1 Uppsatsens slutsatser 

Vår utgångspunkt med arbetet var att se hur journalisters yrkesidentitet har förändrats de 

senaste 10-15 åren på grund av stora förändringar i branschen och se vilka eventuella 

lärdomar som kan fås. Vi har valt att dela upp slutsatsen och svara på en fråga åt 

gången, där den sista frågan på grund av sin natur blir mer generell än de andra. Vi för 

sedan en mer allmän diskussion kring vad vår uppsats kan tillföra området och de 

utmaningar vi ser. 

5.1.1 Hur ser journalister på sin yrkesidentitet? 

Vi kan av respondenternas svar se en tydlig yrkesidentitet som de i stort sett delar. På en 

lite högre abstraktionsnivå så ser journalisterna fortfarande sig själv som demokratins 

fanbärare, även om de inte är beredda att beskriva sig själva som så rakt ut. Men det blir 

ändå tydligt i deras svar, det blir även tydligt att de är väldigt måna om att försvara 

pressfriheten. De vill inte i första taget exkludera någon från att kalla sig för journalist. 

Det blir tydligt att de behåller de något högtravande journalistiska idealen, något som 

bland andra Wiik (2010) hävdar spelar en stor roll i bildandet av journalisters 

yrkesidentitet. Samtidigt har de en ganska tydlig bild vad som skiljer en bra journalist 

från en sämre. En bra journalist låter båda sidorna komma till tals i en artikel och följer 

allmänt de pressetiska reglerna. Kontentan blir att en “bra” journalist inte ska ha en dold 

agenda. Vi upplever att den egna identiteten passar bra överens med yrkesidentiteten hos 

respondenterna överlag. 

5.1.2 Hur har yrkesidentiteten förändrats i och med mediebranschens 

digitalisering? 

En av många följder som digitaliseringen fört med sig är att det är mycket lättare att 

publicera material idag. Vem som helst kan i stort sett bli journalist, vilket också är en 

av anledningarna som har gjort det svårare att säga vilka som tillhör professionen 
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journalism. Det fanns en misstanke om att vissa av dessa nyare nyhetssidor har personer 

som skriver med en mer eller mindre dold agenda. Därför ser vi att journalistiska 

yrkesidentiteten i detta spektrum har förstärkts. De ser själva en tydlig distinktion 

mellan “vi”, de journalister som följer de pressetiska reglerna, och “dem”, de som inte 

gör det.  

 

Vi ser även att yrkesidentiteten förändrats i takt med nya yrkesroller som kommit fram, 

där det blivit ett stort fokus på multijournalister. Det vill säga en journalist ska idag inte 

bara vara skrivande, utan även fotande och reporter exempelvis. Utifrån den empiriska 

datan tycks majoriteten ha klarat denna övergång bra, det fanns dock undantag där en 

stor anledning tycktes vara att ny teknologi känns främmande, och kanske till och med 

läskig. Det fanns även en viss irritation över att multijournalismen påverkar specialister 

negativt. Journalistiska fotografer lyfts fram specifikt, men även att standardiseringar 

har lätt till att kreativiteten har blivit hämmad då det finns striktare riktlinjer att förhålla 

sig efter. 

 

Vi kunde även identifiera ett skifte i organisationsidentiteten, dels att det blivit svårare 

att säga vem som tillhör organisationsidentiteten hos de anställda. Men även att det kan 

finnas en viss misstänksamhet mot personer som arbetat som frilansande journalister. 

Något som kan vara en potentiell källa till missnöje mellan yrkesidentiteten och 

organisationsidentiteten. Vi såg även att det kan skilja sig i hur ledningen tycker att 

journalist arbetet bäst utförs och hur journalisterna själva tycker. 

5.1.3 Hur kan behovet av stöd vid en förändring av yrkesidentiteten förstås, 

utifrån erfarenheterna från mediebranschen?  

I och med att många branscher och därmed ännu fler yrken kommer att stå inför stora 

förändringar i framtiden anser vi att det är viktigt för organisationer att vara förberedda, 

inte bara på själva förändringen, utan även på hur det kommer att påverka 

medlemmarna i organisationen. Vi har sett tydliga tendenser från journalistbranschen på 

att det ställs höga krav på anpassning av ny yrkesroll där en journalist förväntas kunna 

göra fler saker än förr, och framförallt fler tekniska arbetsuppgifter. Förändringar av en 

yrkesroll påverkar yrkesidentiteten men det är viktigt att komma ihåg precis som Slay 

och Smith (2012) säger att även externa faktorer påverkar yrkesidentiteten. Med externa 

faktorer menas hur omvärlden ser på yrkesidentiteten. Även interna faktorer påverkar 
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yrkesidentiteten enligt Meister, Jehn och Thatcher (2013) och med interna faktorer 

menas kollegor och andra individer internt ser på yrkesidentiteten. Vi ser att 

organisationer har ett ansvar och kan underlätta en större förändring för olika 

yrkesroller. 

  

Organisationer har möjligheten att påverka sociala identiteter (Kärremann & Alvesson, 

2004), ett sätt de skapas är genom diskussion med personer runt omkring individen. 

Därför tror vi att det är viktigt att organisationer skapar plattformar för diskussion bland 

sina anställda. I journalisters fall är det tydligt att de i grunden identifierar sig på samma 

sätt, men har lite olika syn på olika aspekter som kan sägas passa under 

multijournalism. Genom att låta dem diskutera sin roll och i sin förlängning sin identitet 

med andra som tillhör samma identitetsgrupp kan de få nya perspektiv. Det skulle även 

bli möjligt att under dessa möten identifiera individer som har extra svårt att acceptera 

nya roller i sin identitet, de kan då ges extra stöd. Utifrån den empiriska datan tycks 

svårigheten att acceptera nya arbetsverktyg vara besläktat med en rädsla för teknologi. 

Problemet uppstår som sagt med de individer som ser den nya teknologin som “inget för 

mig”. Även om många av de som kommer in på arbetsmarknaden idag har växt upp 

med teknologi har vi en stor mängd människor som inte har gjort det och som 

fortfarande har 10-20 år kvar i arbetslivet. Det är främst i den generationen som vi kan 

tycka oss se att vissa individer kan få problem med att matcha sin egen identitet med en 

förändrad yrkesidentitet.  

5.2 Implikationer 

De förändringar som journalistbranschen stått inför de senaste 10-15 åren ser vi inte är 

något unikt för just journalistbranschen. Vi kan se en trend där många undersökningar 

gjorts på hur internet och digitaliseringen kommer påverka olika yrken i framtiden, med 

Stefan Fölster som ett bra svenskt exempel. Kommer exempelvis en brandmans 

yrkesidentitet vara densamma när det i framtiden är robotar som släcker bränder, eller 

kommer läkares yrkesidentitet se annorlunda ut när datorer i framtiden ställer diagnoser 

på patienterna? Vi vet inte med säkerhet hur andra yrken kommer att förändras men det 

vi vet är att många yrken kommer att förändras på grund av ny teknologi likt hur 

journalistbranschen har förändrats och förändras. 
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Vår studie stämmer ganska väl överens med den befintliga forskningen kring 

journalister och deras identitet som vi diskuterat i den teoretiska referensramen. Samma 

rollförändringar har skett och kommer att ske, även om de tycks gå lite långsammare på 

lokaltidningar. Vi kan inte se att journalister överlag står inför någon direkt 

identitetskris. Det vi kan se är att vissa individer är mindre villiga att anpassa sig efter 

den nya tekniken än andra och att det är dessa individer som ligger i riskzonen att 

hamna i en identitetskris ifall de blir tvungna att anpassa sig. 

 

Vi tror att vid framtida forskning kan det vara relevant att dela in de olika 

yrkesgrupperna på lokal och nationell nivå. Eventuellt kan det även vara värt att dela in 

journalisterna i fler grupper, exempelvis tidningsjournalister, webbjournalister och tv-

reportrar. För att kunna utröna eventuella skillnader mellan grupperna. Vi ser också att 

det kan vara relevant att återkomma till lokala redaktioner när presstödet har 

omförhandlats om några år. Enligt respondenterna håller sig många lokalredaktioner 

knappt flytande idag med det presstödet de får, så om det omförhandlas och blir lägre 

kommer många lokalredaktioner stå inför en stor utmaning. Vi misstänker därför att 

svaren på samma lokaltidningar kan skilja sig om några år när arbetsrollerna ändrats 

ytterligare. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka närmare vad olika yrkeskategorier har för 

identitet. Journalister har en ideal som de tycks delas i en större omfattning. Läkare och 

liknande professioner får också antas ha en sorts ideal de kan identifiera sig med. Vi ser 

därför att denna studie främst är överförbar till andra yrken som har starka och 

gemensamma ideal. Vi upplever att en sådan ideal har hjälp de journalister vi talat med, 

då de har en sorts vision de strävar efter. Idealen är de samma även om 

arbetsuppgifterna ändras.  

 

Vi ställer oss även frågan vad händer med yrken som kanske inte har en lika tydlig 

ideal? Eller i alla fall inte lika uppenbar. Säg redovisningsekonom eller kanske HR-

medarbetare. Finns det där en gemensam ideal som det strävas efter? Utifrån vad vi såg 

bland våra respondenter misstänker vi att det kan vara en större utmaning i de 

yrkeskategorier som inte har lika tydliga yrkesideal. Vi tror därför det kan vara relevant 

att studera yrkesidentitet och förändring inom de yrkeskategorierna. 
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6 Avslutande reflektioner 
När vi började skriva vår kandidatuppsats hade vi ett gemensamt intresse för hur 

automatiseringen och digitaliseringen har påverkat och kanske framförallt kommer 

påverka arbete i stort. Digitaliseringen kan ses ur många olika perspektiv, men eftersom 

vi skriver ur ett organisationsteoretiskt landade vi i att undersöka hur identiteter 

påverkas. Identitet i sig är ett begrepp som beroende på vem du frågar kan vara olika 

saker och kan byggas upp på olika sätt. Men med hjälp av vår handledare fick vi tillslut 

grepp om hur vi i denna uppsats ska se på begreppet. Att valet föll just på journalister är 

lite av en tillfällighet, vi hade ett par yrken som diskuterades inledningsvis. Men tillslut 

bestämde vi oss för att just tidningsjournalister skulle vara ett intressant yrke att 

undersöka, då vi tänkte oss att de har påverkats mer än många andra branscher. Vi fick 

träffa Örjan Peterson, journalistlärare på Linnéuniversitetet, som bjöd på ett spännande 

samtal där vi även fick inspiration och tips på infallsvinklar vi kunde använda oss av. 

Inledningsvis hade vi en bild av att desto äldre journalist desto mindre benägen att ändra 

på sig var denne. Något som inte stämde överens med verkligheten, de äldsta 

respondenterna var väldigt öppna för ny teknologi och förändringarna de bar med sig. 

 

I vår uppfattning är skrivandet av en uppsats lite som att springa en hinderbana, där du 

börjar med ett hinder som du inte kan se förbi men du vet att målet ligger någonstans på 

andra sidan. Exempelvis kan ett tidigt hinder handla om vilka metodval som bäst passar 

vårt arbete. Hindret kan kännas näst intill obestigbart men en fot och en hand åt gången 

klättrar du för att slutligen kommer över, sen får du springa en bit för att sedan stöta på 

ett nytt hinder som känns lika obestigbart som det första. Denna gång kan hindret 

handla om vilken teoretisk referensram som ska användas. Uppsatsskrivandet är ett 

växlande mellan förvirring, lätt förtvivlan och eureka moment. 

 

Om inget annat så ser vi att denna uppsats i alla fall har gett oss en bra förståelse för hur 

identitetsbyggande fungerar och hur olika sorters identiteter hör ihop. Vilket kan hjälpa 

oss stötta medarbetare på framtida arbetsplatser både i vardagen och under förändring.  
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VII 

Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

  

 Hur länge har du arbetat som journalist? 

 Namn och ålder 

 Hur ser ditt anställningsavtal ut? (frilans, projekt, fastanställning?) 

 Varför valde du att bli journalist? 

 Berätta om en vanlig arbetsdag för dig? 

  

Allmänt om journalister och din roll som journalist 

 

 Om du får jämföra vilka nyheter som tar mest plats idag jämfört med förr, hur 

ser det ut då?  

 Kan du försöka ge en förklaring till vad en nyhet är, och vad som inte kan 

klassificeras som en nyhet? 

 Vad ser du är journalister uppgift i samhället?  

 Kan du resonera kring internets inflytande och vilken effekt det har fått på 

journalistrollen? Vad ser du kommer att förändras? 

 Hur har din yrkesroll som journalist ändrats idag jämfört med när du började? 

(generellt) 

 Vad är viktigt för dig i din yrkesroll som journalist? 

 Framhäver du din roll som journalist i sociala medier? 

 Vad är en journalist för dig? 

 Vem får kalla sig för en journalist enligt dig och varför? 

 Vad har du för inställning till att i princip vem som helst kan producera material 

som uppfattas journalistiskt på Internet i dag? 

 Kan du förklara vad som skiljer en yrkesjournalist från en “hobbyjournalist” och 

ge några exempel? 



  
 

VIII 

  

Journalistbranschens förändring och journalistrollens status 

  

 Hur bedömer du att yrket förändrats av internet? 

 I och med internets påverkan på journalistbranschen, använder du dig utav 

sociala medier i både ditt yrke och privatliv? 

 Vissa hävdar att kvalitén på journalistiken har blivit lidande på grund av 24/7 - 

rapporteringen, hur ser du på det? 

 Vissa personer säger att journalister står inför en identitetskris, vad skulle du 

säga om det? 

 Hur upplever du att journalisters status har förändrats sedan du började som 

journalist? 

 Vissa menar att Journalister har tappat sin maktposition i samhället på grund av 

att de inte alltid har ensam tillgång till all information längre, hur ser du på det? 

 Har du någon gång känt en oro eller osäkerhet för ditt jobb? (exempelvis bli av 

med jobbet, eller förändrade arbetsuppgifter etc.?) 

 Tänk dig att jag som nyexaminerad journalist ska börja min första dag idag. Hur 

tror du att min första dag skulle se ut jämfört hur din första dag såg u 


