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Abstract:   

 
Syftet   med   denna   studie   är   att   skapa   en   bild   av   vad   man   inom   den   journalistiska   branschen  

avser   med   digital   storytelling,   samt   vilka   egenskaper   och   kompetenser   som   värderas   och  

anses   viktiga   för   att   kunna   jobba   med   digitalt   berättande   inom   denna   bransch.   Förhoppningen  

med   undersökningen   är   att   generera   fördjupade   kunskaper   inom   området   som   kan   ligga   till  

grund   för   vidare   utveckling   av   såväl   begreppet   digital   storytelling   som   förståelse   för   det  

digitala   berättandet.   För   att   uppnå   detta   har   jag   utgått   från   följande   frågeställningar:  

Hur   definierar   nyckelpersoner   inom   branschen   digital   storytelling   och   vad   omfattar  

begreppet?   Vilken   typ   av   produktioner   förväntas   man   som   producent   av   denna   berättande  

form   leverera?   På   vilka   sätt   skiljer   sig   berättarsättet   (de   dramaturgiska   greppen)   för   den   här  

typen   av   produktioner   från   mer   traditionellt   berättande?   Vilka   kunskaper   och   egenskaper  

anses   viktiga   för   att,   professionellt,   kunna   leverera   produktioner   inom   området   digital  

storytelling?   Hur   ser   man   på   framtiden   för   journalistens   roll   i   en   värld   av   konvergens   och  

förändring   i   förhållande   till   digital   storytelling?   Kärnan   i   arbetet   ligger   inom   området   för   den  

kvalitativa   forskningen   i   vilken   empiri   har   samlats   in   via   intervjuer   med   semistrukturerade  

öppna   frågor,   för   att   därefter   analyseras   genom   meningskoncentration.   Ett   flertal   teoretiska  

synsätt   och   begrepp   har   använts   för   att   få   ett   ramverk   till   digital   storytelling   i   arbetet   med  

analysen.   Teorier   såsom   Bourdius   -   sociala   sammanhang,   Jenkins   -   konvergenskultur   och  

Goldhabers   -   uppmärksamhetsekonomi.   I   resultatet   av   studien   framkommer   det   att   digital  

storytelling   består   av   ett   audiovisuellt   uttryck   skapat   för   digitala   plattformar   med   hjälp   av  

olika   media.   Ett   berättande   i   vilket   publiken   ges   valmöjligheter   för   hur   man   kan   konsumera  

berättelsen.   Samtidigt   som   undersökningens   resultat   poängterar   vikten   av   audiovisuell  

kompetens,   belyser   den   även   de   sociala   aspekterna   av   det   digitala   berättandet   i   vilket  

interaktivitet   av   olika   form   är   av   vikt.   
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    1.    Inledning  
Digital   storytelling   är   en   utveckling   av   traditionellt   berättande    ( de   Sadeleer,   2017)    och   har  

sedan   1990-talet   vuxit   fram   i   USA   och   därefter   blivit   ett   internationellt   koncept.   1994  

startades   Center   for   Digital   Storytelling   i   Berkley   i   Kalifornien,   ett   center   som   genom   åren  

organiserat   workshops   på   ämnet   digital   storytelling.   Främst   för   privatpersoner   och  

organisationer   och   därmed   utanför   det   professionella   berättandet   aktuellt   för   min  

undersökning    ( Yilmaz    &   Cigerci,   2018).     Då   vi   i   Sverige   ofta   adopterar   engelska   uttryck   har  

även   detta   begrepp   tagit   rot   inom   olika   branscher   som   på   något   sätt   är   inne   på   området  

digitalt   berättande.   I   resterande   delen   av   denna   text   kommer   jag,   mestadels,   att   hänvisa   till  

Digital   Storytelling   som   DST.   

 
I   dagens   medielandskap,   till   följd   av   senaste   årens   snabba   digitala   utveckling   och   den  

mediekonvergens   som   skett,   har   medieproducenter   tvingats   att   tillskansa   sig   nya   kunskaper.  

Utvecklingen   har   gett   plats   för   nya   sätt   att   berätta   och   sprida   historier   på.   Mycket   p.g.a.   den  

teknologiska   utvecklingen   som   genererat   nya   produktionsformer   och   plattformar   för  

publicering.    Att   förmedla   en   story   genom   flera   olika   format   är   idag   mer   eller   mindre  

obligatoriskt.     Dagens   möjligheter   till   hypertextualitet ,   multimedialitet   och   interaktivitet  1 2 3

skapar   hela   tiden   nya   förutsättningar   att   förhålla   sig   till   för   producenten.    Något   som   påverkat  

verkligheten   för   aktörer   inom   mediebranschen.   I   och   med   den   snabba   digitala   utvecklingen   är  

det   svårt   för   aktörerna   inom   mediebranschen   att   hänga   med   på   ett   flertal   sätt.   Några   av   de  

utmaningar   som   finns   är   bl.a.   att   hitta   en   samsyn   för   de   begrepp   som   används   i   relation   till  

digitalt   berättande,   samt   att   hålla   sig   ajour   med   de   förändrade   och   ökade   kompetenskrav   som  

finns   i   relation   till   detta.   De   begrepp,   logiker,   roller,   produktioner   och   kompetenser   som   för  

enbart   ca   10   år   sedan   var   gällande,   har   idag   förändrats.   I   den   här   uppsatsen   får   du   en   inblick   i  

vilka   de   förändringarna   kan   vara   och   på   vilka   sätt   de   påverkar   berättandet,   berättar   rollen   och  

kompetens   bilden   för   denna   och   vad   som,   eventuellt,   kan   skönjas   i   kristallkulan   för   vad   som  

komma   skall   i   relation   till   det   digitala   berättandet.   

1  Hypertextualitet   ger   publiken   möjlighet   att   välja   hur   mycket   och   vilken   sorts   information   den   vill   ha.  
2   Multimedialitet   uppstår   när   medier   i   olika   former   –   texter,   stillbilder,   rörliga   bilder,   ljud   med   mera   –   sparas  
tillsammans.   Eller   när   till   exempel   radio,   TV   och   tidningar   slås   samman.  
3  Interaktivitet   ger   publiken   möjlighet   att   själva   bidra   till   det   som   publiceras   genom   att,   exempelvis,   skicka   in   eget  
material   eller   reagera,   kommentera   eller   debattera   i   speciella   diskussionsforum.  
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1.1     Bakgrund   
Enligt   arbetsförmedlingens   prognos   för   arbetsmarknaden   2019   finns   det   inom   sektorn   för  

media   en   ökad   efterfrågan   på   hög   digital   kompetens   i   takt   med   att   mediehus   och   dagspress  

successivt   ökar   den   digitala   produktionen.   Ny   teknik   och   det   förändrade   medielandskapet  

driver   en   förändringsprocess   som   innebär   att,   för   att   anpassa   sig   till   dessa   förändringar,  

kommer   det   att   behövas   ny   kompetens   inom   det   digitala   området   som   berör   digitalt  

berättande.   Det   krävs   nya   färdigheter   inom   nya   områden   för   specialisering   för   att   kunna   jobba  

som,   exempelvis,   kommunikatör   eller   journalist.   Det   finns   således   en   brist   på   individer   med  

förmågan   att   förmedla   en   berättelse   digitalt   -   vad   man   i   vissa   delar   av   branschen   kallar   digital  

storytelling   och   digital   storytellers   (Arbetsförmedlingens   prognos   för   arbetsmarknaden   2019)  

(Journalisten,   2018).   “Den   mest   attraktiva   journalisten   på   den   svenska   arbetsmarknaden   just  

nu   är   en   digital   storyteller   -   som   kan   kombinera   online   presentation   med   starka  

nyhetsberättelser”   (Journalisten,   2018).   Denna   brist   belystes   även   i   rapporten   Shaping   The  

Future   of   News   Media   vid   den   internationella   konferensen   för   Integrated   Journalism  

Education,   Research   and   Innovation   2016   (da   Rocha,   Fernandez-Planells   &   Singla,   2016).  

Enligt   en   nyligen   gjord   undersökning   av   Journalisten,   journalistförbundets   medlemstidning,  

är   den   mest   attraktiva   journalisten   på   arbetsmarknaden   just   nu   en   digital   storyteller.   Nästan  

hälften   av   undersökningens   mediechefer   framhäver   att   digital   kompetens   inom   berättande   och  

paketering   är   det   som   efterfrågas   mest.   Dock   finns   det   en    diskrepans   mellan   den   kompetens  

som   finns   på   redaktionerna   –   och   den   som   efterfrågas.    Man   har   svårigheter   att   hitta   individer  

med   den   digitala   kompetensen   att   förmedla   en   berättelse   paketerad   för   olika   plattformar  

online   (Journalisten,   2018).   Även   inom   kommunikationsbranschen   efterfrågas   flera   individer  

med   digital   kompetens   och   förmåga   att   förmedla   information   och   budskap   genom   DST.  

Enligt   Global   Communications   Report,   på   frågan   angående   vilka   kommunikationstrender  

som   kommer   vara   de   viktigaste   under   de   kommande   åren,   framkom   det   att   DST   rankas  

främst   av   alla.   I   undersökningen,   som   varje   år   involverar   yrkesverksamma   och   chefer   i  

branschen   runt   om   i   världen   för   att   förutsäga   vart   kommunikationsbranschen   är   på   väg,  

framkom   det   att   en   dryg   fjärdedel   av   de   tillfrågade   tror   att   det   inom   de   närmsta   fem   åren  

kommer   att   krävas   ny   expertis   inom   området   (Global   Communications   Report,   2018).  

Samtidigt   som   undersökningen   i   Journalisten   tecknar   en   bild   i   vilken   det   råder   brist   på  

kompetens   för   att   förmedla   berättelser   digitalt,   påvisar   den   att   det   är   svårt   att   definiera   vad   en  
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digital   storyteller   är.   Chefernas   önskemål   om   vilken   kompetens   som   efterfrågas   ger   inte  

någon   klar   och   tydlig,   homogen,   bild   av   vad   rollen   innefattar   och   vilken   kompetens   som  

krävs.   Tvärtom   är   önskemålen   spridda   över   en   mängd   olika   områden   (Journalisten,   2018).  

Men   även   de   tillfrågade   i   Global   Communications   Report   har   svårt   att   komma   fram   med   en  

klar   bild   av   vad   DST,   per   definition   är,   och   hur   kompetensbilden   ser   ut   för   denna   typ   av  

produktioner.   Med   det   som   bakgrund   kan   det   vara   svårt   att   precisera   hur   en   kravbild   ser   ut  

när   det   gäller   kompetens   för   att   jobba   med   DST.   Vilka   egenskaper   och   färdigheter   värderas   i  

en   bransch   i   ständig   förändring?   

 

 

1.2     Problemformulering    
Sättet   vi   kommunicerar   och   berättar   på   är   i   ständig   utveckling.    Förvisso   är   det   inte   något   nytt  

att   berättandeformer   genom   tid   transformeras   och   tar   nya   former.   Men   sett   över   ett   längre  

tidsperspektiv   har   förutsättningarna   för   storytelling   förändrats   oerhört   snabbt   i   och   med   den  

digitala   teknologiska   utvecklingen.    Möjligheterna   för   nyskapande   och   innovativa   sätt   att  

förmedla   en   historia   på   har   under   de   senare   åren   ändrats   i   betydligt   snabbare   takt   än   tidigare.  

Därmed   är   det   en   utmaning   att   hänga   med   i   utvecklingen   där   nya   berättandeformer,   begrepp  

och   yrkesroller   skapas   i   skuggan   av   den   digitala   utvecklingen.   Ibland   med   luddiga  

avgränsningar   och   definitioner   för   vad   dessa   omfattar   då   dagens   digitala   värld,   i   skenet   av   en  

konvergenskultur,   skapar   gränsöverskridande   produktionsformer.   DST   är   ett   exempel   på  

detta.   Som   tidigare   nämnts   i   denna   uppsats   finns   det   en   diskrepans   mellan    den   kompetens  

som   finns   –   och   den   som   behövs.   Tidigare   nämnda   rapporter    (Journalisten,   2018)   (Global  

Communications   Report,   2018)    har   också   påvisat   svårigheten   med   att   definiera   vad    DST  

omfattar   och   hur   kompetensbilden   ser   ut   för   detta.   Därmed   blir   det   viktigt   att   kartlägga   såväl  

begrepp   som   vilka   egenskaper   som   är   önskvärda   för   att   kunna,   professionellt,   kunna   jobba  

med    DST .    Utöver   detta,   till   följd   av   den   snabba   utvecklingen,   har   det   varit   svårt   att   hitta  

forskning   som,   mer   specifikt,   tittar   på   begreppet   DST   utifrån   mina   avgränsningar.   Tidigare  

berättarformer,   yrkesroller   och   produktionsformer   gäller   inte   längre   och   därmed   blir   det  

svårare   att   applicera   tidigare   forskning   på   dagens   situation.   Här   finns   således   en   lucka   att  

fylla.   
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Därför   har   jag   valt   att   göra   en    undersökning   i   vilken   jag   hoppas   att   man   som   läsare   kan   få   en  

förståelse   för   vad   begreppet   DST   omfattar,   samt   vad   som   efterfrågas   på   en   arbetsmarknad  

som   behöver   fler   individer   med   kompetens   inom   DST.   En   arbetsmarknad   där   det  

journalistiska   arbetet   ligger   till   grund   för   det   digitala   berättandet   inom   områden   som   public  

service   och   tidningshus.   Vad   krävs   om   man,   exempelvis,   jobbar   med   DST   på   Sveriges   Radio  

P3   Nyheter?   Eller   om   man   jobbar   med   DST   och   lokaljournalistik   inom   en   tidningskoncern?  

Eller   om   man   jobbar   med   DST   i   dokumentärt   format   på   SVT?   Hur   har   det   journalistiska  

berättandet   och   dess   yrkesroll   förändrats   i   en   mediesektor   i   ständig   förändring?   Och   vad  

stundar?   Jag   avser   inte   att   jämföra   ovanstående   exempel   på   professioner,   utan   att   istället,  

generellt,   kartlägga   vad   berättarformen   innebär   och   omfattar,   vilka   behov   som   finns   på  

arbetsmarknaden   och   vilken   kompetens   som   efterfrågas   för   professionen,   samt   hur   man   tror  

berättarformen   i   sig,   tillsammans   med   tillhörande   yrkesroller,   inom   de   närmaste   åren   kommer  

att   utvecklas.   

 
Undersökningen   har   relevans   för   medieutbildningar   där   digitalt   berättande   utgör   en   del   av  

utbildningen,   med   förhoppningen   om   att   den   kan   generera   ett   underlag   de   kan   utgå   ifrån   vid  

översyn   och   utvärderingar   av   sina   utbildningar.   Det   är   svårt   för   medieutbildningar   att   hålla  

sig   ajour   och   anpassa   innehållet   i   sina   utbildningar,   för   att   leverera   uppdaterade   och   relevanta  

utbildningar.   Enligt   en   rapport   från   Knight   Foundation   (Wenger,   Owens   &   Cain,   2018)   har  

lärosätena   under   en   tid   haft   svårt   med   att   utvärdera   på   vilka   sätt   deras   utbildningar   bör  

transformeras   för   att   hänga   med   i   den   digitala   utvecklingen.   Det   finns   ett   flertal   olika   aspekter  

att   ta   hänsyn   till   förstås,   men   en   faktor   är   att   det   är   svårt   att   veta   vad   man   ska   lära   ut   och   på  

vilket   sätt   man   skall   göra   så   i   en   värld   där   utvecklingen   går   så   snabbt   som   den   gör.    En   annan  

är   brist   på   expertis   inom   området   hos   fakulteten   då   det   inte   sällan   är   så   att   majoriteten   av   den  

har   ringa   eller   ingen   alls   direkt   erfarenhet   av   att   jobba   i   den   digitala,   multimodala,   verklighet  

som   idag   råder   på   redaktioner   och   byråer.   Det   är   nödvändigt   för   lärosätena   att   känna   till   vad  

som    krävs   för   att   lyckas   i   en   mediesektor   som   är   i   ständig   förändring   och   det   är   av   yttersta  

vikt   för   dessa   att   förstå   vad   en   uppdaterad   och   relevant   utbildning   för   området   bör   innehålla.  

Detta   så   att   det   inte   skiljer   för   mycket   mellan   vad   som   lärs   ut   på   utbildningarna   och   vad   som  

efterfrågas   ute   på   arbetsmarknaden.   För   att   vara   relevanta   för   såväl   mediebranschen   som  

studenterna   behöver   lärosätena   ligga   i   framkant   för   att   kvalitetssäkra   en   modern   och   framtida  
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utbildning   i   vilken   man   erbjuder   studenterna   en   utbildning   som   håller   jämna   steg   med  

utvecklingen.    Förhoppningen   är   dock   att   även   studenter   och   etablerade   aktörer   inom  

branschen   kan   ha   nytta   av   undersökningen.   För   båda   parter   är   det   viktigt   att   känna   till   vad  

som    krävs   för   att   lyckas   i   en   mediesektor   i   ständig   förändring.   Dels   för   en   ökad   förförståelse  

av   vad   som   väntar   efter   när   man,   förhoppningsvis,   som   student   landar   ett   jobb   efter   examen.  

Men   även   etablerade   aktörer   i   branschen   måste   hålla   sig   ajour   för   att   kunna   säkra   såväl  

kompetens   som   anställning.   Som   blivande   student   kan   det   också   vara   av   värde   att   i   sin  

ansökningsprocess   till   olika   lärosäten   kunna   utvärdera   huruvida   lärosätena   kan   leverera   en  

utbildning   som   är   up   to   date   och   kan   förbereda   dem   för   en   digital   bransch   i   snabb   förändring.   

 

 

1.3     Syfte   &   frågeställningar   
Syftet   med   den   här   undersökningen   är   att    skapa   en   bild   av   vad   man   inom   den   journalistiska  

branschen   avser   med   digital   storytelling,   samt   vilka   kompetenser   inom   digitalt   berättande  

som   värderas   och   anses   viktiga   för   att   möjliggöra   nya   aspekter   av   storytelling?   

Målsättningen   är   att   generera   fördjupade   kunskaper   inom   området   som   kan   ligga   till   grund  

för   vidare   utveckling   av   såväl   begrepp   som   förståelse   för   det   digitala   berättandet.   För   att  

uppnå   detta   har   jag   utgått   från   följande   frågeställningar:  

 

- Hur   definierar   nyckelpersoner   inom   branschen   DST   och   vad   omfattar   begreppet?   
 

- Vilken   typ   av   produktioner   förväntas   man   som   producent   av   denna   berättande   form  
leverera?   
 

- Vilka   kunskaper   och   egenskaper   anses   viktiga   för   att,   professionellt,   kunna   leverera  
produktioner   inom   området   DST?   

 
- Hur   ser   man   på   framtiden   för   journalistens   roll   i   en   värld   av   konvergens   och  

förändring   i   förhållande   till   DST?   
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1.4     Tidigare   forskning   
Jag   har   under   förarbetets   litteraturstudier   insett   att   det   är   svårt   att   greppa   och   definiera   vad  

begreppet   DST   omfattar   och   innebär.   Det   finns   förvisso   forskning   på   ämnet.   Dock   finns   det  

ett   dilemma   i   och   med   att   DST   kan   omfatta   så   otroligt   mycket.   Begreppet   är   brett   och  

mångfacetterat   och   kan   användas   på   många   sätt   och   i   olika   sammanhang.   Det   finns   således  

artiklar   och   forskningsrapporter   som   behandlar   ämnet   DST,   men   som   av   olika   anledningar  

inte   är   applicerbara   till   min   avgränsning   och   mitt   valda   forskningsområde.   Exempelvis   finns  

det   ett   stort   område   på   ämnet   DST   som   berör   pedagogiska   arbetssätt   inom   skolans   värld.   Ett  

annat   relativt   stort   område   jag   stött   på   är   undersökningar   som   tittar   på   DST   i   relation   till  

berättandets   konst   ur   ett   historiskt   perspektiv.   Fler   områden   för   forskning   relaterat   till   DST   är  

exempelvis    socialt   arbete   och   samhällsaktivism.    Sammanfattningsvis   kan   man   säga   att  

mycket   av   litteraturen   behandlar   områden   såsom   att   kärnan   i   berättandet   syftar   till   ett   sätt   att  

förmedla   kunskap   på,   hur   man   fångar   åhörarna,   berättarens   roll   och   funktion   ur   ett   historiskt  

perspektiv,   teknologiska   aspekter   i   relation   till   den   digitala   utvecklingen,   konvergenskultur,  

samt   interaktivitet.   

 

Men   även   inom   de   avgränsningar   jag   gjort   för   att   hitta   användningsbar   forskning   mer  

relaterad   till   mediebranschen   i   allmänhet   och   DST   ur   ett   journalistiskt   perspektiv   i   synnerhet,  

kan   det   spreta   och   vara   relativt   diffust.    Den   snabba   utvecklingen   av   digitala   medier   har   i   lika  

snabb   hastighet   förändrat   hur   journalistiska   historier   berättas   och   i   vilken   omfattning.   I   och  

med   detta   utmanas   tidigare   tankar,   förhållningssätt,   teorier   och   begrepp   relaterade   till  

berättande   som   form.    Något   som   Lundby   (2008)   även   påpekar   då   han   hävdar   att   DST  

omfattar   ett   brett   utbud   av   berättandeformer,   allt   från   spel   och   interaktiv   berättande   till  

användande   av   visuella   effekter   i   filmer,   till   självpresentationer   i   en   rad   sociala   medier,   från  

Facebook-inlägg,   till   Tweets,   till   självgjorda   filmer   som   delas   på   YouTube.   Det   märks   att   det  

till   följd   av   den   snabba   utveckling,   som   forskare,   har   varit   svårt   att   hänga   med.   Således   finns  

det   luckor   i   forskningen   som   jag   ser   det.   En   av   luckorna,   utifrån   mitt   perspektiv,   är   bristen   på  

studier   i   digitalt   berättande   inom   det   professionella   området,   exempelvis   inom   journalistikens  

värld,   som   inte   känns,   delvis   i   alla   fall,   inaktuell.   Forskning   med   fokus   på    DST    ur   ett  

professionellt   produktions-   perspektiv   som   känns   relevant   för   2019.   Delar   av   tidigare   nämnda  

 
 

10  



/

 

forskningsområden   kan   kännas   något   daterade   och   irrelevanta,   trots   att   de   kanske   genomförts  

de   senaste   5-10   åren.   

 

Ett   sådant   exempel   är   en   studie   från   2012    (Kuan,   Shiratuddin   &   Harun,   2012)    som   hade  

syftet   att   kartlägga,   ur   ett   expert   perspektiv,   vilka   kärnelementen   av   DST   är   baserat   på   texter  

publicerade   mellan   1997-2008.   I   den   digitala   världen,   i   vilken   utvecklingen   gått   oerhört  

snabbt   under   de   sista   5-10   åren,   kan   detta,   eventuellt,   ses   som   daterad   information .  

Studien   noterar   initialt   och   kortfattat   att   DST,   baserat   på   olika   experters   definitioner,   handlar  

om   konsten   att   kombinera   traditionellt   berättande   med   till   exempel   stillbilder,   video,   grafik,  

musik   och   ljud.   Därefter   fokuserar   studien   på   de   element   som   identifierades   efter   en   analys  

baserat   på   gemensamma   egenskaper   för   DST   som   sju   DST-experter   och   författare   till  

litteratur   på   ämnet   DST   listat   i   sina   litterära   alster.   Elementens   gemensamma   egenskaper  

analyserades   för   att   hitta   kärnelement   i   DST.   De   gemensamma   elementen   grupperades   på  

grundval   av   likhet   med   ett   elements   definition.   Därefter   fick   5   andra   experter   på   DST   ge  

feedback   på   resultatet.   Denna   feedback   var   därefter   mätt   med   en   Likert   Scale   som   hade   fem  4

nivåer   för   hur   väl   eller   inte   väl   experterna   höll   med   om   huruvida   kärnelement   presenterade  

för   dem   var   relevanta   för   DST   eller   inte.   Baserat   på   resultatet   av   den   jämförande   analysen  

finns   det   14   eller   15   kärnelement   i   DST   beroende   på   huruvida   man   ser   DST   som   interaktivt  

eller   inte    (se   tabell   1).              Tabell   1      

 

Undersökningen   skiljer   sig   därmed   lite   från   min   ingång   då   den  

baseras   på   litteratur   som   ur   ett   digitalt,   historiskt,   perspektiv  

känns   något   daterad,   och   som   hänvisar   till   begreppet   DST   ur  

det   mer   personliga   brukandet   av   lekmän   och   inte   det  

professionella,   journalistiska,   användandet   av   DST   som   jag  

undersöker.   Det   sagt   finns   det   intressanta   slutsatser   från  

studien   som   skulle   kunna   vara   av   intresse   för   min   studie.  

Exempelvis   har   informanterna   i   min   undersökning   varit   inne  

på   områden   som   är   mer   eller   mindre   besläktade   med   de  

element   som   här   nämnts.   

4   Skala   där   forskaren   mäter   olika   attityder   hos   respondenten.  
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2015   genomförde    IJIE   Integrated   Journalism   in   Europe,   ett   konsortium   av   fem   europeiska  

universitet   med   syftet   att   samarbeta   för   journalistik   utbildningars   utveckling,   en   studie   på  

ämnet   multimedia   och    DST .   I   rapporten   framkom   att   digitaliseringen   och    DST    har   förändrat  

det   journalistiska   arbetet   och   att   det,   av   denna   anledning,   var   viktigt   att   studera   både  

professionella   journalisters   och   medborgar   journalisters   användning   av    DST .   Varför   man  

använder   genren   och   vad   det   är   som   lockar   läsarna   till   den   (Ayaz,   2016).   En   analys   av  

tidigare   skriven   litteratur   på   ämnet,   mellan   2002-2014,   låg   till   grund   för   en   generell   definition  

av   begreppet    DST .   Ur   ett   journalistiskt   perspektiv   beskrivs    DST    som   användandet   av  

formandet   av   berättelser   med   hjälpa   av   nya,   digitala,   verktyg.   Berättelser   som   paketeras   med  

hjälp   av   video,   ljud,   musik,   stillbild,   text,   grafik,   och   interaktiva   inslag   som,   exempelvis,  

kartor,   tidslinjer   och   simulationer.   Det   man   också,   emellanåt,   kallar   multimedia.  

Undersökningen   innehöll   även   en   studie   på   läsares   kommentarer   till   New   York   Times  

multimedia   reportage   "Snow   Fall;   The   Avalanche   at   Tunnel   Creek".   Ett   reportage   som   var  5

något   av   ett   genombrott   för   det   moderna   digitala   berättandet   när   det   publicerades   i   slutet   av  

2012   på   New   York   Times   webbplats.   Det   blev   omtalat   bland   såväl   proffs   som   lekmän   som  

framtiden   för   digitalt   berättande   med   hänvisning   till   dess   omfattande   och   detaljerade  

berättelse   om   en   dödlig   lavin.   Detta   med   vad   som   då   ansågs   vara   banbrytande   teknik   för   att  

förmedla   storyn   genom   interaktiva   kartor,   videointervjuer,   helskärms   animationer   och  

biografiska   bildspel   samt   text   och   fotografi.   En   analys   av   läsarnas   reaktion   på   reportaget  

gjordes   baserat   på   metoden   content   analysis.   Av   totalt   1155   kommentarer   analyserades   de  6

första   60   kommentarerna   med   denna   metod.   Resultatet   visade   att   den   stora   majoriteten   var  

imponerade   av   kombinationen   av   olika   element   i   denna   form   av   digitalt   berättande.   88  

procent   av   dem   lyfte   fram   genomslagskraften   med   denna   nya   form   av   digitalt   berättande   och  

menade   på   att   detta   nog   var   framtidens   journalistik.   Även   denna   undersökning   saknar   vissa  

av   de   pusselbitar   jag,   i   min   undersökning,   letar   efter.   

I   likhet   med   tidigare   nämnda   undersökningen,   på   kärnelement   av   DST,   grundas   delar   av   den  

litteratur   som   används   som   underlag   i   denna   studie   för   definition   av   begreppet   DST   på   texter  

5   http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek  
6  Metod   för   att   dra   slutsatser   om   innehållet   i   olika   slag   av    kommunikation .   Exempelvis    intervjuer ,  
observationsprotokoll    eller    tidningsartiklar .  
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man   i   den   digitala   världen   kan   anse   som   något   daterad.   I   likhet   med   den   förstnämnda   studien  

har   även   denna   en   definition   som   till   vissa   delar   förlitar   sig   på   den   “allmänna”   definitionen   av  

begreppet   DST.   Den   som   avser   det   personliga   skapandet   av   DST   av   lekmän   och   inte   det  

professionella,   journalistiska,   användandet   av   DST.   Dessutom   mäter   den   del   av  

undersökningen   som   rör   läsarreaktioner   inte   de   aspekter   av   DST   som   jag   undersöker.   

2017   genomför   Dr   Andrea   Carson   vid   School   of   Social   and   Political   Sciences   och   Dr   Denis  

Muller   vid   Centre   for   Advancing   Journalism,   båda   på   University   of   Melbourne,   en   studie  

med   syftet   att   se   vad   som   har   förändrats   inom   journalistiken   i   takt   med   den   ökade  

digitaliseringen   och   försöka   förutse   hur   framtida   redaktioner   kommer   att   se   ut   och   fungera,  

samt   vilka   egenskaper   som   kommer   vara   viktiga   kompetenser   för   framtida   journalister  

(Carson   &   Muller,   2017).   Undersökningen,   baserad   på   Grounded   Theory ,   bestod   av  7

semistrukturerade   djupintervjuer   med   sju   chefredaktörer   för   online-nyhetsredaktioner   och   tre  

chefer   för   journalistik   program   på   universitetsnivå   i   Australien.   Informanterna   valdes  

eftersom   de   var   framträdande   av   specifika   skäl.   Rapporten   gav   insikter   på   hur   moderna,  

digitala   nyhetsredaktioner,   fungerar   i   jämförelse   med   de   tidigare   och   storskaliga  

redaktionerna   innan   den   digitala   utvecklingen.   Den   har   tre   delar   med   olika   fokusområden.  

Den   första   delen   avhandlar   digitala   nyhetsredaktioners   verksamhet   och   den   organisatoriska  

strukturen   för   dessa.   Den   andra   tittar   på   de   kompetenser   som   eftersöks   och   förhållandet   till  

hur   denna   kompetens   bild   är   kompatibel   med   vad   som   undervisas   på   journalistutbildningar   på  

universitetsnivå.   Den   tredje   delen   tittar   på   hur   verksamheterna   finansieras.   

 

Studien   visade   en   bred   enighet   om   att   journalister   i   sitt   digitala   berättande,   även   i   framtiden,  

kommer   att   behöva   journalistikens   grundläggande   färdigheter   som   den   alltid   behövt.   Men  

också   att   man   måste   ha   en   bredare   kompetens   och   kunna   arbeta   på   flera   plattformar   jämfört  

med   sina   föregångare.   Framförallt   när   det   gäller   nya,   digitala,   tekniska   färdigheter.   Till  

exempel,   hur   man   producerar   och   berättar   historier   med   text,   ljud,   video,   stillbilder,   grafik  

och   andra   visualiseringar   samt   datajournalistik.   Utöver   det   behövs   även   färdigheter   i   hur   man  

publicerar   på   nätet,   hur   man   ska   vara   effektiv   i   att   använda   sociala   medier   för   att   samla  

information,   publicera   historier   och   engagera   publiken.   I   studien   framkom   också   att   man   i   det   

7  Metod   i   vilken   iakttagelser   av   verkligheten   ligger   till   grund   för   kunskap   och   sannolikhetsbaserade  
teorier.   Enligt   GT   kan   allt   som    forskaren    erfar   vara    data .   
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digitala   berättandet   måste   förstå   att   man   inte   kan   styra   publiken   eller   plattformen   som   de  

befinner   sig   på,   eller   i   vilken   omfattning   den   tar   del   av   storyn   och   att   man   som   producent  

måste   vara   beredd   att   flytta   dit   publiken   finns.   Viktigt   är   också   förmågan   att   presentera  

berättelsen   på   ett   sätt   som   genererar   engagemang   och   delningar,   samt   att   förstå   vikten   av  

anpassning   av,   exempelvis,   rubriksättning   och   miniatyrbilder   för   att   se   vilka   stories   som   har  

potential   att   bli   virala.   Dataanalys   lyfts   också   fram   som   en   viktig   aspekt   för   att   spåra  

publikens   mottaglighet   för   storyn.   

 

Tillsammans   med   de   första   två   studierna   nämnda   i   detta   kapitel   hittar   vi   ett   tydligt   mönster   i  

vilka   de   mer   konkreta   kompetenserna   är.   Kortfattat   att   ha   kunskap   och   förståelse   för   hur   man  

samlar   in,   paketerar   och   berättar   en   historia   med   audiovisuella,   digitala,   verktyg.   Till   skillnad  

från   de   två   tidigare   nämnda   studierna   lyfts   i   den   sista   studien   även   nya,   moderna,   aspekter  

fram   i   förhållande   till   det   digitala   berättandet.   Relevanta   och   intressanta   aspekter   att   ställa   i  

relation   till   mina   resultat.   Dessutom   är   den   baserad   på   samma   metod   och   teoretiska   ingång  

som   jag   använder   mig   av   i   min   undersökning.   

 

 

1.5     Teori  
I   följande   avsnitt   lyfts   de   teoretiska   utgångspunkter   jag   använt   mig   av   för   att   analysera  

materialet.   Jag   använder   mig   av   ett   flertal   teoretiska   synsätt   och   begrepp   för   att   få   ett   ramverk  

till   DST   och   försöka   koppla   detta   till   ett   vidare   sammanhang.   De   olika   synsätten   och  

begreppen   sätts   samman   till   en   enhet   som   ligger   till   grund   för   arbetet   med   analysen.   Till   stor  

del   tar   jag   utblickspunkt   i   teorier   som   på   något   sätt   belyser   sociala   sammanhang   i   det   digitala  

berättandet.   Detta   med   förhoppningen   om   att   belysa   de   sociala   aspekterna   av  

medieproduktion   och   kommunikation.   Som   jag   ser   det   är   det   digitala   berättandet   av   idag   inte  

frikopplat   från   sociala   sammanhang.   Tvärtom   blir   det   allt   mer   interaktivt   och   därmed   vore   det  

ett   misstag   att   förbise   sådana   aspekter   och   vilken   roll   de   spelar   i   det   digitala   berättandet.   
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1.5.1     Sociala   fält,   Habitus,   Symboliskt   kapital   &   Doxa  

Bourdieus   teori   om   olika   sociala   sammanhang   och   sociala   fält   används   för   att   förstå   hur  

människor   i   olika   grupper,   av   skiftande   slag,   interagerar   med   varandra   i   situationer   där   det  

både   finns   samarbeten   och   en   konkurrenssituation   (Longhofer   &   Winchester,   2016).   

Sociala   fält,   eller   arenor,   används   för   att   påvisa   strukturer   och   diskutera   relationer,   med   syftet  

att   försöka   förstå   individers   och   gruppers   handlande   inom   dessa   arenor.   Ofta   med   utgångs-  

punkten   att   försöka   hitta   en   framskjuten   position   inom   fält   som   har   sina   egna   regelverk,  

kunskaper   och   kulturella   kapital.   Bourdieu   lyfter   även,   inom   begreppet   Habitus,   fram   vikten  

av   vår   tidigare   bakgrund   för   de   val   vi   gör.   Det   vi   har   med   oss   sedan   tidigare,   våra  

erfarenheter,   påverkar   vårt   synsätt   på   saker   och   ting.   Tankar,   uppfattningar   och   värderingar  

formas   av   vår   tidigare   historia   och   individer   med   liknande   bakgrund   har   således   liknande  

Habitus.   De   liknar   varandra   i   deras   synsätt   på   saker   och   ting.   Exempelvis,   värderingar,  

uppfattningar,   intressen   och   vanor.   Habitusbegreppet   kan   därmed   fungera   som   ett   verktyg   för  

att   förstå   människors   handlingar   utifrån   deras   tidigare   erfarenheter.   Sociala   fält   och   habitus  

lever   i   samverkan.   Om   nya   individer   eller   grupper   kliver   in   i   ett   fält,   skapas   nya  

förutsättningar   som   i   sin   tur   genererar   nya   erfarenheter.   Bourdieu   etablerade   också   ett  

begrepp   som   belyser   det   som   individer   eller   en   grupp   anser   vara   viktigt   och   betydelsefullt   -  

symboliskt   kapital   (Longhofer   &   Winchester,   2016).   Det   som   är   värdefullt   inom   ett  

sammanhang   behöver   inte   vara   det   i   ett   annat   sammanhang.   Det   är   det   sociala  

sammanhanget,   vissa   kretsars   och   gruppers   synsätt   på   något,   som   bestämmer   om   det   anses  

vara   värdefullt   eller   inte.   Exempel   på   symboliskt   värde   kan   vara   sättet   man   kommunicerar   på,  

en   viss   kunskap   eller   kompetens.   Sammanfattningsvis   kan   man   säga   att   det   sociala   fältet  

påverkas   av   de   individer   som   finns   inom   det   och   att   dessa   individer   är   färgade   av   sitt   habitus.  

Vad   som   anses   vara   värdefullt,   det   symboliska   värdet,   i   detta   sociala   fält   varierar   i   olika  

sammanhang.   Kulturellt   kapital,   exempelvis,   kan   se   olika   ut   beroende   på   vilket   fält   man   tittar  

på.   Jostein   Gripsrud   har   utifrån   Bourdieus   teorier   beskrivit   journalistiken   som   ett   fält   där   det  

finns   bestämda   regler   och   aktiviteter   och   vissa   synsätt   och   förhållningssätt   till   hur   saker   skall  

vara   (Gripsrud   2011,   s.101).   Det   kan   vara   allt   från   de   pressetiska   reglerna   till   hur   man  

förhåller   sig   till   publiken.   Något   man   också   kan   jämföra   med   det   journalistiska   fältets   doxa;  

sättet   på   vilket   branschen   betraktar   världen   och   dem   själva,   den   rådande   verklighets-  

uppfattning   som   tas   för   given   och   uppfattas   som   det   naturliga   (Gripsrud   2011,   s.102).   
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De   som   kommer   in   på   detta   fält   för   att   röra   om   i   grytan,   för   att   bryta   mot   fältets   doxa,   ses   som  

heterodoxa,   ett   ord   som   Bourdieu   använder   för   att   beskriva   individer   som   bryter   mot   delar   av  

fältets   doxa.   De   kanske   lyfter   fram   saker   som   den   journalistiska   världen   tidigare   inte   ansåg  

vara   värdefull.   Bourdieu   menar   att   för   att   de   heterodoxa   och   deras   alternativa   värderingar   ska  

kunna   ta   plats   på   fältet,   krävs   det   att   de   framstår   som   de   som   bäst   vet   vilka   värden   som   hör  

hemma   på   fältet,   d.v.s.   att   de   har   egenskaper   som   anses   värdefulla   av   andra   på   fältet.   

 

1.5.2     The   media   is   the   message  

Kommunikationteoretikern   Marshall   MacLuhan   myntade   uttrycket   ”the   media   is   the  

message”   och   menade   med   detta   att   ett   medium   har   en   social   effekt   inte   bara   genom  

innehållet   som   mediet   levererar,   utan   även   genom   de   egenskaper   själva   mediet   har  

(MacLuhan,   1994).   Han   exemplifierar   detta   genom   att   poängtera   hur   en   glödlampa,   i   mörkret,  

gör   det   möjligt   för   människor   att   skapa   utrymmen   för   exempelvis   arbete   och   umgänge   där   det  

annars   inte   skulle   vara   möjligt.   Enligt   hans   synsätt   har   de   olika   medierna   egna   “språk”   med  

specifika   villkor   som   möjliggör   vissa   framställningsformer,   vissa   tankesätt,   vissa   sorters  

upplevelser.   Människor   har   en   tendens   att   fokusera   på   innehållet,   då   det   ger   oss   värdefull  

information,   men   missar   ofta   under   processen   de   strukturella   förändringar   som   införs   subtilt  

eller   under   en   längre   tid.   När   samhällets   värderingar,   normer   och   sätt   att   göra   saker   förändras  

till   följd   av   tekniken,   inser   vi   de   sociala   konsekvenserna   av   mediet.   McLuhan   menade   också  

på   att   vissa   medium   har   möjligheter   att   föra   människor   närmare   varandra.   Att   det   finns   en  

deltagande,   nästan   taktil,   kultur   bland   brukare   av   vissa   medium.   

  

1.5.3     Konvergenskultur   

Kommunikations-   och   journalistikteoretikern   Henry   Jenkins   lyfter   inom   sitt   begrepp  

Konvergenskultur   fram   förhållandet   mellan   olika   medier,   mellan   sändare   och   mottagare.   

Begreppet   omfattar   tekniska,   industriella,   kulturella,   och   sociala   förändringar   inom  

medievärlden   (Jenkins,   2012).   Begreppet   betecknar   en    digital   kultur    där   yngre   och   äldre  

medier   både   möts   och   smälter   ihop   till   den   grad   att   de   konvergerar   både   till   innehåll   och  

form.   Gamla   medier   flyttas   in   i   nya   medier   och   i   och   med   det   bildas   en   konvergens.   Jenkins  

diskuterar   de   möjligheter   och   utmaningar   som   uppstått   i   takt   med   den   digitala   utvecklingen.   
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Hur   nya   och   gamla   medier   möts   varpå   nya   roller,   funktioner,   produktions-   och   berättarformer  

genereras   och   innehållet   sprids   över   fler   kanaler.   Jenkins   lyfter   också   fram   konsumtionssätt  

och   hur   användarbeteenden   ändras   då   tidigare   passiva   konsumenter   blir   allt   mer   aktiva   i   en  

interaktiv   värld,   samt   hur   deltagarkulturen   förändras   och   att   läsarna   och   mediebolagen   i  

denna   kultur   möts   i   dialog.   I   detta,   vad   han   kallar   för   ett   transmedialt   berättande,   suddas  

gränser   ut   mellan   produktionsformer   och   mellan   sändare   och   mottagare.   

 

1.5.4      Narrativ   
Narrativet   har   funktionen   att   binda   ihop   olika   delar   och   aspekter   av   en   berättelse   till   en  

välpaketerad,   begriplig   och   engagerande   berättelse.   Det   finns   otaliga   former   av   narrativ   inom  

de   audiovisuella   områdena,   som   i   sin   tur   grenar   ut   i   en   mängd   olika   medier   och   genres  

(Barthes,   1975).   Ett   mediums   form   påverkar   narrativet   och   därmed   upplevelsen   av   en  

berättelse.   I   takt   med   att   konvergenskulturen   har   spridit   sig   har   narrativet,   som   ett   resultat   av  

konvergensen,   tvingats   till   att   migrera   och   mutera   sig   för   att   skapa   mening   över   olika   medier  

och   plattformar.   Digitala   medier   transformerar   hur   berättelser   förmedlas   och   gamla   teorier  

och   normer   utmanas.   I   en   modern   mångfacetterad   audiovisuell,   digital,   medievärld  

omdefinieras   det   mer   klassiska   sättet   att   jobba   med   narrativet   och   nya   former   för   narrativet  

skapas.   Det   mer   traditionella   linjära   narrativet   ackompanjeras   nu   allt   mer   av   det   icke-linjära  

narrativet,   samt   det   interaktiva   narrativet   (Hazel,   2008.   sid.   40).   

 

1.5.5      Uppmärksamhetsekonomi  

Michael   Goldhaber   (1997)   belyser,   i   sin   teori   om   uppmärksamhetsekonomi,   faktumet   att   det  

ibland,   som   kreatör,   inte   alltid   räcker   med   att   vara   kreativ,   kompetent   och   att   ens   produktioner  

håller   hög   klass.   Det   gäller   också   att   lyckas   fånga   individers   uppmärksamhet.   Framförallt   de  

som   sitter   på   någon   form   av   maktposition.   Så   kallade   nyckelpersoner.   Traditionellt   har   detta  

varit   hos,   utifrån   det   journalistiska   perspektivet,   individer   som   sitter   på   en   direkt   maktposition  

-   exempelvis   producenter,   redaktörer,   programläggare,   producentbolag   eller   liknande.  

Alternativt   hos   personer   som   sitter   på   en   indirekt   maktposition   -   kritiker   och   kollegor  

exempelvis.   
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1.6    Metod  

1.6.1         Forskningsmetod   

Syftet   med   denna   undersökning    har   varit   att   skapa   en   bild   över   vad   man   inom   branschen  

avser   med   digital   storytelling,   samt   vilka   kompetenser   inom   digitalt   berättande   som   värderas  

och   anses   viktiga.   Med   det   som   utgångspunkt   har   jag   valt   att   göra   en   undersökande   forskning  

som   i   mångt   och   mycket   använder   en   arbetsprocess   man   ofta   finner   i    den   sociologiska  

forskningstraditionen   -    den   kvalitativa   intervjun.   Jag   har   valt   att   jobba   med   intervjuer   med  

semistrukturerade   öppna   frågor,   för   att   därefter   använda   mig   av   meningskoncentration   som  8

analysverktyg   för   den   empiri   som   samlats   in   via   intervjuerna.   Anledningen   till   detta   är   att  

denna    metod,   i   vilken   tolkning   och   förståelse   är   centralt   och   som   bygger   på   att   länka  

förklaringar   till   hur   något   ser   ut   i   praktiska   situationer   i   "den   verkliga   världen”,   kan   ge  

förutsättningar   till   en   betydligt   djupare   kunskap   och   mer   nyanserad   förståelse   för   hur  

branschen   ser   på   det   som   studien   ämnar   undersöka.   En   kvantitativ   metod   hade   kunnat  

generera   en   större   mängd   data,   men   inte   samma   tillgång   till   de   nyanseringar   och   djupare  

förståelse   en   kvalitativ   metod   kan   hjälpa   till   med.    Då   antalet   intervjuer   är   relativt   få   kan   det  

föreligga   en   viss   risk   för   generaliserande   slutsater   varpå   jag   även   har   valt   att,   i   liten  

omfattning,   även   inkludera   sekundärt   material   som   komplement   till   min   huvudsakliga  

forskningsmetod.    Jag   har   i   efterhand,   efter   intervjuerna   har   genomförts   och   med   dessa   som  

underlag   som   förklaring   till   det   som   händer   inom   mitt   studerade   område,   tagit   del   av   material  

som   har   betydelse   för   detta   begrepp.    Detta   som   en   extra   “check”   på   att   mina   slutsater   från  

redan   insamlad   empiri   är   rimliga.    Noteras   bör   att   detta   har   varit   i   mycket   begränsad  

omfattning   och   skall   därmed   betraktas   som   ett   komplement   för   att   ytterligare   bekräfta   den  

mättnad   som   redan   framkommit   ur   datan   från   intervjuerna.    Mer   konkret   handlar   det   om  

poddar   och   artiklar   på   ämnet   DST   eller   ämnen   i   relation   till   DST.   Jag   har   också   tagit   del   av  

vissa   av   de   digitala   kommunikationskanaler   som   diskuteras   under   intervjuerna   för   att,  

inspirerat   av   Netnografin   (Ahrne   &   Svensson,   2011)   som   metod,   ha   ytterligare   material   att  9

luta   sig   mot.   Även   i   denna   analysprocess   har   jag   urskiljt   teman   genom   meningskoncentrering  

8  Metod   för   att   urskilja   teman   relevanta   för   studien,   som   därefter   ligger   till   grund   för   analysen.  
9  Tolkande   metod   för   att   studera    attityder    och   beteenden   genom   att   analysera   interaktion   och  
kommunikation   via    Internet ,   och   hur   denna   påverkar   och   påverkas   av   det   dagliga   livet   utanför   internet.  
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för   att   hitta,   eventuella,   återkommande   latenta   mönster   och   kärn   variabler   av   betydelse   i  10

relation   till   den   huvudsakliga   datan   insamlad   genom   intervjuerna   med   informanterna.   

 

Kvalitativ   metod   för   empiri     

Metod   för   att   samla   in   empiri   har   skett   genom   personliga   intervjuer   med   semistrukturerade  

öppna   frågor,   för   att   ta   del   av   intervjupersonernas   åsikter,   tankar   och   erfarenheter.   

I   medieproduktionsstudier   används   den   kvalitativa   intervjun   ofta   som   ett   verktyg   för   att  

generera   data   och   för   att   bygga   upp   det   analytiska   arbetet.    Kvalitativ   forskning   bryr   sig   inte  

så   mycket   om   att   mäta   variabler   utan   fokuserar   mer   på   att   undersöka   egenskaper   och   synsätt  

bland   medlemmarna   i   ett   samhälle   och   dess   betydelser   för   hur   saker   ser   ut,   struktur   och   praxis  

m.m.   (Ball   &   Smith,   1992).     Kvalitet   hänvisar   till   vad,   hur,   när   och   var   av   något   -   dess   väsen  

och   atmosfär.   Kvalitativ   forskning   avser   således   betydelser,   begrepp,   definitioner,   egenskaper,  

metaforer,   symboler   och   beskrivningar   av   saker   (Berg,   2001).     Kvalitativ   forskning   är   inte  

speciellt   standardiserat   och   kontrollerat,   men   ger   ändå    ett   visst   mått   av   kontroll   över  

intervjusituationen   då   det   går   att   styra   den   för   att   komma   åt   det   man   vill   gå   på   djupet   inom  

(Deacon,   Pickering   &   Golding,   2007).   Som   stöd   f ör   upplägget   av   undersökningen    och  

intervjuerna   har   jag,   delvis,   använt   mig   av   Kvale   och   Brinkmann’s    modell   för   kvalitativ  

intervju    (Kvale   &   Brinkmann,   2014).   

 

Styrkor   och   svagheter   med   kvalitativ   metod   

Styrkan   i   den   här   typen   av   data   är   att   intervjun   ger   forskaren   en   mer   detaljerad   förståelse   för  

den   intervjuades   perspektiv   på   sin   verksamhet.   Intervjuformen   öppnar    upp   för   att   diskutera  

ämnen   på   ett   mer   nyanserat   sätt.   Under   friare   former,   kan   man   ge   den   intervjuade   möjligheten  

att   mer   på   djupet   diskutera   hur   de   ser   på   ämnet   utifrån   sitt   perspektiv.   Eventuellt   kan   man  

även   komma   åt   kunskap   som   inte   kommer   fram   genom   andra   metoder.   Kvantitativ   data   kan  

synliggöra   och   kartlägga   hur   det   ser   ut   inom   området.   Den   kvalitativa   intervjun   kan   inte   bara  

synliggöra   och   kartlägga,   utan   även   lyfta   fram   nyanser   och   variationer.   Skall   man   se   på   den  

här   formen   av   metod   med   ett   kritiskt   öga   kan   man   konstatera   att   nackdelen   med   kvalitativa  

intervjuer   är   att   man   kan   kanske   inte   fullt   ut   säkerställa   att   de   svar   man   får   från   informanterna  

skulle   vara   representativt   för   hela   gruppen   de   skall   representera   eller   att   det   som   sägs   kan   ha  

10  Begrepp   som   förklarar   det   mesta   av   det   som   händer   inom   det   studerade   området.  
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andra   syften   än   vad   jag   som   intervjuare   tänkt   mig   eller   förstår   och   att   man   därför   bör  

komplettera   med   andra   metoder   för   att   få   ett   material   som   säger   mer   om   det   man   studerar  

(Ahrne   &   Svensson,   2011).   

 

1.6.2     Intervjuerna   -   upplägg   

Intervjuerna   har   varit   fem   till   antalet   och   genomförts   via   Skype.   De   har   varit   mellan   ca   35   -  

60   minuter   långa   och   har   spelats   in   som   rörligt   bildmaterial   direkt   via   Skypes   funktion   för  

inspelning.   Detta   innebär   att   informanten   också   har   haft   tillgång   till   den   inspelade   intervjun  

för   nedladdning   i   30   dagar   efter   intervjun   slutförts.   Därefter   har   jag   tittat   igenom   intervjuerna  

ett   par   gånger,   samt   transkriberat   och   analyserat   dessa.   Transkriberingen,   per   intervju,   ligger  

mellan   ca   6-10   sidor   och   har   varit   ordagrann   bortsett   från   stakningar   och   ljud   som   inte   tillför  

någonting   till   transkriptionen.   Ej   heller   inledande   och   avslutande   samspråkande.   För   att  

möjliggöra   för   informanterna   att   kunna   svara   relativt   öppet   på   frågorna   och   associera   fritt  

kring   de   ämnen   som   togs   upp   under   intervjuerna   har   jag   använt   mig   av   några   huvudfrågor   (se  

nedan).   Samtidigt   har   det   lämnats   utrymme   för   följdfrågor   och   resonemang.  

 

1.6.3     Intervjuerna   -   frågor  

1. Hur   definierar   du   begreppet   digital   storytelling?   

2. Vad   omfattar   det   digitala   berättandet?   Vilken   typ   av   produktioner   förväntas  

man   som   producent   av   denna   berättandeform   leverera?   

3. Varför   kan   det   vara   svårt   att   med   tydlighet   definiera   begreppet   och   vad   det  

omfattar?  

4. Vilka   kompetenser,   kunskaper   och   egenskaper   anses   viktiga   för   att   kunna  

leverera   produktioner   inom   området   digital   storytelling?  

5. Var   sker   berättandet?   

6. Skiljer   sig   det   digitala   berättarsättet   (de   dramaturgiska   greppen)   för   digital  

stories   från   mer   traditionellt   berättande?   

7. Har   narrativet   förändrats   i   och   med   att   berättandet   blivit   digitalt?   

8. Hur   förhåller   man   sig   till   faktumet   att   man   inte   vet   hur   läsaren   konsumerar  

storyn   med   hänvisning   till   alla   olika   plattformar   som   finns   idag.   
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9. Hur   ser   du   på   framtiden   för   journalistikens   roll   i   en   värld   av   konvergens   och  

förändring   i   förhållande   till   digital   storytelling?  

10. Hur   vet   man   att   digital   storytelling   är   ett   fungerande   koncept?  

 

1.6.4      Informanter   -   urval   

För   insamlingen   av   data   arbetade   jag   utifrån   konceptet   “elite   interviewing”.   Ett   koncept   som  

bl.a.   används   i   mediestudier   men   även   inom   forskning   inom   ämnen   som   sociologin   och  

etnografin.   Ett   verktyg   som    används   för   att   utforska   praxis   och   värderingar   inom   vad   man  

skulle   kunna   kalla   organisatoriska   eliter.   Professionella   medieproducenter   som   har   en   direkt  

makt   över   produktionen   och   därmed   blir   en   sorts   exklusiva   informanter.   Dessa   individer   har  

en   speciell   typ   av   kunskap   som   inte   kan   ersättas   av   en   annan   persons   kunskap.   En   exklusiv  

informatörs   ställning   i   ett   visst   sammanhang   kommer   därför   att   ha   konsekvenser   för  

tillgången   till   forskning   på   det   aktuella   ämnet   och   för   de   övergripande   forskningsresultaten  

(Bruun,   2016).   Dessa   informanter   har   till   antalet   varit   fem   och   valts   ut   eftersom   de   är  

framträdande   på   något   sätt   inom   fältet   för   DST.   De   sitter   således   på   kunskaper   och   insikter  

om   hur   deras   bransch   fungerar   baserat   på   deras   erfarenhet   och   position   inom   området.  

Informanterna   har   valts   ut   baserat   på    ett   utforskande   urval.   Ett   undersökande   urval   kan   vara  

fruktbart   för   relativt   outforskade   ämnen,   som   ju   mitt   ämne   är.    Poängen   med   ett   sådant   är   att  

kunna   tillhandahålla   information,   exempel   och   insikter   som   kan   belysa   ämnet   som   undersöks.  

I   ett   sådant   urvalsscenario   finns   det   två   urvalsmetoder   jag   funnit   lämpliga;   ändamålsenligt  

samt   bekvämlighetsurval.   I   ett   ändamålsenligt   urval    handplockas   informanterna   baserat   på  

deras   relevans   för   undersökningen.   Kunskap   eller   erfarenhet   inom   området   ses   som   viktiga   i  

ett   sådant   urval.   Ett   bekvämlighetsurval   baseras   mycket   på   vad   som   är   passande   för   forskaren  

och   vilka   objekt   som   ligger   närmast   till   hand   att   välja.   En   metod   lämplig   för   mindre  

undersökningar   i   vilka   det   kan   finnas   begränsningar   när   det   gäller   tid   och   kostnadsaspekter  

(Denscombe,   2014).   

 

1.6.5      Innehållsanalys   -   Meningskoncentrering  

För   att   kunna   strukturera   data   från   intervjuerna   har   jag   valt   att   jobba   en   process   som   kallas  

meningskoncentrering.   I   en   sådan   försöker   man,   efter   att   ha   läst   igenom   intervjun,   urskilja  

teman   som   man   anser   är   relevanta   för   studien   och   därefter   formulera   dessa   till   en   mer   koncis  
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form.   Teman   som   därefter   ligger   till   grund   för   analysen.   Meningskoncentrering   innebär   att  

man   formulerar   de   meningar   som   intervjupersonen   sagt   mera   koncist.   Detta   genom   att   pressa  

samman   långa   uttalanden   till   kortare   uttalanden.   På   så   sätt   kan   man   tydliggöra   innebörden   av  

data   genom   några   få   ord.   De   uttryckta   innebörderna   koncentreras   således   till   mer   väsentliga  

innebörder   (Kvale   &   Brinkmann,   2014).   Därigenom   skapas   teman   eller   kategorier,   som   i   sin  

tur,   efter   ytterligare   genomgång,   kan   delas   upp   i   fler    subkategorier   och   underkategorier.   På   så  

sätt   kan    meningskoncentrering   undersöka   huruvida   utsagor   är   typiska   för   alla   informanter  

eller   om   de   bara   är   en   personlig   uppfattning   hos   en   individ.   Den   process   jag   jobbat   utifrån   har  

haft   fem   steg.   Efter   att   ha   läst   igenom   intervju   texterna   har   längre   citat   ur   intervjun,  

meningsenheter,   lyfts   ur   texten   för   att   därefter   sammanfattas   i   en   kortare   formulering,   så  

kallad   kondenserad   meningsenhet.   Därefter   har   dessa   kategoriserats   ytterligare   för   att   sedan  

sammanfattats/kodats   i   olika   teman.   De   olika   meningsenheterna   från   alla   intervjuerna   har  

därefter   slagits   samman.   Se   nedan   exempel   på   hur   jag   applicerat   modellen   på   min   studie.  

 
 
   Tabell   2          Exempel   på   meningskoncentrering.  
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1.6.6      Reliabilitet   &   Validitet   

Viktiga   egenskaper   hos   de   data   man   använder   för   sin   analys   är   att   de   reliabla   (tillförlitliga)  

och   valida   (giltiga).   Den   kvalitativa   undersökningen   har   vissa   begränsningar   när   det   gäller  

validitet   och   reliabilitet.   Validitet   kan   man   översätta   till   giltighet   och   är   därmed   centralt   för  

vetenskaplig   forskning.   En   valid   mätning   mäter   vad   den   är   avsedd   att   mäta.   Forskarens  

slutsatser   måste   vara   trovärdiga   för   det   studien   ämnar   undersöka   utifrån   kontext   och  

tidsperiod.   Värt   att   notera   är   dock   att   det   inte   finns   något   facit,   utan   det   handlar   om  

bedömningar.   Slutsatser   är   därmed   inte   ”rätt”   eller   ”fel”,   de   är   mer   eller   mindre   trovärdiga.  

Om   studien   skall   anses   valid   måste   den   således   vara   trovärdig.   Man   kan   också   säga   att  

överensstämmelsen   mellan   det   teoretiska   och   det   empiriska   begreppet   är   god   i   en   valid  

mätning.   Reliabilitet   handlar   huruvida   man   skulle   få   samma   resultat   om   man   vid   ett   annat  

tillfälle   skulle   genomföra   samma   undersökning.   Det   får   inte   vara   slumpen   som   avgör   vilket  

resultat   en   undersökning   får   (Rosengren   &   Arvidson,   1992).   Således   bör   man   sträva   efter   att  

den   skall   vara   både   reliabel   –   att   man   uppnår   samma   resultat   varje   gång   man   gör   samma  

mätningar   –   och   valid   –   att   undersökningen   verkligen   mäter   det   som   den   avser   att   mäta.   

 

Reliabilitet   

Jag   har   med   utgångspunkt   i   att,   dels   informera   de   intervjuade   om   hur   undersökningen  

genomförs,   men   även   med   syftet   att   stärka   reliabiliteten   i   studien,   utgått   från   ett   antal   i   förväg  

bestämda   teman   i   frågorna   och   delgett   en   intervjumanual   där   frågeställningar   och   syfte  

framgår.   Intervjuerna   har   därmed   varit   i   en   kontrollerad,   standardiserad,   miljö   där   inga   yttre  

faktorer   påverkat   intervjun.   Då   informanterna   har   ungefär   samma   bakgrund   och   förförståelse  

för   ämnet   som   undersöks   har   jag   valt   att   jobba   med   en   relativt   objektiv   standardisering   av  

frågorna.   Dvs.   de   är   objektivt   detsamma   och   har   samma   ordalydelse   (Rosengren   &   Arvidson,  

1992).   Då   min   studie   baseras   på   intervjuer   på   ämnet   DST,   dvs.   informanternas   enskilda  

upplevelser   av   fenomenet,   föreligger   en   viss   risk   att   om   en   annan   person   skulle   intervjua  

samma   informanter   på   samma   ämne   och   med   samma   frågor   kan   ett   annorlunda   resultat  

uppstå.   I   och   med   detta   är   det   svårt   att   till   fullo   garantera   reliabilitet   för   den   här   typen   av  

undersökning.   Därmed   blir   förklaring   av   tillvägagångssätt   viktiga   för   att   ge   läsaren   möjlighet  

att   bedöma   graden   av   reliabilitet   i   och   med   att   den   inte   har   tillgång   till   allt   det   material   som  

jag   baserar   mina   tolkningar   på.   Viktigt   blir   också   att   redovisa   för   mina   urval,   samt   
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kontextualisering   av   uttalandena   som   förekommit   i   intervjuerna.   Genom   att   försöka   förklara  

hur   jag   gått   tillväga   i   min   undersökning   ökar   förförståelsen   och   med   det   även   möjligheten   för  

andra   att   nå   liknande   resultat   vid   sina   egna   undersökningar   om   sådana   skulle   genomföras.  

Samtidigt   är   det   så   att   då   jag   även   jobbar   utifrån   en   grundad   teori,   dvs.   grundade   i   intervjuer  

om   verkligheten,   så   bör   man   kunna   säga   att   de   teorier   jag   framför   har   god   trovärdighet.   Det   i  

kombination   med   att   jag   redovisar   på   vilka   sätt   jag   samlat   in   data,   vilka   val   jag   gjort   och  

varför,   bör   innebära   att   pålitligheten   i   de   teorier   jag   formulerat   antas   vara   god.   

 

Validitet   

Det   kan   vara   svårt   att   i   ostrukturerade   eller   delvis   ostrukturerade   intervjuer   skapa   situationer   i  

vilka   det   går   att   repetera   en   undersökning   på   ett   likartat   sätt   med   exakthet.   I   och   med   det   kan  

det   istället   för   att   använda   sig   av   begreppet   validitet   vara   lämpligare   med   ordet   trovärdighet.  

För   att   uppnå   en   sådan   trovärdighet   skall   man   på   goda   grunder   kunna   säga   att   den   data   man  

har   är   rimlig   och   att   man   försäkrat   sig   om   att   denna   har   tolkats   korrekt.   Om   så   är   fallet   bör  

man   ha   trovärdighet   i   och   med   att   datan   är   grundad   på   hur   informanten   ser   på   den   verklighet  

de   representerar   (Denscombe,   2014).    Således   ämnar   jag   dela   med   mig   av   denna   till  

informanterna   att   se   över   innan   den   publiceras.   Så   kallad   respondent   validation.   Värt   att  

notera   här   är   att   det   finns   begränsningar   även   med   denna   åtgärd   då   respondenten   möjligtvis  

inte   känner   igen   sig   i   den   analys   som   görs   av   datan   då   det   inte   längre   är   deras   egna   uttryck  

som   återges   i   denna   utan   mina,   egna,   slutsatser   i   förhållandet   till   den   insamlade   datan.  

Utöver   detta,   i   och   med   att   jag   själv   har   varit   den   (enda)   personen   som   genomfört  

intervjuerna   och   samlat   in   data,   är   det   av   vikt   att   redovisa   på   vilka   sätt   jag   tillskansat   mig  

informationen,   samt   hur   jag   kommit   fram   till   mitt   resultat   och   mina   slutsatser.   Min  

bedömning   är   dock   att   undersökningen   har   intern   validitet.   Intervjupersonerna   ger   liknande  

redovisningar   på   frågorna   i   relation   till   DST.   Däremot   kan   man   diskutera   studiens   externa  

validitet,   det   vill   säga   i   vilken   mån   man   kan   generalisera   utifrån   svaren.   Om   studien   är   externt  

valid   måste   man   vara   säker   på   att   resultaten   blir   detsamma   om   man   utför   den   med   samma  

antal   nya   personer   inom   en   liknande   grupp   (Denscombe,   2014).   
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1.6.7 Generaliserbarhet  

I   och   med   att   jag   i   mitt   urval   av   informanter   har   varit   selektiv   utifrån   principerna   för  

ändamålsenligt   och   bekvämlighetsurval   kan   det   vara   svårt   att   generalisera   utöver   de   aspekter  

jag   undersöker.   Det   går   inte,   med   säkerhet,   att   säga   att   våra   informanter   är   ett   representativt  

urval   för   alla   som   på   något   sätt   jobbar   med   DST   på   liknande   sätt   som   studien   undersöker.   

Här   får   man   istället   anta   ett   annat   förhållningssätt   till   informationen   som   framkommer   i  

studien   och   istället   försöka   komma   fram   till   hur   långt   det   går   att   generalisera   om   det   skulle  

gälla   andra,   jämförbara,   områden,   snarare   än   till   i   vilken   utsträckning   resultaten   kan   komma  

att   finnas   i   andra   fall?   (Denscombe,   2014)   Det   sagt,   har   jag   under   undersökningen   sett  

liknande   resonemang,   en   mättnad   (Ahrne   &   Svensson,   2011),   som   gör   att   man   kan   anta   att  

resultatet   är   representativt.   Med   mättnad   menar   jag   att   jag   har   upplevt   att   jag   känner   igen   svar  

och   resonemang   i   samtliga   intervjuer.   Utöver   detta   hittar   jag   samma   mönster   och   tankegångar  

vid   en   överblick   av   övriga   källor   jag   studerat   på   ämnet.   Det   kan   därför   finnas   anledning   att  

anta   att   resultatet   skulle   bli   liknande   även   om   fler   informanter   deltagit   i   studien.   

 

1.6.8   Trovärdighet   

En   undersöknings   trovärdighet   baseras   inte   bara   på   sanningshalten   i   resultatet   utan   även   om  

den   eventuella   förförståelse   forskaren   har   för   fenomenet   som   studeras.   Dvs.   vilka   tidigare  

erfarenheter,   förutfattade   meningar   samt   teoretisk   kunskap   denna   har   som,   eventuellt,   kan  

sätta   sin   prägel   hur   hen   drar   slutsater   under   analysen.   Förförståelsen   kan   vara   ett   hinder   men  

också   en   tillgång   (Lundman   &   Hällgren   Graneheim,   2012).   Tillåter   sig   forskaren   att   använda  

sig   av   sin   förförståelse   kan   möjligheten   att   få   en   djupare   förståelse   och   att   upptäcka   ny  

kunskap   ske.   Då   jag   själv,   under   flertalet   år,   har   jobbat   som   bildjournalist   i   tidningsbranschen  

och   har   en   utbildning   inom   journalistik,   samt   idag   arbetar   som   medielärare,   bedömer   jag   min  

förförståelse   inför   denna   studie   som   relativt   god,   vilket   jag   tror   underlättar   i   kunskapandet.   

 

1.6.9 Etik  

Arbetet   har   följt   Vetenskapsrådets   (2018)   riktlinjer   om   god   forskningsetik   -   CODEX   samt  

riktlinjerna   för   GDPR.    Kortfattat   handlar   det   om   informationskravet,   samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet   och   nyttjandekravet.   När   det   gäller   konfidentialitet   har   dock   ett  

undantag   gjorts.   Detta    för   att   kunna   uppnå   validitet.   För   att   uppnå   sådan   i   den   form   jag  
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genomför   undersökningen   är   slutsatserna   av   informanternas   uttalande   av   stort   värde   och  

oersättligt.   Därmed   har   det   varit   av   vikt   att   citera   intervju   utlåtanden   som   en   del   av  

presentationen   av   empirin.   Således   har   det   varit   uteslutet   med   sekretess   och   anonymitet   då   det  

föreligger   en   viss   risk   att   underminera   forskningens   giltighet.   Med   det   som   bakgrund   var   det  

viktigt   med   att   få   till   stånd   ett   informerat,   formellt,   medgivande   via   ett   medgivandeformulär.  

Samtliga   inblandade   har   i   förhand,   skriftligen,   informerats   om   syftet   med   undersökningen,  

hur   undersökningen   skulle   genomföras   och   hur   persondata   kommer   att   användas   och   lagras.  

De   har   därefter   haft   möjligheten   att   bestämma   om   de   vill   medverka   i   studien   eller   ej,   samt   att  

de   har   haft   möjligheten   att   dra   sig   ur   när   som   helst.   Ett   så   kallat   informerat   samtycke   (Ahrne  

&   Svensson,   2011).   Deltagandet   i   studien   har   således   varit   helt   frivilligt.  
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     2.     Resultat   &   Analys  

2.1     Informanter   -   presentation  
I   urvalet   av   informanter   har   jag   försökt   uppnå   en   variation   av   expertkunskaper   hos  

informanterna   genom   att   ta   med   individer   med   olika   bakgrund   och   ingångsvinklar   till  

diskussionen   på   ämnet   DST.   Samtliga   informanter   har   gedigen   erfarenhet   av   sina  

arbetsområden   och   har   framstående   positioner   inom   mediebranschen,   samtidigt   som   de   har   en  

mångårig   erfarenhet   av   att   jobba   praktiskt   “på   golvet”.   Då   de   representerar   arbetsplatser   som  

ligger   i   framkant   när   det   gäller   det   digitala   berättandet,   för   sina   respektive   områden,   är   min  

bedömning   att   de   kunskaper   och   insikter   de   kan   bidra   med   har   synnerligen   hög   relevans   för  

studien   på   DST   och   att   den   data   som   genereras   via   dem   har   ett   högt   kunskapsvärde   för  

undersökningen.   Här   finns   möjligheter   till   att   införskaffa   data   baserad   på   dagsaktuellt   synsätt  

på   vad   begreppet   DST   innebär   och   omfattar,   samt   vilka   kompetenser   som   är   efterfrågade  

2019.   Detta   från   individer   med   hög   status   inom   sina   områden.   Utöver   detta   finns   här  

möjligtvis   en   chans   till   en   inblick   i   vad   som   komma   skall,   vilka   de   kommande   trenderna   är  

för   DST   ur   ett   professionellt,   journalistiskt,   perspektiv.   Nedan   finns   en   kortfattad   presentation  

av   informanterna.   

 
 

Kåre   V.   Poulsen    -    Exekutiv   producent   på   DR,   Danmarks   Radio,   och   har   under   flera   år   

       studerat   hur   digitaliseringen   används   över   världen   för   att   skapa   nya   

       typer   av   innehåll   på   alla   plattformar.   Grundare   och   kurator   för   den   

       årliga   Festival   of   Digital   Narratives.   Internationell   gästföreläsare   

       och   koordintor   för   PRIX   EUROPA   Online   Projects   Category.  

 

Stefan   Eklund    -       Chefredaktör   på   Borås   Tidning   sedan   2010.   Tidigare   kulturchef   på   

       Svenska   Dagbladet   samt   journalist   på   BT.    Borås   tidning   deltar   i   ett   

       forsknings-   och   innovationsprojekt,   Beta   Borås,   med   uppdraget   att   

       utforska   vilken   samhällsjournalistik   25-35-åringar   upplever   

       relevant   och   engagerande.   Ett   projekt   i   vilket   redaktionen   

       experimenterar   med   digitala   verktyg   och   berättarformer.   
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Tomas   Lindh    -         Digital   producent,   projektledare   och   chef   för   on-demand   tjänster   på   

       SVT   i   Umeå   med   mångårig   erfarenhet   av   utveckling   och   digital   

       utveckling   på   Svenska   Yle   i   Finland.   Medgrundare   till   Festival   of   

       Digital   Narratives.   Producent   för   den   internationellt   distribuerade   

       fängelsedokumentären   Vägen   Tillbaka.  

 

Simon   Rosenkvist    -   tf   Nyhetschef,   tidigare   digital   producent,   på   Sveriges   

         Radio   P3   Nyheter.   Mångårig   erfarenhet   som   producent   för   P3   

         Nyheter,   Morgonpasset,   Musikhjälpen   m.fl.    Har   även   stor   

         erfarenhet   av   utveckling   av   digital   produktion   för   P3.  

 

Simon   Staffans    -        CEO   på   ReThink,   ett   produktionsbolag   i   Finland   som   jobbar   med   

         dokumentärer   bl.a.    Mentor   på   the   Documentary   Campus   

         Masterschool   of   Europe.   Producent   av   The   Evolving   Media   

         podcast   -   en   podd   om   hur   medier   utvecklas   för   producenter   och   

         storytellers.   Mångårig   erfarenhet   av   redaktionellt   nyhetsarbete   på   

         finska   YLE.   

 

 

 

 

2.2     Analysprocess   
För   att   tydligare   kunna   åskådliggöra   resultaten,   delades   informanternas   svar   in   i   olika   teman  

med   underrubriker,   för   att   sedan   läggas   in   i   en   schematisk   kartläggning   utifrån   de   två  

ingångar   i   syftet   jag   hade.   Dels   ingången   att   skapa   en   bild   över   vad   man   inom   branschen  

avser   med   DST   som   koncept,   själva   definitionen   av   DST.   Både   ur   ett   begreppsperspektiv  

samt   vilken   typ   av   produktioner   det   omfattar.   Se   figur   1   på   kommande   sida.   

 

 

 

 
 

28  



/

 

Figur   1       

 

 
Dels   vilka   egenskaper   och   kompetenser   som   anses   viktiga   och   värderas   för   att   kunna   jobba  

med   DST   inom   det   journalistiska   fältet.   Se   figur   2   nedan.   

 

Figur   2       
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I   redovisningen   för   varje   tema   kommer   jag   diskutera   informanternas   uttalande   och  

komplettera   detta   med   citat   för   att   exemplifiera   det   som   framkommit   i   diskussionen.   Dessa  

uttalanden   och   citat   kommer   därefter,   i   nästa   del   av   rapporten,   att   knytas   an   till   teori   och  

tidigare   forskning.   

 

 

2.3  Begrepp  
Då   Digital   storytelling   är   ett   relativt   nytt   begrepp   och   min   undersökning   tar   avstamp   i  

faktumet   att   det   som   sagt   inte   finns   någon   enhetlig   definition   av   begreppet   ansåg   jag   det  

intressant   att   låta   informanterna   definiera   DST   utifrån   deras   syn   på   det   hela.   Bilden   som  

målades   fram   var   delvis   unison,   men   det   fanns   också   variationer.   Alla   bekräftade   min  

utgångspunkt   till   denna   studie,   nämligen   att   det   råder   något   av   en   begreppsförvirring   och   en  

bristande   samsyn   på   vad   DST   är.   Den   bakomliggande   orsaken   till   denna   är   dels   att   området  

för   den   digitala   berättelsen   är   för   brett.   DST,   som   begrepp,   figurerar   i   flera   sammanhang  

utanför   det   journalistiska   fältet,   som   tidigare   nämnts,   och   det   i   sin   tur   innebär   att  

definitionerna   inte   alltid   stämmer   överens.   Det   finns   variationer   på   vad   det   betyder   och  

omfattar   beroende   på   vilken   “skola”   man   kommer   ifrån.   De   olika   vinklarna   kan   ge   upphov  

till   många   olika   definitioner.   Somliga   är   lättare   att   sammankoppla,   medan   andra   är   svårare.   På  

så   sätt   finns   det   flera   grupperingar   med   egna   synsätt,   specifikationer   och   definitioner   för   vad  

DST   omfattar.   Men   även   inom   det   journalistiska   området   finns   det   en   mångfald   av   former  

och   format   för   att   berätta   digitalt.   Beroende   på   genre   och   område   man   jobbar   inom   kan   det   se  

olika   ut   angående   synsättet   på   vad   DST   är.   Det   är   svårt   att   med   säkerhet   kategorisera   vad   som  

ryms   inom   “lådan”   för   digital   storytelling.   Något   Kåre   V.   Poulsen   betonar.  

 

Using   digital   for   storytelling   is   a   lot   of   different   things!   Do   you   wanna   do   VR?   Do   you   wanna   do   a  

community?   Do   you   wanna   do   cross-media?   Do   you   wanna   do   a   web   doc?   Do   you   wanna   do   program  

supporting   digital   activities?   Do   you   wanna   do   Snapchat   stories?   There   are   so   many   different   types   of  

storytelling   within   this!   

-   Kåre   V.   Poulsen   

 

 
 

30  



/

 

En   annan   bidragande   orsak   är   att   i   den   snabba   digitala   utvecklingen   under   de   senaste   10-15  

åren   har   det   inte   riktigt   funnits   ett   vokabulär,   en   nomenklatur,   som   med   tydlighet   bringat  

klarhet   i   vad   som   är   vad.   Det   finns   inget   arv   att   förvalta,   utan   allt   har   skett   i   rasande   fart   och  

utvecklingen   av   koncept   och   begrepp   är   fortfarande   i   sin   linda.   Till   skillnad   från   mer  

traditionella   medier,   tidningar,   television   och   radio,   där   det   finns   en   lång   historia   och   där  

begrepp   fått   växa   fram   och   etableras   under   en   betydligt   längre   tid.   Samtidigt   har   det   funnits  

ett   behov   och   en   hunger   av   att   skapa   nya   begrepp   för   att   ha   något,   någorlunda,   konkret   att  

utgå   ifrån.   Med   resultatet   att   det   inte   alltid   finns   en   samsyn   ute   på   de   olika   fälten.   

 

Folk   kan   tycka   att   någonting   är   sociala   medier,   medan   jag   inte   tycker   att   det   är   sociala   medier   utan   att  

det   bara   är   en   digital   plattform.   Alla   de   här   definitionerna   är   ju   flytande   och   olika   i   olika   miljöer,   på  

olika   redaktioner,   för   att   de   är   nya   tror   jag!   Sedan   känns   det   nästan   mossigt   att   sitta   och   säga   att   digital  

storytelling   är   nytt,   men   i   den   historiska   kontexten   så   känns   det   ändå   nytt!  

-    Simon   Rosenkvist  

 

DST   som   begrepp   och   form   har   också,   parallellt   med   sin   egen   utveckling,   ackompanjerats   av  

och   kanske   till   och   med   överskuggats,   av   ett   flertal   andra   begrepp   relaterade   till   det   digitala  

berättandet.   Två   framträdande   begrepp   är   Transmedia   och   Cross-media.   Beroende   på   vem  

man   frågar   skiljer   sig   dessa   åt   från   DST,   men   det   kan   också   vara   så   att   de   båda,   möjligtvis,  

skulle   kunna   kategoriseras   som   underliggande   begrepp   till   det   överhängande,   “paraplyet”  

DST .   I   följande   underrubriker   redogör   jag   för   de   olika   synsätten   och   definitionerna   för   det  

digitala   berättandet   i   relation   till   dessa   begrepp.   

 

2.3.1  DST   -   Digital   only  

Att   DST   har   en   relation   till   digital   teknik   behöver   vi   nog   inte   gräva   djupare   i.   Det   ligger   ju  

inbäddat   i   begreppets   namn.   Men   det   sagt   är   det   inte   alltid   helt   säkert,   beroende   på   vem   man  

frågar,   att   det   digitala   berättandet   inte,   utöver   de   digitala   kanalerna,   också   kan   förekomma   i  

andra   sammanhang.   Sammanhang   där   även   andra,   icke-digitala   plattformar,   är   en   del   av   den  

större   helheten   som   utgör   grunden   för   var   och   hur   en   berättelse   förmedlas.   
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Digital   storytelling,   in   general,   is   storytelling   that   is   kept   within   the   digital   medium.   So,   if   you   will  

differ   that   from,   for   example,   cross-media,   or   transmedia   storytelling,   to   me   digital   storytelling   would  

be   stories   told   within   the   media.   So,   it   could   be   webdocs,   it   could   be   instastories,   it   could   be  

interactive   films   or   branched   movies,   it   could   be   a   news   story.   But   it   would   be,   in   my   definition,   stuck  

within   one   media.   I've   been   trying   to   label   the   different   types   of   storytelling   there   is   using   digital,   and  

when   I   talk   about   digital   storytelling   that   would   definitely   be   sort   of   the   entry   point.   That   as   soon   as  

you   start   telling   the   story   across   media,   it's   not   a   digital   story   anymore. 

-   Kåre   V.   Poulsen    

 

För   Kåre   V.   Poulsen   är   det   alltså   tydligt   att   DST   endast   kan   rymmas   inom   de   digitala  

medierna   och   då   framförallt   inom   endast   ett   medium.   För   andra   är   detta   inte   lika   tydligt.   

 
2.3.2  DST   -   Transmedia  

I   en   transmedial   produktion   implementerar   man   de   många   olika   medieformer   som   finns   och  

förmedlar   berättelsen   över   flera   olika   plattformar   och   kanaler.   I   det   transmediala   berättandet  

försöker   man   förmedla   flera   olika   versioner   av   berättelsen   med   syftet   att   utveckla   och  

expandera   storyn.   Narrativet   är   ofta   uppbyggt   på   sådant   sätt   att   det   kan   bli   konsumerat   på  

flera   sätt   och   via   parallella   spår.    Utgångspunkten   är   att   skapa   en   narrativ   struktur   som   ger  

utrymme   för   multipla   berättelser   över   multipla   plattformar   och   kanaler,   med   syftet   att   ge   den,  

utifrån   olika   vinklingar,   flera   lager   och   därigenom   en   mer   nyanserad   helhetsbild   av  

berättelsen.   Kreatörerna   skapar   således   inte   bara   en   story   för   en   produktionsform,   utan  

berättelsen    har   olika   delar   som,   i   sig,   utgör   en   del   av   helheten.   En   berättelse   kan   således  

introduceras   på   ett   sätt   i   en   plattform   för   att   sedan   utvidgas   genom   andra   plattformar.   Varje  

del   måste   kunna   stå   på   egna   ben   för   att   kunna   fungera   som   en   väg   in   i   helhetskonceptet.   Ställt  

på   sin   spets   skulle   man   kunna   säga   att   en   transmedial   berättelse,   förvisso   i   grund   och   botten  

digital   till   naturen,   kan   även   figurera   i   sammanhang   som   inte   nödvändigtvis   är   digitala.   Ett  

live   event   kan   således,   som   en   entry-point   till   berättelsen,   vara   en   del   av   den   större   helheten.   

Tomas   Lindh   öppnar   upp   för   möjligheten   att   även   Transmedia   skulle   kunna   omfattas   av  

begreppet   DST.   

 
Som   begrepp   skulle   jag   säga   att   Digital   storytelling   är   en   samlingsterm   för   berättelser   där   den  

primära   utgivnings   plattformen   finns   i   en   digital   kontext.   …   Men   vad   innebär   Transmedia   och   vad   är  

skillnaden   mellan   Transmedia   och   Cross-media   och   kan   allt   samlas   under   digital   storytelling? 

-   Tomas   Lindh   
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2.3.3  DST   -   Cross-media  

Utifrån   ovan   nämnda   definitioner   skulle   man   kunna   sammanfatta   begreppet   Cross-media   som  

något   som   ligger   mittemellan   det   snävare   begreppet   som   Kåre   använder   sig   av   och   det   lite  

bredare   som   Tomas   är   inne   på   i   sina   definitioner.    I   grund   och   botten   är   det   precis   som   namnet  

antyder   -   en   korsning   mellan   medier.    Kortfattat   och   lite   förenklat   kan    man   sammanfatta   det  

som   att   crossmedia   är   en   produkt   som   består   av   flera   medier   på   en   gång   för   att   skapa   en   unik  

helhet   som   de   enskilda   medierna   inte   hade   möjlighet   till   annars.   

 

Ibland   känns   det   som   man   pratar   om   Digital   storytelling   som   en   mer   utvecklad   berättarform   där   man  

kanske   också   varvar   olika   typer   av   medieinnehåll.   Att   man   bygger   upp   en   story   på   en   sajt,   eller   i  

någon   annan   plattform,   där   man   berättar   med,   exempelvis,   bilder   och   text.   Att   man   bygger   en  

berättelse   på   olika   bitar.   När   jag   tänker   på   storytelling   på   digitala   platt-formar   så   tänker   jag   nog   mer  

så,   snarare   än   vad   som   helst   som   berättas   digitalt.  

- Simon   Rosenkvist  

 

Användningsområdena   är   således   många   då   mängden   olika   kombinationer   med   medieformer  

är   stor.   Även   här   kan   man   förmedla   berättelsen   över   flera   olika   mediekanaler   och   plattformar.   

 

 

2.4  Produktion  
Om   det   bland   informanterna   fanns   svårigheter   att   med   stringens   definiera   begreppet   DST   var  

det   något   enklare   att   hitta   någon   form   av   samsyn   angående   vilken   typ   av   produktioner   som  

ryms   inom   det.   Området   för   typen   av   produktioner   är   vida   och   brett,   men   bottnar   ändå   i   en  

kärna   som   består   av   audiovisuellt   uttryck   skapat   för   digitala   plattformar.   

 

Ett   sätt   att   berätta   digitalt   är   ju   att   erbjuda   läsaren   olika   sätt   att   ta   del   av   samma   historia,   beroende   på  

hur   mycket   tid   man   har   eller   hur   intresserad   man   är.  

-   Stefan   Eklund   

 

Jag   tycker   inte   att   man   kan   kalla   en   vanlig   text   artikel   för   Digital   storytelling.   Det   handlar   om  

berättande   där   man   har   tänkt   i   segment,   eller   där   man   har   tänkt   på   någon   slags   interaktivitet,   där   
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man   kan   varva   olika   medietyper.   Där   användaren   eller   publiken   tar   sig   igenom   ett   berättande   på   något  

annat   sätt   än   att   bara   sitta   och   läsa   en   text   eller   lyssna   på   ett   långt   ljudklipp. 

-   Simon   Rosenkvist  

 

An   example   would   be   the   mobile   film   "Kidder".   It   looks   like   your   phone   is   taken   over   by   the   subject  

and   it's   about   him   trying   to   get   a   job   and   how   he   is   interacting   with   his   phone.   Another   example   would  

be   the   movie   “Late   Shift”,   and   it's   a   branch   narrative.   It's   sort   of   like   you   choose   your   own   adventure  

film   and   you   get   to   decide   the   choices   of   the   main   character.   Then   you   have   the   classical   web  

documentaries   on   the   templates,   and   you   have   the   news   articles   and   you   have   the   Insta   stories.   These  

are   some   of   the   examples   that   I   would   say   are   all   covered   within   the   definition   of   digital   stories.  

  

       -   Kåre   V.   Poulsen  

 

Även   om   ovanstående   citat   endast   illustrerar   ett   fåtal   olika   aspekter   inom   DST   produktion  

påvisar   de   ändå   att   det   digitala   berättandet   inom   det   journalistiska   området   kan   skilja   sig   en  

hel   del   från   vad   man,   i   mera   “klassisk   produktion”,   har   sett   som   norm   för   hur   en   berättelse  

skall   paketeras   och   förmedlas.   Det   gäller   idag   att   oftare   jobba   med   ett   publicistiskt  

helhetstänk   som   spänner   över   flera   digitala   plattformar   och   med   större   valmöjligheter   för  

läsarna.   Att   erbjuda   olika   perspektiv   beroende   på   vad   man   är   intresserad   av   som   individ   när  

det   gäller   hur   mycket   tid   man   vill   spendera   på   berättelsen,   vilken   medietyp   och   plattform   man  

föredrar.   Segmentering   och   någon   form   av   interaktivitet   är   också   viktiga   aspekter.   

 

2.4.1  Audiovisuellt   

DST   bygger   på   det   audiovisuella   uttrycket.   Kortfattat   handlar   det   om   att   paketera   olika  

media;   text,   bild   (rörlig   och   stillbild),   ljud,   grafik   och   animationer,   tillsammans   på   något   sätt.  

Det   finns   dock   inget   uttalat   krav   på   att   alla   dessa   uttryck   skall   finnas   med   samtidigt.   Dessa  

olika   medier   kombineras   och   figurerar   inom   olika   typer   av   produktioner   och   publiceringsytor  

som,   exempelvis,   nyhetssajter   på   webben,   podd   plattformar,   appar,   och   sociala   medier   såsom  

Facebook,   Instagram,   Messenger   och   Youtube.  

 

2.4.2  Interaktivt  

Journalistisk   DST,   vanligtvis,   är   inte   interaktiva   på   ett   sätt   där   du   faktiskt   har   en   dialog  

mellan   användaren   och   innehållet,   där   innehållet   ändras   beroende   på   vad   användaren   gör   som  
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ofta   förekommer   i   den   digitala   spelvärlden.   Det   sagt   kan   det   finnas   en   viss   dialog   med   en  

producent   eller   en   redaktion   och   övriga   läsare   i   vissa   sammanhang.   Till   detta   återkommer   jag  

i   de   delar   av   rapporten   som   avhandlar   storytelling   och   kommunikation.   Enligt   informanterna  

handlar   interaktiviteten   mestadels   mer   om   att   det   är   en   interaktiv   plats   där   du   som   användare  

kan   göra   avgörande   val   för   hur   du   vill   att   berättelsen   skall   spelas   upp   för   dig.   Att   man   har  

möjligheten   att   bestämma   vad   som   är   ens   ingångspunkt   till   berättelsen.   Vilken   del   eller   delar  

vill   jag   som   användare   se   och   i   vilken   ordning?   En   slags   personifiering   av   upplevelsen.  

Istället   för   att   någon   bestämmer   det   för   dig.   På   det   sättet   är   en   digital   berättelse   en   icke-linjär  

sådan   i   och   med   att   användaren   kan   bestämma   sin   egen   rutt   mellan   de   olika   delarna.   

 

2.4.3  Segmentering  

I   en   värld   där   vi   konsumerar   berättelser   på   ett   allt   mer   fragmenterat   sätt   uppstår   ett   behov   av  

att   kunna   portionera   ut   dessa   i   segment   för   att   anpassa   produktionen   till   de   olika   målgrupper  

som   finns   därute.   Att   på   ett   eller   annat   sätt   paketera   och   skräddarsy   det   digitala   berättandet  

utefter   vad   som   är   eftertraktat   för   de   olika   målgrupperna.   Det   innebär   att   en   digital   berättelse  

kan   komma   i   långa   format   och   korta   format.   Eller   båda   delar.   Den   kan   komma   som   en   enda  

helhet,   utan   segmentering.   Men   också   vara   uppdelad   i   ett   flertal   segment.   Beroende   på  

ändamålet   skapas   idag,   i   det   digitala   berättandet,   mycket   inom   ramarna   för   segmentering.   Det  

är   således   inte   ovanligt   att   man,   över   tid,   bygger   upp   och   förtäljer   en   berättelse   över   ett   flertal  

plattformar   parallellt   med   att   man   lägger   upp   den   i   sin   helhet   på   sin   huvudplattform.   På   så  

sätt   kan   man   som   läsare   välja   det   sätt   som   passar   bäst   för   att   konsumera   berättelsen   för  

stunden   eller   utifrån   ens   egna   preferenser   och   konsumtionsmönster.   

 
2.4.4  Exempel   på   journalistisk   DST  

Det   finns   en   uppsjö   av   produktioner,   av   olika   slag,   att   lyfta   fram   som   exempel   på   DST.  

Skulle   man   dock   lyfta   ett   specifikt   exempel,   för   att   illustrera   en   del   av   alla   de   aspekter   av  

DST   som   nämns   i   denna   undersökning,   är   berättelsen   Last   Hijack   ett   gott   sådant.   Denna  11

audiovisuella   berättelse,   om   hur   Somaliska   pirater   kidnappar   ett   skepp   under   brittisk   flagg,  

ger   publiken   möjlighet   att   ta   del   av   storyn   genom   dels   en   långfilm   samt   genom   en   interaktiv  

dokumentär.   I   den   senare   kan   man   ta   del   av   storyn   ur   olika   perspektiv   via   några   av  

11   https://lasthijack.com/  
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huvudkaraktärerna   från   båda   sidorna   i   detta   drama   -   piraternas   eller   de   kidnappades.   Genom  

de   interaktiva   valmöjligheterna   kan   man   själv   styra   hur   man   konsumerar   berättelsen.   Nedan  

skärmdump   visar   hur   gränssnitt   och   struktur   är   uppbyggt   på   sajten   (figur   3).   

 

Figur   3     Exempel   på   DST   -   Last   Hijack        

 

 

 

 

2.5  Medielogik   
Medielogik   handlar   om,   kortfattat   och   synnerligen   förenklat,   om   mediernas   rutiner,   metoder  

och   sätt   att   gestalta   något.   Om   mediets   förmåga   att   berätta   och   fånga   publikens   upp-  

märksamhet.   Hur   berättelsen   och   mediets   format   är   anpassade   till   varandra.   Medielogiken  

sätter   normen   för   hur   budskap   formuleras   i   olika   medium   och   den   kan   se   annorlunda   ut  

beroende   på   vem   som   är   avsändaren   och   till   vilken   typ   av   mottagare   budskapet   skall   riktas.  

Varje   kanal   och   plattform   har   sin   egen   logik.   I   och   med   det   gäller   det   att   utnyttja   de  

egenskaper   som   gör   det   medieformat   man   ämnar   bruka   för   att   berätta   historien   unikt.   Det  

gäller   att   söka   efter   sådant   som   passar   formatet.   I   den   tekniska   utvecklingens   spår   har   denna  

process   förändrats   och   i   dagens   snabba   digitala   värld   måste   man   arbeta   på   ett   annorlunda   sätt  
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med   det   redaktionella   innehållet.   Således   blir   formatet   viktigt.   Beroende   på   ändamålet   och  

formatet   med   produktionen   kan   det   vara   en   markant   skillnad   i   hur   informationen   selekteras,  

paketeras   och   presenteras.   

 

Jag   är   noga   med   att   berätta   att   det   egentligen   inte   handlar   om   att   vi   ska   berätta   nya   saker,   för   den  

missuppfattningen   kan   man   oftast   stöta   på.   …   Utan   det   handlar   om   att   hitta   nya   berättarformer   för   det.  

 

-   Stefan   Eklund  

 

Men   det   handlar   idag   inte   bara   om   faktumet   att   man   i   den   digitala   världen   måste   anpassa  

produktionerna   till   flerkanalspublicering   med   allt   vad   det   innebär.   Utan   också   ta   i   akt   olika  

målgruppers   konsumtionsmönster.   Ett   mönster   i   vilket   man   som   producent   och   berättare   är  

utsatt   för   enorm   konkurrens   i   det   gigantiska   hav   av   mediebrus   som   finns   i   dagens   digitala  

samhälle.    Det   finns   olika   typer   av   konsumenter,   med   olika   preferenser,   med   olika  

konsumtionsmönster   och   medievanor.  

 

Dagens   publik   gör   antagligen   två   eller   tre   saker   på   samma   gång!   Så   inte   bara   det   att   du   inte   når   dem   i  

de   traditionella   situationerna,   utan   du   når   dem   också   medan   de   gör   någonting   annat   …   Den   insikten  

att   du   inte   längre   har   folks   odelade   uppmärksamhet   gör   att   du   måste   börja   influera   hur   du   utvecklar  

ditt   innehåll.  

  -   Simon   Staffans   

 

Utöver   detta   har   det   också   skett   en   förändring   i   synsättet   på   interaktivitet   i   relation   till  

valbarhet   för   när,   var   och   hur   man   vill   konsumera   något,   vilket   har   en   påverkan   på   hur   en  

digital   berättelse   skall   förmedlas.   Det   handlar   då   dels   om   interaktivitet   utifrån   perspektivet  

att   kunna   ge   konsumenten   valbarhet   när   det   gäller   hur   man   kan   ta   del   av   berättelsen.   Att  

läsaren   själv   kan   välja   när   och   hur   den   konsumerar.   Dels   handlar   det   om   interaktivitet   som  

skapar   spridning.   Spridning,   i   det   gigantiska   digitala   havet,   är   avgörande   då   den   genererar  

vidare   konsumtion   av   innehållet   på   de   digitala   plattformarna.    Till   skillnad   då   från   traditionell  

radio,   tidning   eller   TV   produktion   där   man   mer   basunerar   ut   någonting   till   massan.   
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Interaktionen,   i   den   digitala   värld   där   algoritmerna   tagit   en   allt   större   plats   och   påverkar   hur  

saker   sprids   på   nätet,   är   nyckeln   för   att   nå   ut.   Om   interaktion   inte   finns   skapas   inte   vidare  

intresse   och   engagemang   och   det   når   inte   ut   till   någon.   Detta   påverkar   också   medielogiken.   

 

2.5.1  Traditionell   medielogik   &   dramaturgi   

Generellt   kan   man   säga   att   i   den   traditionella   medielogiken,   oavsett   område,   genre   och  

produktion,   har   det   funnits   en   mediedramaturgi   som   bygger   på   att   berättelsen   skall   förmedlas  

med   en   början,   en   mitt   och   ett   slut.   En   historia   har,   traditionellt   sett,   byggts   upp   med  

förutsättningar   som,   oavsett   vilken   typ   av   produktion   det   varit   inom   det   audiovisuella  

området,   gett   möjligheter   till   under   längre   former   bygga   upp   berättelsen.   Enligt   samma   logik  

och   dramaturgi   behöver   en   historia   också   tempoväxlingar,   i   vilka   berättelsen   utvecklas   och  

nya   element   tillförs   allt   eftersom.   I   alla   fall   i   jämförelse   med   förutsättningarna   som   ryms  

inom   den   medielogik   som   finns   idag.   Rent   generellt   kunde   man   applicera   den   här   modellen  

på   det   mesta   som   gjordes   oavsett   vilket   område   och   stora   anpassningar   av   den   var   sällsynta.   

 

2.5.2  Ny   medielogik   &   dramaturgi   

Samtliga   informanter   vittnar   om   att   konkurrensen   om   publikens   uppmärksamhet   är   stenhård   i  

den   digitala   världen.   I   det   digitala   bruset   där   konsumenterna   matas   med   otroliga   mängder  

med   information   är   det   viktigt   att   jobba   för   att   fånga   publiken   snabbt,   men   också   att   lyckas  

behålla   den   under   tid.   Det   som   framkommer   i   intervjuerna   är   att   den   klassiska   medielogiken  

har   i   stora   delar,   om   än   inte   helt,   fått   ge   vika   för   en   logik   och   dramaturgi   som,   ofta,   bygger   på  

att   först   och   främst   skapa   intresse   för   avsändare   och   storyn.   Inte   sällan   på   lite   utrymme   och  

tid.   Att   inom   en   kort   tid   få   läsaren   att   stanna   vid   just   din   produktion   i   det   digitala   flödet.   Och  

helst   slussa   vidare   den   till   de   andra   produktioner   man   gjort   på   ämnet   på   andra   plattformar.  

Det   gäller   således   att   sälja   in   din   berättelse   på   ett   attraktivt,   snabbt   och   effektivt   sätt.  

Snabbhet   i   presentationen   är   en   prioritet.   Således   finns   det   inte   längre   samma   utrymme   för  

den   klassiska   dramaturgiska   kurvan,   utan   man   måste   oftare   upp   på   toppen   av   den   på   ett  

snabbare   och   effektivare   sätt.   I   den   nya   medielogiken   och   berättar-   tekniken   blir   därmed  

förenklingar,   intensifieringar,   konkretiseringar   och   personifieringar   verktyg   för   att   locka  

målgrupperna.   I   en   utsatt   konkurrenssituation   gäller   det   att   förstå   hur   publik   och   människor  

beter   sig.   Vad   som   behövs   för   att   fånga   dem.   Vilka   vinklingar   som   gör   att   de   kan   relatera   och  
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på   så   sätt   skapa   en   igenkänningsfaktor   hos   publiken.   Hur   du   paketerar   för   innehållet   för   att   på  

effektivast   sätt   nå   ut   med   budskapet.   Hur   du   säljer   in   det   så   att   det   verkar   intressant.   Tekniker  

som   gör   att   läsaren   kanske   stannar   upp   och   tar   del   av   din   berättelse.   

 

Du   kan   inte   få   någonting   gratis,   du   måste   verkligen   maxa   och   förstå   vilka   mekanismer   du   har   i  

materialet   framför   dig   som   kommer   trigga   folk   till   interaktion,   till   att   ta   de   där   tre   sekunderna   som   det  

krävs   för   att   hooka   upp   någon   till   att   fortsätta   ta   del   av   det!   Vi   pratar   då   om   att   faktiskt   kunna   definiera  

olika   faktorer   som   skapar   interaktion.   

      -   Simon   Rosenkvist  

 

Parallellt   med   detta   har   det   långsamma   formatet   fått   något   av   en   renässans.   Long-form  

journalism,   oavsett   hur   det   produceras   och   för   vilka   plattformar,   har   ökat   i   popularitet   de  

senaste   åren.   Kanske   som   en   motreaktion   till   det   snabba   och   korta.   I   denna   komplexa  

medievärld   behöver   man   därmed   som   digital   berättare   ofta   förstå   och   behärska   de   olika  

medielogikerna   med   dess   olika   dramaturgier.   Man   kan   som   producent   behöva   få   de   här   två  

olika   realiteterna   att   verka   i   s amexistens   för   att   säkra   att   man   når   så   många   som   möjligt,   så  

länge   som   möjligt.   Det   gäller   att   få   de   olika   kanalerna,   som   kanske   styrs   av   olika  

medielogiker   och   format,   att   komplettera   varandra   i   den   parallellpublicering   som   ofta  

förekommer.   Att   skapa   synergieffekter   av   flertalet   olika   sätt   att   berätta   en   historia   på.   

Oavsett   format   och   dramaturgiskt   upplägg   är   interaktion   en   förutsättning   för   att   den   digitala  

berättelsen   skall   nå   ut   till   publiken.   Det   gäller   att   skapa   en   produktion   som   är   interaktiv   i   sitt  

upplägg.   Främst   gäller   det   att   även   finnas   tillgänglig   för   målgruppen.   Att   främja   interaktion  

och   skapa   möjligheter   till   direktkontakt   med   läsarna   för   att   besvara   de   frågor   och   önskemål  

som   eventuellt   finns   hos   målgruppen.   Av   ge   dem   möjligheter   till   att   vara   en   del   av   en  

diskussion   på   ämnet.   Att   vidareutveckla   berättelsen   för   att   tillmötesgå   publiken   i   frågor   de  

vill   veta   mer   av.   Ett   sorts   interaktivt   digitalt   berättande.   

 

 

2.6  Audiovisuell   multikompetens  
Inom   DST   gäller   det   att   kunna   integrera   vad   som   tidigare   var   separata   kommunikations-  

metoder.   Exempelvis   det   som   har   kallats   för   nya   medier,   tillsammans   med   sociala   medier,  
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webbproduktioner   men   också   traditionella   former   som   Film,   TV   och   tidningsproduktion.  

Gammalt   möter   nytt   och   skapar   en   fusion.   Detta   ställer   speciella   krav   på   den   digitala  

berättaren.   Som   tidigare   nämnt   bygger   DST   på   det   audiovisuella   uttrycket   och   att   det   gäller  

att   paketera   olika   medieformer   såsom   text,   bild   (rörlig   och   stillbild),   ljud,   grafik   och  

animationer,   m.fl.   tillsammans   på   något   sätt.   Dessa   olika   medier   kombineras   och   figurerar  

inom   olika   typer   av   produktioner   och   publiceringsytor   i   vilka   målgruppen   på   något   sätt   kan  

interagera.   

 

If   you   look   at   what   are   the   elements   of   a   digital   story,   ...   it's   sound,   it's   video,   it's   photo,   it's   graphics.  

So,   I   would   say,   if   you're   able   to   collect   that   type   of   material   and   you're   able   to   figure   out   some   sort   of  

structure   of   how   the   user   is   going   to   interact   with   it,   then   you've   come   a   long   way!  

-   Kåre   V.   Poulsen   

 

Den   typen   av   produktioner,    med   allt   vad   det   innebär,   är   en   komplex   historia   som   ställer   högre  

produktionskrav   än   om   man   skulle   producera   en   story   för   en   plattform   endast.   Det   gäller  

således   att   hitta   kompetens   med   kunskaper   för   att   kunna   bidra   till   alla   olika   format   som   skall  

produceras.   För   att   kunna   leverera   produktioner   med   kontinuitet   av   olika   format   som   fungerar  

gentemot   olika   målgrupper   krävs   en   relativt   mångfacetterad   konstellation   av   individer   i   ett  

produktionsteam   som   kan   bidra   till   de   olika   sätten   att   förmedla   storyn.   En   sådan   konstellation  

kan   se   annorlunda   ut   beroende   på   förutsättningarna   och   vad   målet   med   produktionen   är.   Stora  

organisationer   kan,   exempelvis,   ha   organisatoriska   förutsättningar   för   att   jobba   med   nischade  

kreatörer   som   ansvarar   för   ett   begränsat   område   av   berättandet   och   därmed   kan   bidra   med  

mer   spetskunskaper.   Eller   kanske   ekonomiska   förutsättningar   för   att   ge   uppbyggandet   av   en  

berättelse   mer   tid.   Något   som   är   svårare   för   mindre   redaktioner   eller   en   verksamhet   i   vilken  

det   gäller   att   leverera   produktioner   med   snabbhet   och   med   färre   individer   inblandade.   I  

sådana   fall   bygger   mycket   på   att   berättandet   skall   vara   relativt   enkelt   och   snabbt   att   producera  

och   därmed   finns   det   inte   samma   utrymme   för   specialister   i   produktionsteamet.   Istället  

behövs   då   ofta   en   personalstyrka   som   är   mer   “allround”   och   därmed   inte   nödvändigtvis  

besitter   djup   spetskompetens   inom   ett   nischat   område.   Oavsett   hur   organisationen   och  

förutsättningarna   ser   ut   har   branschen   utmaningar   som   skapar   frågetecken   kring   hur   man  
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skall   hitta   rätt   kompetens   för   just   sin   verksamhet.    I   vissa   fall   handlar   det   om   att   skala   ner   sin  

verksamhet,   medan   det   i   andra   fall   kanske   handlar   om   att   skala   upp   sin   verksamhet.   

 

Det   är   ganska   mycket   testande   överhuvudtaget   nu.   Samtidigt   är   vi   ju   i   en   situation   som   de   flesta   andra  

i   branschen.   Det   är   ju   inte   så   att   vi   har   möjligheter   att   nyrekrytera   direkt,   utan   det   handlar   om   att  

kunna   kompetensväxla   när   tillfälle   uppstår.  

-   Stefan   Eklund  

 

Det   som   är   problemet   för   oss   på   SVT   är   att   vi   har   kommit   från   en   stor   maskin,   och   nu   ska   maskinen  

bli   många,   många   små   maskiner.   

-   Tomas   Lindh  

 

Generellt   kan   man   man   säga   att   det   behövs   två   typer   av   kompetenser.   Dels   individer   men   en  

bred   kunskapsbas   och   multikompetens   som   i   mångt   och   mycket   ska   kunna   stå   på   egna   ben   i  

mycket   av   det   som   görs.   Kompetenser   som   betraktas   som   relativt   grundläggande.   Dels   finns  

det   behov   av   specialistkompetens.   Den   typen   av   kompetens   kommer   ofta   in   och   bidrar   till   hur  

man   paketerar   berättelsen   och   kan   bestå   av   enskilda   individer   med   specialkompetens   för  

detta,   eller   via   en   utvecklingsavdelning   som,   exempelvis,   hjälper   till   med   att   ta   fram  

redskapen   för   paketeringen.   

 

Det   grundläggande   kravet   är   att   man   ska   kunna   göra   ett   digitalt   berättande   själv,   med   hjälp   av   de   här  

kompetenserna.   Det   är   det   grundläggande   kravet   vi   har   på   de   journalister   vi   anställer   idag.   Men   vi   har  

ju   också   specialistkompetens   när   det   gäller   presentation.  

- Stefan   Eklund  

 

Den   grundläggande   kompetensen   handlar   kanske   inte   så   mycket   om   att   driva   utvecklingen  

framåt,   utan   sköter   mer   det   dagliga.   Det   är   med   hjälp   av   specialistkompetenser   det   mer  

avancerade   berättandet   sker.   

 

2.6.1  Multikompetens   

När   det   gäller   den   breda   kompetensen,   vad   man   skulle   kunna   kalla   multikompetens,   handlar  

det   om   att   ha   en   generell   kunskap   och   förståelse   i   ett   audiovisuellt   tänk.   Hur   bilder,   videor,  
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text,   ljud   och   grafiska   inslag   kan   samspela   och   att   som   berättare   kunna   skapa   en   helhet   av   det  

för   en   starkare   berättelse.   En   enklare   variant   av   digitalt   berättande   i   vilket   man   förväntas  

klara   det   på   egen   hand   i   hela   produktionskedjan.   Från   ax   till   limpa   och   inte   sällan   under  

relativt   korta   produktionstider.    Den   tekniska   faktorn   har   förvisso   stor   betydelse,   men   det  

handlar   oftast   om   att   ha   multikompetenta   aktörer    med   grundläggande   kunskaper,   men   ändå  

tillräckligt   tekniskt   orienterade   för   att   kunna,   på   ett   ganska   traditionellt   sätt   med   små   resurser,  

förmedla   en   berättelse   audiovisuellt.    Att   skapa   en   kommunikativ   helhetsupplevelse   med   hjälp  

av   nya   tekniska   verktyg.   Det   gäller   att   dels   behärska   tekniken,   dels   kunna   anpassa   den  

journalistiska   berättelsen   till   olika   former   anpassade   för   olika   publiceringsytor   för   att   nå   fler.   

Att   förstå   procedurer   för   bearbetning   och   hantering   av   olika   digitala   produktioner.   Att   ha  

färdigheter   och   förmåga   att   behärska   grundläggande   hantering   av   programvaror   för  

framställning   och   redigering   av   olika   digitala   produktioner.    Således   gäller   det   att   som   digital  

berättare   vara   “hands-on”,   flexibel,   snabb   i   produktionen   och   kunna   förstå   på   vilket   sätt   och  

för   vilken/vilka   plattformar   en   berättelse   gör   sig   bäst   beroende   på   vad   ändamålet   är.   En  

person   som   kan   spela   många   “instrument”   samtidigt.   

 

En   självgående   maskin,   som   kan   leverera   till   alla   plattformar.   Då   talar   vi   om   att   denna   kan   berätta   om  

det   i   radio,   ta   stillbilder   som   ser   någorlunda   ok   ut,   den   kan   spela   in   en   intervju   med   viktiga   personer  

för   storyn   och   få   det   publicerat   och   embeddat   i   en   artikel   osv.   Det   är   ett   arbetsflöde   som   blir   väldigt  

värdefullt   och   något   man   som   projektledare   vill   ha!   Istället   för   att   skicka   ut   ett   flertal   individer   som  

behöver   synkronisera   med   varandra,   så   behöver   jag   bara   tala   med   en   människa   om   vad   är  

målsättningarna?   Vad   är   ambitionen?   Vad   är   tilltalet   vi   söker?   Vad   vill   vi   ha?  

-   Tomas   Lindh  

 

Det   sagt   måste   man   inte   alltid   vara   fullt   multikompetent   inom   alla   ovan   nämnda   områden,  

men   i   alla   fall   veta   tillräckligt   mycket   om   dem   för   att   identifiera   vilken/vilka   former   som  

passar   bäst   för   berättelsen   som   skall   förmedlas.   Att   kunna   utvärdera   möjligheterna   och   se  

vilka   grejer   man   som   berättare   kan   använda   sig   av.   Att   beroende   på   ändamål   kunna   selektera  

och   ta   bort   något   som   inte   är   lämpligt,   och   satsa   på   det   man   behöver   för   att   på   bästa   och   mest  

effektiva   sätt   nå   ut   med   berättelsen.   Samtidigt   finns   det   ett   behov   för   specialkompetens   för   att  

kunna   komplettera   denna   multikompetens   som   är   mer   anpassad   för   snabba   och   mindre  

omfattande   produktioner.   Det   finns   ju   trots   allt   en   gräns   för   hur   mycket   en   person   kan   klara  
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av   att   leverera   när   det   gäller   innehåll.   Framförallt   innehåll   med   högre   verkshöjd   och   kvalitet.  

Dessutom   finns   det   en   konkurrenssituation   i   den   digitala   världen   i   vilken   läsare   och   publik  

har   en   kravbild   som   kan   vara   svår   att   nå   upp   till   beroende   på   hur   dess   preferenser   ser   ut.   

 

Det   beror   ju   helt   och   hållet   på   vad   man   vill   att   den   one   man   showen   ska   klara   av.   Men   det   blir   ju  

svårare   och   svårare   i   och   med   att   möjligheterna   blir   fler   och   fler.   Och   konkurrensen   blir   större   och  

större!   Så   om   du   gör   någonting   och   du   inte   är   bra   på   det   så   märks   det   och   folk   tar   till   sig   annat   och  

bättre   producerat   och   berättat   innehåll   än   det   som   du   kommer   med.  

  -   Simon   Staffans  
 

Ibland   räcker   det   med   enklare   produktioner,   men   ibland   krävs   en   insats   som   kan   vara   svår   för  

den   enskilde,   om   än   multikompetenta,   berättaren   att   genomföra   på   ett   tillfredsställande   sätt.   

 

2.6.2  Specialistkompetens   

Vid   vissa   tillfällen,   där   produktionen   är   mer   omfattande   och   komplex,   behövs   individer   med  

djupare   kunskaper   inom   vissa   områden.   Främst   i   situationer   där   kreatörer   i   en   produktion   inte  

har   spetskompetensen   som   behövs   för   en   mer   avancerad   berättarform   och   när   stora  

nyhetshändelser   skall   bevakas.   Eller   när   tiden   inte   räcker   till   för   den   enskilde   producenten,  

för   att   nämna   ett   par   exempel   där   specialistkompetens   behövs.   

 

Jag   tror   att   mediehus   mer   och   mer   kommer   att   inse   att   en   journalist   fixar   inte   att   göra   allt.   En  

journalist   kan   inte   göra   all   research,   gå   ut,   skriva   grejen,   ta   alla   bilderna,   filma   videon,   komma   hem  

och   skriva   färdigt,   bildbehandla   fotona,   klippa   videon,   ge   ut   allting,   köra   kampanjer   på   sociala   medier  

och   sköta   kontakten   till   publiken   efteråt!   Det   går   inte.   Det   är   för   mycket   för   en   person!  

-   Simon   Staffans   

 

Därmed   blir   specialkompetenser   viktiga   som   ett   komplement   och   stöd   till   den   enskilde,  

multikompetenta,   berättaren.   Främst   kanske   när   det   kommer   till   paketering   och   presentation,  

men   även   för,   exempelvis   områden   som   webb   tv.   Vid   sådana   tillfällen   finns   det   fler,   olika  

kompetenser,   som   används.   Man   kan   då,   via   externa   nätverk,   tillhandahålla   personer   med   de  

specifika   kompetenserna   som   den   multikompetenta   journalisten   inte   kan   bidra   med   på   egen  

hand.   Det   kan   handla   om   extern   kompetens.   Alternativt   kan   det   finnas   team   inom  
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organisationen   som   besitter   ett   flertal   olika   spetskompetenser   och   som   kommer   in   i  

varierande   omfattning   utefter   de   behov   som   finns   där   och   då.   Oavsett   upplägg   behövs   mer  

kompetens   av   denna   vara   då   konkurrensen   i   det   digitala   bruset   är   hård.   Konsumenterna   idag  

är   vana   vid   en   viss   typ   av   leverans   och   däri   ligger   utmaningen   för   den   journalistiska,  

berättande,   verksamheten.   Utöver   det   journalistiska   arbetet   skall   det   även   paketeras   och  

berättas   på   ett   sätt   som   kan   konkurrera   med   andra   typer   av   produktioner.   

 

Det   flimrar   ju   överallt   av   tekniskt   avancerade,   kommersiella,   digitala   plattformar   som   vi   har   att   slåss  

emot   med   vårt,   egentligen   ganska   icke-kommersiella,   budskap.   Det   begränsar   oss   till   viss   del.   Vi  

måste   ju   vara   lika   bra!   Det   måste   vara   häftigt   att   ta   del   av   oss.   Upplevelsen   av   det   vi   gör   måste   vara   så  

stark   att   den   kan   konkurrera!   

- Stefan   Eklund  
 

Även   om   det   journalistiska,   digitala,   berättandet   inte   bör   jämföras   med   det   kommersiella  

berättandet,   där   andra   förutsättningar   spelar   in,   är   det   onekligen   så   att   konsumenter   trots   allt  

påverkas   av   andra   produktioner   och   sättet   att   jobba   med   innehåll,   paketering   och   interaktion.   

 

 

2.7  Storytelling  
DST,   ur   ett   journalistiskt   perspektiv,   handlar   om   att   på   ett   mångfacetterat,   effektivt   och  

audiovisuellt   sätt   ge   en   bakgrund   till   något,   sätta   det   i   en   kontext   och   att   göra   saker   begripligt.  

Att   ställa   sig   själv   frågan,   i   en   digital   värld   med   allt   vad   det   innebär,   vad   gör   en   bra   digital  

berättelse?   Utöver   det   journalistiska   arbetet   handlar   det   om   att   förstå   hur   bilder,   videor,   text,  

ljud,   grafik   och   animationer   m.m.   kan   samspela   för   att   kunna   skapa   en   helhet   av   något.    I   detta  

måste   man   se   till   designen   av   produktionen   för   varje   version   och   plattform   för   sig,   samtidigt  

som   man   måste   se   till   helheten.    Helst   bör   man   försöka   bygga   en   helhet,   med   flera   ingångar  

till   berättelsen,   på   olika   plattformar   som   skapar    en   starkare   relation.   Detta   med   fler   versioner  

och   varianter   som   tillmötesgår   målgruppens   önskemål   om   när,   var   och   hur   de   vill   ta   del   av  

den.   Det   finns   olika   behov   hos   publiken   och   det   gäller   att   tillmötesgå   detta,   samtidigt   som  

man   får   dessa   att   samexistera.   

 

 
 

44  



/

 

Majoriteten   av   de   som   på   något   sätt   kommer   i   kontakt   med   berättelsen   tappar   man.   Så   är   det!   Det   är  

svårt   att   ändra   på   redan   etablerade   konsumtionsvärden.   Men   genom   att   producera   en   helhet  

innehållsmässigt,   en   story   world,   och   komma   med   nytt   innehåll   och   ett   nytt   perspektiv   över   en   period,  

kanske   man   kan   skapa   ett   värde   hos   dem   som   redan   har   sett   det.   Då   kanske   man   kan   få   upp   siffran  

något   och   nå   ut   till   fler.  

- Tomas   Lindh   

 

Det   gäller   således   att   tillfredsställa   såväl   den   som   är   ute   efter   kort,   snabb,   generell  

information,   som   den   som   har   ett   behov   eller   intresse   av   att   förstå   på   ett   djupare   plan   och  

längre   format.   Därmed   är   det   viktigt   att   kunna   värdera   kvalitetsaspekten   hos   olika   digitala  

produktioner   och   kunna   göra   avvägningar   mellan   bästa   kvalitet   och   effektiv   distribution   av  

det   digitala   berättandet.   Nyckeln   till   att   få   ut   mest   effekt   av   sin   digitala   berättelse   ligger  

mycket   i   att   hitta   balansen   mellan   kvalitet   och   effektiv   distribution.   Kvaliteten   på  

produktionen   spelar   liten   roll   om   man   inte   når   ut   med   sin   berättelse   varpå   interaktivitet   blir   en  

faktor   när   det   gäller   att   sprida   den.   Samtidigt   kan   man   inte   lägga   för   stor   vikt   på   att   hitta   olika  

sätt   att   nå   ut   och   sprida   storyn.   Den   måste   även   inneha   en   viss   kvalitet.   Får   man   ihop   det  

pusslet   kan   det   skapa   en   starkare   berättelse   som   i   sin   tur   når   fram   till   de   olika   målgrupperna   i  

den,   djupa,   digitala   djungeln.   Dilemmat   här   är   att   kvalitet   kan   ha   olika   innebörd   för   producent  

och   målgrupp,   varpå   det   blir   viktigt   att   undersöka   vad   målgruppen   avser   med   begreppet  

kvalitet.   

 

Handlar   kvalitet   om   produktionsprocess   och   resurser?   Jag   behöver   inte   alltid   tänka   att   det   handlar   om  

hur   mycket   kompetens,   resurser,   teknik   och   tid   det   krävs   för   att   producera   det.   Men,   var   gränsen   går  

för   viss   del   av   kvalitet   avgörs   ju   av   att,   ...   vill   publiken   ha   det?   Tar   de   del   av   det?   Sedan   tar   ju   publiken  

del   av   en   massa   skit   också,   så   man   kan   ju   inte   bara   lita   på   dem!   Det   gäller   att   se   värdet   i   att   ge  

publiken   något   kurerat   och   väl   förpackat   och   väldigt   genomarbetat.   Samtidigt   som   man   levererar  

enklare   och   snabbare   produktioner.  

- Simon   Rosenkvist   

 

Som   digital   storyteller   måste   man   alltså   kunna   se   i   vilka   sammanhang   en   berättelse   kommer  

till   sin   rätt   på   bästa   sätt.   Att   utifrån   målgrupp,   verktyg   och   plattformarnas   unika   egenskaper  

välja   hur   en   berättelse   skall   produceras.   Var   det   är   mest   lämpligt   att   publicera   den   när   det  

gäller   olika   kanalval,   samt   vilken   strategi   man   behöver   ha   för   att   prioritering   kring   när,   var  
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och   hur   något   skall   publiceras   -   i   vilken   kanal   ska   det   publicera   först,   och   kan   de   olika  

berättelserna   i   de   olika   kanalerna   dra   nytta   av   varandra?   Det   handlar   således   inte   bara   om   att  

anpassa   en   story   från   ett   medium   till   ett   annat,   utan   också   om   att   producera   och   publicera  

innehåll   på   rätt   sätt   och   i   rätt   kanal   mest   lämpad   för   att   spegla   målgruppens   sociala   och  

kulturella   förhållanden   och   dess   sätt   att   bruka   media.   

 

Vi   försöker   väl   att   inte   springa   på   alla   bollar,   utan   att   välja   ut   vilka   jobb   vi   tycker   har   en   potential   att  

kunna   göra   ett   mer   avancerat   digitalt   berättande   av.   

    -   Stefan   Eklund  

 

Det   har   också    skett   en   förändring   i   synsättet   på   interaktivitet   i   relation   till   valbarhet   för   när,  

var   och   hur   man   vill   konsumera   något,   sättet   man   har   en   dialog   med   övriga   konsumenter   samt  

publicisterna   och   möjligheterna   till   eventuell   påverkan   på   hur   en   digital   berättelse   skall  

förmedlas.    Publiken   förväntar   sig   att   möjlighet   till   interaktivitet   finns.   Den   är   avgörande   för  

spridning   och   som   genererar   konsumtion   på   de   digitala   plattformarna.   Den   kan   se   ut   på   flera  

sätt,   men   något   som   blivit   en   del   av   det   digitala   berättandet   är   att   öppna   upp   för   den   typen   av  

interaktivitet   i   vilken   man   kommunicerar   med   målgruppen.   Interaktion   är   nyckeln   till  

spridning   då   den   skapar   intresse   och   engagemang,   vilket   i   sin   tur   möjliggör   spridning   då  

algoritmer   byggs   på   interaktivitet.   

 

Vi   ser   ju   ut   som   idioter   om   vi   bara   lägger   upp   saker   och   sedan   inte   finns   där   för   att   vara   en   del   av  

diskussionen!   På   ett   sätt   liverapporterar   vi   ju   i   våra   kommentarsfält.   Allting   hänger   ihop!   Allting   är   ett  

eko   system   på   något   vis!   Och   vi   är   beroende   av   all   de   här   delarna!   Och   det   finns   mycket   att   hämta   för  

det   i   publiken   också   i   och   med   att   vi   är   i   direktkontakt   med   dem   och   kan   besvara   det   vi   inte   redan   har  

besvarat   i   publiceringarna.   

   -   Simon   Rosenqvist   

 

I   rollen   som   digital   berättare   blir   det   således   viktigt   med   interaktion   och   dialog   med  

konsumenterna,   annars   riskerar   man   att   tappa   sin   publik.   

 

 

 
 

46  



/

 

2.7.1     Produktion   för   digitalt   berättande   

Med   bakgrunden   att   det   ska   produceras   för   variation   i   innehåll,   format   och   plattform   gäller  

det   att   inom   produktionen   ha   individer   som   håller   ihop   de   olika   trådarna   och   som   har  

helheten   klar   för   sig   vad   syfte   och   ändamål   är   med   produktionen.   Individer   som   säkerställer  

att   det   som   produceras   är   relevant.   Dessa   individer   bör   vara   involverade   tidigt   i  

designprocessen   av   de   olika   produktionerna.   Detta   för   att   se   över   hur   man   skall   anpassa  

storyns   olika   versioner   till   olika   målgrupper   samtidigt   som   det   bör   säkerställas   att   de  

sammankopplas   på   något   sätt.   Det   är   av   vikt   att   initialt   se   över   hur   innehållet   skall   ges   som  

story,   för   att   därefter   se   över   vilka   resurser   som   behövs   för   produktionen   och   vilka  

kunskapsbanker   som   finns   tillgängliga   inom   produktionsteamet   eller   som   behöver  

införskaffas   för   att   genomföra   produktionen.   

 

Man   vill   ha   en   person   som   tar   hand   om   pyramiden.   Som   håller   ihop   det   på   ett   tydligt   sätt,   så   att   man  

inte   går   vilse   i   det.   …   Vad   är   målsättningarna?   Vad   är   ambitionen?   Vad   är   tilltalet   vi   söker?   Vad   vill   vi  

ha? 

-   Tomas   Lindh   

 

Som   producent   gäller   det   också   att   veta   vem   målgruppen   är!   Man   måste   ha   god   målgrupps-  

kännedom   för   att   kunna   definiera   de   olika   faktorer   som   skapar   interaktion   till   de   man   vänder  

sig   till.   Det   gäller   att   kunna   identifiera   hur   berättelsen   ska   produceras   och   paketeras.  

Samtidigt   är   detta   en   stor   utmaning.   Produktionsstrategier   som   tidigare   kanske   varit   tydligare  

och   enkel   formade,   kan   idag   vara   betydligt   mer   diffusa   och   flexibla.   Det   kanske   inte   ens   finns  

några   specifika,   återkommande,   strategier   att   jobba   utifrån!   Det   är   inte   lätt   att   skapa   specifika  

strukturer   att   jobba   utifrån   när   man   som   designer   av   en   produktion   inte   kan   styra   riktigt   över  

de   olika   konsumtionsmönster   som   finns.   

 

Vi   pratar   mycket   om   att   vi   vill   ha   läsaren   kvar   hos   oss   över   en   lång   tid   och   då   handlar   det   ju   om   att   ge  

många   möjligheter   att   ta   del   av   samma   historia.   Sedan   är   det   ju   svårt   med   olika   målgrupper.  

-   Stefan   Eklund   
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Av   större   vikt   än   vad   som   tidigare   kanske   varit   gällande   inom   journalistiken   är   att   i   den  

digitala   världen   är   det   inte   längre   självklart   att   alla   tar   del   av   det   innehåll   som   produceras   och  

publiceras   av   tidningshus   och   public   service.   Det   är   inte   längre   en   självklarhet   att   producera  

för   massorna,   som   man   kunnat   göra   tidigare   då   alla   “tittade   på   TV”   eller   läste   tidningen.   Den  

tiden   är   förbi.   Till   skillnad   från   tidigare   är   det   idag   svårt   att   nå   ut   till   stora   delar   av  

befolkningen.   Om   man   som   berättare   inte   är   aktiv   på   de   plattformar   som   målgruppen   befinner  

sig   på   blir   det   svårt   att   få   ut   budskapet.   Det   går   inte   att   förlita   sig   på   att   innehåll,   hantverk   och  

berättarkonst   är   på   en   hög   nivå.   Eller   att   organisationen   man   representerar   har,   eller   har    haft,  

en   framträdande   roll.   Även   om   relevansen   är   där,   kan   plattformen   vara   irrelevant.   

 

Vi   kan,   nästan,   ha   en   live-stream   om   Michael   Jackson   som   återuppstår   på   SVT   Play,   och   en   stor   del   av  

befolkningen   kommer   inte   att   få   den   informationen   av   oss.   De   kommer   inte   att   nås   av   det   här  

innehållet,   utan   det   kommer   att   vara   andra   plattformar   som   förmedlar   det   till   dem.  

- Tomas   Lindh   

 

Jobbar   man   med   många   olika   nischer,   och   väldigt   olika   publiker   där   vissa   är   mer   digitalt  

aktiva   än   andra,   blir   det   en   utmaning   berättarmässigt   och   produktionsmässigt.   I   och   med   detta  

blir   det   viktigare   att   jobba   gentemot   målgrupper   istället   för   massorna   och   att   i   detta   arbete  

jobba   mer   långsiktigt   med   att   skapa   relationer   med   dessa   som   i   sin   tur   gör   att   man   som  

berättare   får   ett   värde   och   blir   relevant   för   målgruppen.   Att   skapa   någon   form   av   kontrakt  

med   målgruppen.   Något   som   förhoppningsvis   gör   att   de   i   sin   tur   för   dina   alster   vidare   till   de  

som   inte   tillhör   den   primära   målgruppen.   

 

För   medier   generellt   sett   så   förändrar   det   här   hela   sättet   vi   tänker   på   målgrupp.   Vi   har   ju   länge   i   radio  

och   TV   tänkt   på   målgrupper   i   åldersspann   och   till   viss   del,   om   man   jobbar   exempelvis   lokalt,   i  

geografiska   avgränsningar   osv.   Jag   tror   att   vi   måste   bygga   målgrupper   på   nischer   och   intressen,  

oavsett   hur   gammal   du   är.  

-   Simon   Rosenqvist  

 

Detta   ställer   krav   på   producenterna   som   man   tidigare   inte   behövt   förhålla   sig   till   på   samma  

sätt.   Man   måste   i   större   utsträckning   än   tidigare   kunna   jobba   med   olika   produktionssätt   och  

olika   förutsättningar   för   att   kunna   leverera   gentemot   olika   målgrupper   och  
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användarbeteenden.    Exempelvis   producerar   man   idag   mer   parallellt   än   linjärt   och   digitala  

produktioner   är   ofta   multi   sekventiella   och   erbjuder   därmed   olika   ingångspunkter   och  

innehåll.   Utöver   detta   gäller   det   att   i    sin   paketering   av   storyn   förhålla   sig   till   faktumet   att  

publiken   spenderar   olika   lång   tid   på   storyn.   Då   de   olika   kanalerna/plattformarna   har   olika  

egenskaper   och   till   och   med   kanske   styrs   av   olika   medielogiker   gäller   det   att   prioritera   när,  

var   och   hur   en   berättelse   skall   publiceras.    Det   finns   således   ingen   uppenbar   linjär   ordning  

eller   fast   form   anpassad   efter   massorna   längre.   

 

You   need   to   open   a   lot   of   different   entry   points   and   you   don’t   really   know   how   long   the   user   is   gonna  

be   there!   …   The   selection   of   the   material   needs   to,   in   some   ways,   give   the   user   some   kind   of   route  

through   the   different   elements   that   you   have   I   would   say.   So,   it’s   not   totally   fractured   but,   of   course,  

you   need   to   leave   room   for   the   user   to   find   their   own   way   through   the   material.  

-   Kåre   V.   Poulsen   

 

Hur   läsarna   tolkar   berättarformen   och   narrativet   på   en   plattform/kanal   påverkar   hur   de   ser   på  

storyn   som   berättas.   Det   gäller   att   kunna   identifiera   hur   berättelsen   ska   produceras   och  

paketeras.   I   vilken   turordning   skall   det   publiceras   och   hur   kan   de   olika   versionerna   av  

berättelsen   på   de   olika   kanalerna/plattformarna   dra   nytta   av   varandra   genom   synergieffekter?  

På   vilket   sätt   kan   de   driva   mer   trafik   till   huvudkanalen/plattformen   där   man   kan   ta   del   av   den  

kompletta   storyn?   Därmed   gäller   det   att   före   man   påbörjar   en   produktion   tänka   på   vad  

leveransen   är   till   målgruppen   i   ett   längre   perspektiv.   Att   ge   utrymme   för   att   segmentera  

berättelsen.   Att   via   olika   segment   ge   storyn   möjlighet   att   kännas   relevant   i   ett   längre  

tidsperspektiv.   Att   innan   man   bygger   upp   storyn   tänka   igenom   vad   som   skall   levereras   i   de  

olika   segmenten.   Från   det   att   man   påbörjar   en   produktion   till,   kanske,   långt   efter   att   den  

egentligen   är   färdig.   Att   skifta   från   det   mer   klassiska   narrativet   med   en   början,   mitt   och   ett  

slut.   Från   en   statisk   produktiosnmall   till   en   berättarform   i   vilken   berättandet   sker   under   en  

längre   tid   än   vad   som   tidigare   varit   norm   och   där   man   som   berättare   tänker   mer   långsiktigt   än  

tidigare.   För   att   kunna   göra   detta   gäller   det   att   se   till   att   man   har   ett   brett   materialval   för   att  

kunna   skapa   en   berättelse   som   kan   göra   detta.   

 

Man   kan   strukturera   upp   det   utifrån   en   pyramidform   som   belyser   Vad   gör   vi   innan?   Vad   gör   vi   åt   alla?  

Vad   gör   vi   sedan?   Vad   gör   vi   för   de   dedikerade?   Och   det   är   när   du   har   en   leverans   gentemot   de  
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dedikerade,   den   målgruppen,   det   är   där   du   kan   dra   ner   på   kvalitén   lite.   För   du   vet   att   de   kommer   att  

söka   upp   det   med   motivet   att   de   har   sett   det   och   vill   veta   mer.  

-   Tomas   Lindh   

 

Segmentering   är   således   viktigt   och   i   en   sådan   process   gäller   det   att   se   till   att   så   många   som  

möjligt   kan   nås   med   det   första   segmentet.   Att   den   första   insatsen   får   effekt!   Därefter   får   man  

räkna   med   att   en   del   av   den   publik   man   nådde   med   första   segmentet   kommer   att   försvinna   av  

olika   anledningar.   I   och   med   blir   det   viktigt   att   efter   det   första,   informations   fokuserade  

segmentet,   rikta   efterföljande   segment   av   berättelsen   till   de   som   redan   tagit   del   av   det   första  

innehållet   och   ge   dem   en   innehålls   leverans   de   kan   tänkas   värdera.   Att   samtidigt   som   det  

gäller   att   nå   effekt   direkt,   även   tänka   långsiktigt   för   att   ha   ett   upplägg   som,   efter   publicering  

av   första   segmentet,   kan   fortsätta   skapa   engagemang   hos   målgruppen   och   driva   trafik   till  

plattformarna   i   ett   längre   tidsperspektiv.   Det   gäller   att   som   berättare   strukturera   det   man   vill  

förmedla   så   att   man   kan   komma   med   nytt   innehåll   och   nya   perspektiv   över   en   period,   med  

förhoppningen   om   att   skapa   ett   värde   hos   dem   som   redan   har   sett   det.  

 

Man   gör   en   kort   version   som   väcker   intresse   och   som   berättar   historien   kort   först.   Här   kokar   du   ner  

det   som   du   vill   ha   berättat   till   någonting   som   är   kort,   lättfattat   och   engagerande   och   väcker   folks  

uppmärksamhet,   men   ändå   är   sakligt   och   får   igenom   berättelsen.   Men   att   du   har   beredskapen   och   att  

du   vet   vad   du   gör   sedan,   om   grejen   tar   fart!   …   Så   att   du   alltid   har   en   beredskap   så   att   du   inte   behöver  

play   catch   up   när   du   får   spin   med   någonting!   

-   Simon   Staffans   

 

När   det   gäller   det   digitala   berättandet   är   det   viktigt   att   förstå   att   man   som   berättare   befinner  

sig   i   ett   socialt   sammanhang   och   att   man   måste   vara   införstådd   med   att   interaktivitet   är   en   av  

pusselbitarna   i   det   digitala   berättandets   konst   och   att   man   kan   behöva   vara   delaktig   i  

konversation   med   målgrupperna.   Till   skillnad   från   tidigare   bör   man   idag,   med   just   DST,   vara  

beredd   på   att   ha   att   göra   med   en   betydligt   mer   engagerad,   interaktiv   och   kreativ   publik.   Den  

stora   massan   som   tar   del   av   berättelsen   kanske   delar   med   sig   till   andra   och   stannar   där.   Men  

det   finns   människor   som   vill   engagera   sig   mer   och   komma   med   egen   input.   Det   gäller   därmed  

att   såväl   inför,   under   och   efter   en   produktion   vara   synlig   och   tillgänglig   för   dialog   och   input  

från   läsare   och   publik   och   inte   bara   nöja   sig   med   att   skapa   något,   publicera   detta,   för   att   sedan  
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inte   synas   mer.   Istället,   när   tillfälle   ges,   kan   det   vara   gynnsamt   att   involvera   målgrupperna   i  

någon   form   av   dialog   för   att,   med   hjälp   av   deras   reaktioner   och   tankegångar   kring   ämnet,   ge  

dem   en   möjlighet   att   påverka   hur   berättelsen   skulle   kunna   berättas.   Att   ta   tillvara   på   deras  

engagemang   genom   att   ta   in   publiken   i   skapandeprocessen.   Att   ha   en   syn   på   publiken   i   vilken  

man   accepterar   dem   som   en   förlängd   del   av   redaktionen   med   funktionen   att   de,   eventuellt,  

kan   komma   med   tips,   egna   vinklingar   och   egna   berättelser   som   för   storyn   vidare.   En   tillgång.  

På   så   sätt   kan   man,   förhoppningsvis,   uppnå   en   snöbollseffekt   som   ökar   intresset   och  

engagemanget   för   berättelsen   kontinuerligt.   

 

Tiden   där   man   gav   ut   sina   alster   och   så   fick   folk   läsa   dem   och   så   gick   man   tillbaka   och   gjorde   sina  

nästa   saker   är   förbi.   Vill   man   vara   framgångsrik   i   dagens   journalistiska   värld   så   bör   man   skapa   för   att  

engagera   folk!   Skapa   för   att   ge   människor   en   plats   i   historien,   i   berättelsen,   skapa   för   att   ge   dem  

utrymme   att   berätta   sina   egna   berättelser.  

- Simon   Staffans   

 

Även   om   man   själv,   som   producent   och   berättare,   har   makten   att   bestämma   hur   storyn   skall  

förmedlas   kan   man   ändå   säga   att   det   till   viss   del   handlar   om   att   släppa   kontrollen   över   storyn  

och   ansvaret   för   meningsskapandet.   Inte   fullt   ut   förstås.   Man   måste   ju   som   berättare  

säkerställa   relevans   och   inte   glömma   uppdraget   och   vad   det   är   man   ska   nå   fram   till.   Men  

genom   att   vara   öppen   för   åsikter   och   förslag   från   publiken,   på   samma   sätt   som   man   ofta   är   i  

dialog   med   vanliga   redaktionsmedlemmar   och   produktionsteam,   och   se   på   målgruppens  

tankar   som   en   seriös   diskussion   kan   de   ändå   få   vara   med   och   påverka.   Om   än   så   lite   kanske.  

På   så   sätt   kan   engagemanget   från   publiken   stärkas   och   genomslaget   bli   större.   

 

För   att   kunna   göra   detta   krävs   det   en   viss   flexibilitet   från   produktionsteamet   i   och   med   att  

man   måste,   efter   att   ha   fått   in   förslag,   vara   redo   att   lyssna   på   de   åsikter   och   förslag   som  

kommit   in.   Helst   också   implementera   dessa   i   produkten   så   att   de   som   bidrar   med   sina   tankar  

ser   att   de   kan   vara   med   och   påverka.   För   då   blir   målgruppen   mer   benägen   att   sprida  

informationen   om   att   det   finns   en   relation   mellan   produktionsteam   och   målgrupp   och  

därigenom   kan   större   spridning   och   effekt   uppnås.   Med   andra   ord   får   man   som   berättare   ta   ett  

steg   åt   sidan   och   bjuda   in   medberättare   och   samarbetspartners.   Något   som   kan   vara   en  

utmaning   på   flera   sätt.   Rent   pragmatiskt   ändras   produktions   förfarandet,   men   rollen   som  
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berättare   ändras   också.   Narrativet   ändras   såtillvida   att   i   och   med   den   bild   av   slutprodukten  

man   som   berättare   haft   från   början   kan   komma   att   omprioriteras   för   att   få   berättelsen   relevant  

för   målgruppen.   

 

Du   komprimerar   ju   väldigt   mycket   med   föreställningen   om   produkten   som   du   själv   har   och   det   är  

kanske   där   som   berättar   rollen   förändras.   Man   måste   helt   enkelt   låta   interaktivitet   med   publik   få   ha   en  

konsekvens!   Användaren   ska   vara   med!   Annars   blir   man   den   enskilda,   frånkopplade,   lite   Von   Oben  

berättaren,   som   blir   väldigt   svår   att   relatera   till.   

-   Tomas   Lindh  

 

2.7.2  Journalistiken   i   det   digitala   berättandet   

Även   om   det   digitala,   audiovisuella,   berättandet   med   dess    produktions   förfaranden   och  

berättartekniker   bjuder   på   nya   möjligheter   och   utmaningar   ligger   det   klassiska   och   objektiva  

journalistiska   arbetet   fortfarande   till   grund   för   produktionerna.   Den   journalistiska   yrkesrollen  

kvarstår.   Det   handlar   således   om   att   följa   det   journalistiska   uppdraget   med   att   hitta   relevanta  

och   angelägna   berättelser,   sätta   saker   i   ett   större   sammanhang,   bidra   med   ett  

helikopterperspektiv,   ge   en   överblick,   och   analysera   och   tolka.   Skillnaden   är   att   man   idag  

producerar   och   levererar   detta   med   hjälp   av   nya   berättarformer.   Det   finns   en   del   nya  

utmaningar   i   och   med   att   de   beteendemönster   som   finns   i   den   digitala   världen,   emellanåt,  

innebär   att   man   som   berättare   har   kort   tid   på   sig   att   förmedla   storyn,   samt   att   majoriteten   av  

publiken   inte   kommer   att   gå   vidare   till   nästa   del   eller   segment   av   berättelsen.   Det   är   inte   alltid  

det   finns   möjlighet   att   nå   fram   med   ett   längre   berättande   och   på   så   sätt   skapa   kontext,  

förståelse   och   bakgrund   på   ett   djupare   plan.   Istället   handlar   det   vid   sådana   tillfällen   om   raka  

motsatsen.   Att   via   korta   format   ha   ett   större   fokus   på   att   bara   informera.   Därmed   blir   det  

viktigt   att   som   berättare   komma   till   insikt   i   att   allt   du   som   berättare   vet   behöver   publiken   inte  

ha   direkt   och   i   ett   långt   sjok.   Segmentering   kan   behövas   för   att   nå   fram   i   det   digitala   bruset.  

Att   genom   att   dela   upp   en   en   berättelse   i   ett   flertal,   korta,   segment   som   står   för   sig   själva  

förmedla   innehållet.   Vid   sådana   fall   måste   man   kunna   sålla.   Försöka   identifiera   det   allra  

viktigaste   istället   för   att   ge   för   många   aspekter   samtidigt.   

Utöver   detta   behöver   man,   kanske   i   större   omfattning   än   tidigare,   ta   in   publik   perspektivet   för  

att   få   genomslag   och   effekt   i   den   digitala   djungeln.   På   vilket   sätt   kan   man   hitta   vägar   fram   till  
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målgruppen   genom   att   få   dem   att   identifiera   sig   med   den   vinklingen   man   använder   sig   av   i  

berättandet?    Således   handlar   det   om   att,   i   ett   tidigt   skede,   sätta   publik   och   målgruppers  

intressen   i   fokus.   Att   skapa   en   berättelse   med   stark   relevans   för   målgruppen.  

 

En   bra   berättare   måste   kunna   kunna   se   på   det   man   berättar   med   distans.   Många   journalister   blir   så  

personligt   involverade   i   det   de   ska   berätta   och   sätter   sig   in   i   ämnen   på   ett   så   djupt   plan   att   där  

någonstans   tappar   man   publik   perspektivet!   Man   kan   inte   räkna   med   att   det   är   intressant   bara   för   att  

du   som   journalist   tycker   det   är   intressant.  

-   Simon   Rosenkvist  

 

Här   finns   det   alltså   en   utmaning   i   att   hitta   en   balans   i   det   journalistiska   berättandet   mellan   att,  

dels,   nyhetsvärdera   och   rapportera   utifrån   sitt   journalistiska   uppdrag,   och   att,   dels,   vinkla  

storyn   på   ett   sätt   man   tror   är   relevant   för   målgruppen.   Mellan   det   man   som   publicist   tycker   är  

viktigt   och   det   man   tror   sig   veta   att   publiken   anser   vara   viktigt   och   relevant.   

 

På   något   sätt   vänder   man   på   perspektiven   där.   Det   var   nyttigt   att   se   det.   När   det   gäller   fokusgrupperna  

var   det   väldigt   påtagligt   att   de   vill   ha   relevant   journalistik.   De   vill   inte   ha   lokaltidningstönterier.  

-   Stefan   Eklund   

 

På   vilket   sätt   kan   man   hitta   faktorer   som   genererar   relevans   för   publiken?   Kanske   behöver  

man,   efter   det   initiala   segmentet   med   vilket   man   försöker   nå   så   många   som   möjligt,   den   breda  

massan,   tänka   mer   på   att   leverera   relevans   till   specifika   målgrupper.   Istället   för   till   den   stora  

massan.    Vad   i   storyn   kan   målgruppen   identifiera   sig   med?   Oavsett   om   det   handlar   om  

rubriksättning,   den   längre   djupgående   texten,   bild   och   ljudinslag.   Vad   skapar   intresse   och  

interaktion?   Lyckas   man   väl   med   att   skapa   relevans   för   en   viss   publik,   kan   man,   till   viss   del,  

komma   undan   med   en   lägre   produktionskvalitet.   Inte   när   det   gäller   innehåll   och   relevans,  

men   i   hur   det   paketeras.   Ju   starkare   relevans   ett   innehåll   får   för   en   publik,   desto   mer   benägna  

är   de   att   fortsätta   följa   dig   och   kanske   till   med   acceptera   en   något   lägre   produktionskvalitet.   

 

De   (publiken)   har   redan   kopplat   in   ett   kontrakt   med   oss   baserat   på   ämnet   de   är   intresserade   av.  

Youtube   demonstrerar   ju   det   här   gång   på   gång.   Varför   väljer   man   inte   en   högkvalitativ   och   dyr  
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produktion   framför   en   dålig   lågbudget   produktion   av   en   amatör?   Jo,   för   att   det   finns   en   högre  

relevans   och   koppling   mellan   produktionen   och   henne   som   människa!   Så   att   kvalitén   blir   helt  

irrelevant.  

-   Tomas   Lindh   
 

Ett   sätt   att   få   in   mer   relevans   för   publiken   är   att,   som   tidigare   nämnt,   ha   en   dialog   med  

målgrupperna.   Målgrupperna   har   ofta   en   egen   agenda   i   sammanhanget.   En   agenda   man   som  

journalist   och   publicist   förvisso   skall   förhålla   sig   kritisk   till,   men   till   viss   del   kanske   också  

bör   vara   öppen   och   välkomnande   inför   då,   ur   publikens   perspektiv,   deras   agenda   kan   vara  

lika   viktig   som   ens   egen   agenda.   Om   inte   annat   för   att   vara   tillmötesgående   inför   saker   de  

eventuellt   undrar,   de   inte   förstår   eller   saker   de   vill   veta   mer   av.   

 

Jeff   Gomez   talar   mycket   om   det   här   med   The   Narrative   Reversal.   Dvs.   när   du   har   ett   budskap   och   du  

får   kritik   för   det.   Att   du   kommer   med   något   och   så   får   du   mothugg   på   den   nyheten,   något   som  

attackerar   det   som   du   kommer   ut   med.   …   Att   då   istället   ta   till   sig   det   och   tänka   att   det   här   är   någon  

som   engagerar   sig   faktiskt!   Att   ta   med   sig   den   insikten   och   förvandla   att   de   har   "reversat"   ditt   narrativ  

till   något   som   faktiskt   blir   positivt   för   historien.   

-   Simon   Staffans   

 

Här   handlar   det   inte   om   att   i   blindo   ta   in   åsikter   hur   som   helst,   utan   det   handlar   om   att   se  

mönster   från   den   input   som   kommer   in.   Finns   det   tydliga   mönster   och   valida   åsikter   som  

relaterar   till   det   man   som   journalist   försöker   berätta   om   kan   det   finnas   en   poäng   i   att   låta   detta  

påverka   storyn.   Och   har   de   missuppfattat   det   jag   berättare   försökt   kommunicera,   kan   jag   som  

berättare   tydliggöra   budskapet   ytterligare   och   uppmärksamma   dem   på   detta   så   att   de   känner  

sig   sedda.   Skulle   det   däremot   vara   så   att   de   enbart   är   emot   dig   och   du   anser   att   deras   åsikter  

inte   stämmer   med   verkligheten   kan   man   ändå   ha   en   dialog   i   vilken   man   kan   tydliggöra   att  

detta   är   vår   åsikt,   men   tacka   för   deras   input.   Förhoppningsvis   skapar   detta   en   mindre  

polarisation   i   det   medieklimat   som   råder,   en   rikare   kunskap   kan   uppnås,   och   berättelser   få  

större   spridning   så   att   fler   får   ta   del   av   storyn.   

 
Även   om   interaktion   med   publiken   till   viss   del   är   en   nödvändighet   i   det   moderna   digitala  

berättandet   för   att   nå   ut   och   få   spridning   med   ett   budskap,   gäller   det   att   vara   i   detta   vara  
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försiktig   med   i   vilken   omfattning   och   på   vilket   sätt   denna   interaktion   påverkar   berättandet.  

Det   gäller   att   vara   noga   med   att   granska   den   information   man   får   in   från   publiken!   Vilka  

slutsatser   drar   man   av   den   interaktion   man   får   in   via,   exempelvis,   sociala   medier   som   ligger  

till   grund   för   vad   som   skall   tas   in   i   storyn?   När   man   ingår   ett   partnerskap,   en   sorts   symbios,  

med   publiken   på   det   sättet   att   man   får   direktkontakt   ger   detta   möjligheter   och   tillgångar   till  

information   man   inte   skulle   kunnat   få   annars.   Något   man   bör   förvalta.   Samtidigt   gäller   det   att  

förhålla   sig   kritisk   till   det   som   delges   en.   

Vi   kan   inte   glömma   att   våra   journalister,   som   jobbar   med   medieproduktion,   innehar   en   kompetens   och  

det   är   en   profession!   Det   finns   en   anledning   till   att   vi   ska   kunna   göra   bra   berättande   och   vi   kan   inte  

överlåta   för   mycket   av   det   till   publiken   för   det   behöver   inte   betyda   att   det   blir   bra.  

-   Simon   Rosenkvist   

 

 

2.8  Kommunikation  
DST   må   vara,   ur   ett   historiskt   perspektiv,   en   relativt   ny   företeelse   trots   att   begreppet   som  

sådant   funnits   ett   tag.   Som   de   flesta   nya   produkter,   hur   bra   koncept   de   än   må   vara,   lider   även  

DST   av   vissa   barnsjukdomar.   Det   som   har   varit   och   är   ett   problem   för   DST   är   att  

berättelserna   har   en   tendens   att   inte   nå   fram.   De   har   i   genomgående   haft   svårt   att   nå   sin  

publik!   Oavsett   hur   påkostade,   innovativt,   tekniskt,   kreativt   och   fantastiskt   välgjorda   och  

relevanta   de   än   må   vara.   De   försvinner   i   det   enorma   digitala   havet.   Det   innebär   att  

kärnfrågan,   att   nå   ut   med   ett   budskap   och   få   effekt   och   spridning,   löser   man   inte   med  

välproducerad   DST   enbart.   Det   måste   idag,   till   större   del   än   tidigare,   till   något   mer   i  

ekvationen   för   att   en   produktion   ska   hitta   sin   publik   och   folk   ska   börja   prata   om   den.   

 

It's   very   hard   to   find   eyeballs   for   digital   stories,   because   how   are   people   gonna   find   them?   The   thing   is  

that   because   they're   not   connected   to   anything,   because   they're   are   digital   only,   they   tend   to   become  

lonely   planets   that   are   drifting   into   air!   And   even   very   ambitious   digital   stories   have   a   huge   problem!   

 

- Kåre   V.   Poulsen   
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I   det   enorma   digitala   bruset   blir   det   svårt   att   nå   fram.   För,   exempelvis,   public   service  

kanalerna   dit   vi   historiskt   sett   har   vänt   oss   till   för   information   och   underhållning   har  

förutsättningarna   ändrats   markant.   Vilket   innebär   att   dessa   kanaler,   numera,   i   princip   inte  

existerar   längre   i   dess   dåvarande   form.   Den   linjära   programtablån   har   börjat   fasas   ut,   till  

förmån   för   ett   mer   tematiskt   och   målgrupps   orienterat   upplägg.   Istället   handlar   det   mer   om  

ämnen   och   vad   man   som   individ   är   intresserad   av,   än   vad   som   tidigare   varit   norm   då   man   i  

större   omfattning   producerade   för   massorna   och   för   vissa   kanaler.   En   utveckling   som   innebär  

att   man   mer   och   mer   behöver   ringa   in   publiken   utifrån   målgrupper   och   intressen   för   att   uppnå  

effekt   och   spridning.   

 

Gör   du   ett   innehåll   som   ska   fungera   för   så   många   som   möjligt   hamnar   du   ofta   i   en   situation   där   alla  

tycker   att   det   är   helt   ok,   men   det   är   ingen   som   stiger   upp   på   barrikaderna   och   säger   att   kom   och   se   på  

det   här!   Istället   för   det   kan   man   tänka   att   kan   vi,   i   någon   frågeställning,   hitta   något   som   är   lite  

viktigare   för   den   här   gruppen?   Och   så   börjar   du   bygga   historien   därifrån.   Och   det   är   då   du   får   de   här  

ambassadörerna.  

- Tomas   Lindh   

 

 

2.8.1  Community   Management   &   ambassadörer   

Tanken   med   ett   koncept   som   det   som   beskrivs   ovan   bygger   på   att   man   använder   sig   av  

dedikerade   målgrupper,   en   sorts   ambassadörer,   för   att   skapa   bryggor   mellan   avsändare   och  

mottagare.   Mellan   olika   programformat   och   program.   Mellan   olika   kanaler   och   plattformar.  

Med   hjälp   av   dessa   bryggor   kan   man   skapa   en   pågående   närvaro   och   dialog   mellan   producent  

och   publik.   Ett   slags   inofficiellt   kontrakt   skapas   i   vilket   man   som   producent,   tillsammans   med  

primärgruppen,   försöker   skapa   ett   långsiktigt   samarbete   som   gör   att   individerna   i  

primärgruppen   sedan   kommer   att   föra   ditt   budskap   vidare.   Den   primära   målgruppen   blir  

således   en   viktig   pusselbit   i   att   skapa   relevans   även   för   övriga   målgrupper   och   publik.   För   att  

inte   försvinna   i   det   oändliga   digitala   havet   blir   dialog   och   kommunikation   med   publiken   en  

faktor   man   hoppas   skall   generera   större   effekt.   För   att   kunna   definiera   olika   faktorer   som  

skapar   interaktion,   spridning   och   effekt   krävs   en   viss   dos   av   målgruppskännedom.   Som  

producent   kan   det   vara   av   vikt   att   veta   hur   målgruppen   ser   på   saker   och   ting   för   att   öka  

oddsen   för   att   nå   ut   med   sin   berättelse.   Nyckeln   till   att   nå   ut   med   ditt   budskap   kan   med   andra  
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ord,   till   viss   del,   vara   avhängigt,   huruvida   man   inkluderar   och   gör   gruppen   varse   om   att   något  

av   värde   håller   på   att   produceras   för   dem.   Hur   du   som   producent   lyckas   ta   en   plats   i   ett  

nätverk   med   målgruppen,   som   gör   att   du   och   din   berättelse   blir   relevant   för   dem.   Att   genom  

kommunikation   med   nätverket   få   in   ny   information   och   perspektiv   på   ämnet   man   försöker  

berätta   om.   Information   och   perspektiv   man   kanske   inte   annars   hade   fått   tillgång   till.   

 

Vi   hämtar   ju   berättelser   och   case   utifrån   interaktionerna   vi   har.   Vi   ser   det   också   som   relationsskapande  

och   varumärkesbyggande   och   jätteviktigt   för   public   service   och   egentligen   alla   medier   i   det  

medieklimatet   vi   har.   Så   vi   ser   på   interaktionen   som   egentligen   kanske   viktigare   än   berättelserna.   Eller  

lika   viktiga.  

- Simon   Rosenkvist   

 

Med   det   som   bakgrund   är   det   lätt   att   förstå   att   produktionsbolag   och   redaktioner   idag   har  

börjat   använda   sig   av   publiken   som   en   sorts   ambassadörer.   Ambassadörer   som   skapar   vad  

man   skulle   kunna   likna   en   utökad   redaktion.   Exempelvis   i   form   av   Facebookgrupper   i   vilka  

vissa   delar   av   publiken   får   vara   med   att   tycka   till   om   saker   relaterade   till   det   som   skall  

berättas   och   där   man   kanske   till   och   med   som   ambassadör,   till   viss   del,   får   vara   med   och  

planerade   innehåll   tillsammans   med   den   riktiga   redaktionen   och   produktionsteamet.   På   vissa  

platser   skapas   även   nya   roller   inom   produktionsteam   och   redaktioner   där   arbetsbeskrivningen  

bygger   mycket   på   att   ha   en   sammankallande   och   kommunikativ   roll   gentemot  

ambassadörerna.   Vad   man   också   kan   kalla   Community   Managers.   

 

Vi   byter   nu   ut   vissa   av   rollerna   här,   som   förut   har   kallats   för   digital   redaktör   eller   liknande,   och   som  

nu   blir   Community   Managers   istället.   P3   dokumentär,   exempelvis,   går   över   till   att   ha   en   sluten  

Facebookgrupp   för   sina   mest   största   fans,   där   man   jobbar   jätte   tätt   med   dem!   Just   utifrån   en  

ambassadörs   tanke   för   att   skapa   mervärde   och   exklusivitet   för   dem   och   som   sen,   också,   sprider   det   ut  

till   resten.   

- Simon   Rosenkvist   

 

En   sådan   roll   blir   av   vikt   för   alla   som   på   något   sätt   har   en   relation   till   det   digitala   berättandet.  

Avsändare   såväl   som   mottagare.   Den   håller   relation   och   relevans   vid   liv   inför,   under   och   efter  

berättandet   tagit   plats.   Det   skapas   på   så   sätt   en   pågående   närvaro   bland   alla   människor   som   är  
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intresserade   av   en   viss   story,   vilket   förhoppningsvis   genererar   vidare   spridning.   Det   är  

förmodligen   inte   den   enda   lösningen   för   att   nå   ut   med   sitt   budskap,   men   kanske   är   det   en   av  

flera   bidragande   orsaker   när   det   gäller   att   skapa   relevans   och   effekt   i   sitt   digitala   berättande.   

 

Det   finns   en   teori,   av   Ingrid   Kopp,   som   säger   att   det   är   viktigare   att   vara   älskad   av   1000   än   att   du  

känns   någorlunda   viktig   för   100   000.   En   effekt   av   detta   online   är   att   det   är   ingen   som   rycker   någon  

annan   i   ärmen   för   att   säga   att   du   måste   se   på   det   här!   Men   om   du   har   1000   pers   som   faktiskt   gör   det,  

så   blir   effekterna   och   den   här   djungeltrumman   och   den   egna   energin   som   innehållet   har,   väldigt  

mycket   större!  

- Tomas   Lindh   

 

 

2.9   Analys  
Då   syftet   med   den   här   undersökningen   är   att   dels   skapa   en   bild   av   vad   man   inom   den  

journalistiska   branschen   avser   med   DST,   samt   vilka   kompetenser   och   egenskaper   inom  

digitalt   berättande   som   värderas   och   anses   viktiga   för   att   möjliggöra   nya   aspekter   av  

storytelling,   kommer   följande   analys   ha   två   delar.   Den   första   med   fokus   på   själva   definitionen  

av   DST.   Den   andra   delen   fokuserar   på   vad   som   efterfrågas   ur   ett   kompetensperspektiv.   Den  

analys   som   görs   i   dessa   två   delar   baseras   på   den   empiri   som   samlats   in   via   intervjuerna   med  

tidigare   nämnda   informanter   från   mediebranschen ,   med   hjälp   av   analysmetoden  12

meningskoncentrering .   En   metod   som   undersöker   huruvida   utsagor   är   typiska   för   alla  13

informanter,   i   denna   studie   de   professionella   aktörernas   synsätt   på   DST,   eller   om   det   bara   är  

en   personlig   uppfattning.   Detta   görs   genom   att   urskilja   teman   relevanta   för   studien.   Teman  

som   därefter   ligger   till   grund   för   analysen.   Således   är   det   i   dessa   teman   de   professionella  

aktörernas   röst,   informanterna   i   denna   studie,   och   det   centrala   budskapet   från   intervjuerna  

med   dessa   som    återspeglas   i   kommande   analys.   Men   för   att   med   ett   induktivt  

tillvägagångssätt   -   att   flytta   från   data   och   det   mer   specifika   till   teori   och   det   mer   allmänna   -  

kunna   sätta   saker   i   ett   större   sammanhang   kommer   jag   i   analysen   även   återgå   och   knyta   an   till  

tidigare   nämnda   teoretiska   utgångspunkter   och   forskning,   samtidigt   som   jag   drar   generella  

slutsatser   från   min   egen   empiri.   

12    Se   2.1  
13    Se   1.6.5    samt    2.2  
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2.9.1     Definitioner   av   DST   -   en   komplex   fråga  

Då   DST   är   ett   relativt   nytt   begrepp   vill   jag   inledningsvis   försöka   bringa   klarhet   i   vad  

begreppet   kan   omfatta   ur   ett   journalistiskt   perspektiv.   Min   första   slutsats   i   den   här  

undersökningen   är   att   det   råder   en   komplexitet   gällande   definitioner   av   begreppet   DST.   Det  

finns   olika   varianter   på   begreppet.   Alla   informanter   bekräftade   min   utgångspunkt   till   denna  

studie,   att   det   råder   något   av   en   begreppsförvirring   och   bristande   samsyn   på   vad   DST   är.   En  

förklaring   till   detta   är   att   aktörerna   inom   DST   utgår   från   sina   egna   områden   och   anpassar  

därefter   begrepp   och   form   något   därefter.   Beroende   på   genre   och   område   man   jobbar   inom  

kan   det   se   olika   ut   angående   synsättet   på   DST.   Informanternas   förklaringar   till   vad   som  

orsakat   begreppsförvirringen   hänvisar   till   den   snabba   digitala   utvecklingen.   Att   det   under  

denna   inte   riktigt   funnits   ett   etablerat   vokabulär.   Utvecklingen   av   koncept   och   begrepp   är  

fortfarande   i   sin   linda.   DST   som   begrepp   och   form   har   också,   parallellt   med   sin   egen  

utveckling   ackompanjerats   av,   kanske   till   och   med   överskuggats,   ett   flertal   andra   begrepp  

relaterade   till   det   digitala   berättandet.   Främst   Transmedia   och   Cross-media.   Men   även  

multimedia   och   nya   medier   är   begrepp   som   förekommer.   Begrepp   som   möjligtvis,   skulle  

kunna   kategoriseras   som   underliggande   begrepp   till   det   överhängande,   “paraplyet”   DST.   

 

I   likhet   med   vad   kommunikations-   och   journalistik   teoretikern   Henry   Jenkins   lyfter   fram  

under   sitt   begrepp   konvergenskultur   -   en    digital   kultur    där   yngre   och   äldre   medier   både   möts  

och   smälter   ihop   till   den   grad   att   de   konvergerar   både   till   innehåll   och   form   och   att   denna  

konvergens   skapar   en   komplexitet   som   ibland   kan   vara   svår   att   få   grepp   om   (Jenkins,   2012),   -   

visar   empirin   för   min   studie   på   hur   komplext   DST   är.    Men   även   om   svaren   till   viss   del   skilde  

sig   informanterna   emellan,   visade   sig   det   sig   också   att   det   fanns   aspekter   där   det   finns   en  

samsyn.   Området   för   journalistiska   DST-produktioner   är   brett   och   kan   se   olika   ut,   men  

informanternas   definitioner   bottnar   i   en   kärna   som   består   av   ett   audiovisuellt   uttryck   med   ett  

visst   mått   av   interaktivitet   och   segmentering.    I   en   värld   där   vi   konsumerar   berättelser   på   ett  

allt   mer   fragmenterat   sätt   uppstår   ett   behov   av   att   kunna   portionera   ut   dessa   i   segment   för   att  

anpassa   produktionen   till   de   olika   målgrupper   som   finns   därute.    Ofta   med   ett   publicistiskt  

helhetstänk   som   spänner   över   flera   digitala   plattformar.    En   digital   berättelse   kan   således   vara  

en   icke-linjär   sådan   i   vilken   användaren   kan   bestämma   sin   egen   rutt   mellan   de   olika   delarna.  

På   liknande   sätt   beskriver   Jenkins   (Jenkins,   2012)   produktions   förutsättningarna   för   en  
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konvergenskultur.    Skillnaden   här   kan   möjligtvis   vara   den   att   där   Jenkins   till   stor   del   bygger  

sin   konvergensteori   baserat   på   begreppet   transmedia,   i   vilket   berättandet   inte   nödvändigtvis  

alltid   behöver   vara   digitalt,   är   DST,   per   definition,   i   allra   högsta   grad   ett   digitalt   koncept.  

 

Enligt   informanterna   i   denna   studie   bygger   digital   storytelling   på   det   audiovisuella   uttrycket.  

Ur   ett   journalistiskt   perspektiv   beskrivs   DST   som   användandet   och   formandet   av   berättelser  

med   hjälpa   av   digitala   verktyg.    Förenklat   och   kortfattat   handlar   det   om   att   paketera   olika  

media;   text,   bild   (rörlig   och   stillbild),   ljud,   grafik,   animationer   och   interaktiva   inslag   som,  

exempelvis,   kartor,   tidslinjer   och   simulationer ,   tillsammans   på   något   sätt.   Detta    bekräftas   i  

studien   på   digital   storytelling   genomförd   av   IJIE,   Integrated   Journalism   in   Europe,   2015  

(Ayaz,   2016).   Det   som   dock   skiljer   den   undersökningens   resultat   åt   något   från   den   jag  

genomfört   är   att   det   IJIE   fått   fram   hade   ett   större   fokus   på   kombinationen   av   olika  

audiovisuella   element   i   det   digitala   berättandet.    Det   man   också,   emellanåt,   kallar   multimedia.  

Medan   empirin   från   den   undersökning   jag   genomfört   gav   ett   utslag   som,   möjligtvis,   indikerar  

att   det   digitala   berättandet   i   framtiden   kan   komma   att   ha   ett   större   fokus   på   att   involvera  

målgrupper   och   publik   i   skapandeprocessen   för   berättandet.   Bland   annat   genom   dialog   olika  

parter   emellan.   Något   jag   återkommer   till   senare.   

 

Även   en   studie   från   2012   som   delvis   hade   som   syfte   att   kartlägga   vilka   kärnelementen   av  

DST   är    (Kuan,   Shiratuddin   &   Harun,   2012)   noterar   initialt   och   kortfattat   att   DST,   baserat   på  

olika   experters   definitioner,   handlar   om   konsten   att   kombinera   traditionellt   berättande   med   till  

exempel   stillbilder,   video,   grafik,   musik   och   ljud.   Utöver   detta   diskuteras   även   interaktivitet  

och   vilka   element   som   är   viktiga   för   detta   (se   tabell   1).   Även   om    undersökningen   är   baserad  

på   litteratur   som   mestadels   hänvisar   till   begreppet   DST   ur   det   mer   personliga   brukandet   av  

lekmän   och   inte   det   professionella,   journalistiska,   användandet   av   DST   som   jag   undersöker,  

kan   man   konstatera   att   informanterna   i   min   studie   varit   inne   på   områden   som   är   mer   eller  

mindre   besläktade   med   de   element   som   nämns.   Av   de   tretton   element   som   listas   i   den   studien  

tänker   jag   främst   på   element   som   Engagement,   Significant   Content,   Collaboration   och   User  

Contribution.   Områden   som   även   i   den   empiri   jag   fick   fram   ansågs   viktiga   för   det   digitala  

berättandet   inom   den   journalistiska   branschen.   
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Knut   Lundby,   professor   i   mediestudier   vid   institutionen   för   medier   och   kommunikation   vid  

Oslo   universitet,   beskriver   också   DST   ur   ett   perspektiv   som    omfattar   ett   brett   utbud   av  

berättandeformer    (Lundby,   2008) .   Skillnaden   mellan   de   två   senaste   exemplen,   i   jämförelse  

med   min   studie   och   den   från   IJIE,    ligger   till   viss   del   i   att   de   tar   avstamp   i   ett   bredare   koncept  

för   DST   av   mer   privat   karaktär   och   inte   ett   journalistiskt.   En   utgångspunkt   i   vilken,  

exempelvis,   allt   från   spel   och   interaktivt   berättande   till   användande   av   visuella   effekter   i  

filmer,   till   självpresentationer   i   sociala   medier   och   till   självgjorda   filmer   som   delas   på  

YouTube   får   plats.   Lundby   tar,   exempelvis,   avstamp   i   ett    sociologiskt   perspektiv   för   att   förstå  

digitala   mediers   potential   utifrån   det   personliga   uttrycket,   identitet   och   erkännande   av   andra   i  

såväl   det   individuella   och   kollektiva   liv   vi   lever.   Det   finns   således   ett   större   fokus   på   det  

digitala   berättandet   utifrån   vanliga   människors   perspektiv.   Ett   berättande   som   till   viss   del  

bottnar   i   skolan   för   DST   som   utvecklades   vid   Center   for   Digital   Storytelling   under   90-talet  

och   där   syftet   var   att   hjälpa   människor   att   använda   digitala   medier   för   att   berätta   meningsfulla  

berättelser   från   deras   liv.  

 

2.9.2      Medielogik   i   en   uppmärksamhetsekonomi  

Michael   Goldhaber   (1997)   belyser,   i   sin   teori   om   uppmärksamhetsekonomi,   faktumet   att   det  

ibland,   som   kreatör,   inte   alltid   räcker   med   att   vara   kreativ,   kompetent   och   att   ens   produktioner  

håller   hög   klass.   Det   gäller   också   att   lyckas   fånga   och   behålla   individens   uppmärksamhet.  

Annars   överlever   man   inte   i   en   uppmärksamhetsekonomi.   I   min   undersökning   bekräftas  

Goldhabers   teori   då   det   av   informanterna   lyfts   fram   att   det    i   en   utsatt   konkurrenssituation  

gäller   att   förstå   hur   publik   och   människor   beter   sig   och   vad   som   behövs   för   att   fånga   dem,  

men   även   skapa   långsiktiga   relationer.   Informanterna   påpekar   att    utan   uppmärksamhet   blir  

det   svårt   att   överleva   i   den   digitala   djungeln   där    konkurrensen   är   stenhård   och   att  

medielogiken   bygger   mer   och   mer   på   att   först   och   främst   skapa   intresse.   Det   gäller   således   att  

hitta   vägar   till   att   sälja   in   berättelsen   så   att   det   verkar   intressant.   Helst   på   lite   utrymme   och  

tid.   Att   inom   en   kort   tid   få   läsaren   att   stanna   vid   just   din   produktion   i   det   digitala   flödet.   Det  

poängteras   också   att   det   är   viktigt   att   parallellt   med   att   man   jobbar   med   att   fånga   publikens  

uppmärksamhet   snabbt,   samtidigt   jobba   på   att   bibehålla   den   över   tid.   En   utmaning   då   d et  

finns   olika   typer   av   konsumenter,   med   olika   preferenser,   konsumtionsmönster   och  

medievanor.   Det   gäller   att   jobba   utifrån   en   medielogik   som   inte   enbart   har   fokus   på   att   berätta  
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en   historia,   vilket   varit   det   primära   i   vad   man   skulle   kunna   kalla   den   gamla   medielogiken,  

utan   också   ha   en   struktur   som   aktivt   jobbar   på   att    fånga   publikens   uppmärksamhet.   Helst   ska  

publiken   slussa   vidare   berättelsen   också   för   att   skapa   ännu   mer   uppmärksamhet   och  

ytterligare   spridning.   I   denna,   nya,   medielogik   har   faktorer   relaterat   till   en  

uppmärksamhetsekonomi   tagit   allt   mer   plats   i   skapandeprocessen.   

 

Goldhaber   (1997)   lyfter   i   sin   teori   även   fram   vikten   av   att   nå   fram   till   och   få   uppmärksamhet  

av   individer   som   sitter   på   någon   form   av   maktposition.    Så   kallade   nyckelpersoner.   Individer  

som   har   stor   möjlighet   att   påverka   huruvida   något   syns   och   får   genomslag.   Traditionellt   har  

detta   varit,   utifrån   det   journalistiska   perspektivet,   personer   såsom,   exempelvis,   producenter,  

redaktörer,   programläggare   eller   liknande.   Personer   med   positioner   som   genererar   direkt   makt  

att   ta   beslut.   Alternativt   hos   personer   som   sitter   på   en   indirekt   maktposition   -   kritiker   och  

kollegor   exempelvis.   Även   här   har   förändringar   och   förskjutningar   skett   som   en   effekt   av   den  

digitala   utvecklingen   och   konvergens.   Betydelsen   av   sociala   nätverk   är   ett   exempel.   Förvisso  

är   nyckelpersoner   i   likhet   med   ovan   nämnda   fortfarande   av   stor   vikt   i   en   modern  

uppmärksamhetsekonomi,   men   publik   och   målgrupper   har   också   blivit   en   del   av   detta.   Den  

digitala   publiken   lever   i   en   delningskultur   i   vilken   de   utgör   vad   man   skulle   kunna   kalla   en  

maktfaktor.   Där   det   tidigare   ofta   räckte   med   att   gå   via   producentbolag   eller   redaktioner   med  

dess   nyckelpersoner   för   att   få   något   uppmärksammat,   publicerat   och   spritt   till   massorna,   har  

det   tillkommit   ytterligare   en   faktor   av   vikt   för   spridning   i   en   uppmärksamhetsekonomi.   Den  

vanliga   medborgaren   på   gräsrotsnivå.   Då   den   digitala   djungeln   är   stor   och   djup   krävs   det  

draghjälp   av   publik   och   målgrupp   för   att   nå   massorna.   I   en   digital   miljö   som   till   stora   delar  

drivs   av   algoritmer   krävs   det   att   individer   på   gräsrotsnivå   trycker   på   gilla   knappen.   Eller   allra  

helst,   aktivt   delar   vidare   och   lobbar   för   storyn   på   sina   sociala   plattformar.   Då   kan   en   digital  

berättelse   få   effekt   och   stor   spridning.   På   så   sätt   har   positionerna   i   en  

uppmärksamhetsekonomi   skiftat   från   att,   mer   eller   mindre,   varit   branschstyrt   enbart   till   att  

idag   vara   styrt   av   såväl   branschen   till   gemene   man.   Båda   parter   utgör   idag   viktiga  

komponenter   för   att   få   genomslag   i   den   digitala   världen.   Något   man   som   digital   berättare  

måste   förhålla   sig   till   i   sitt   skapande.   Det   gäller   att   skapa   en   medielogik   anpassad   för   en  

modern,   digital,   uppmärksamhetsekonomi.   
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2.9.3 Audiovisuell   multikompetens   i   en   värld   av   konvergens  
Enligt   kommunikation   teoretikern   Marshall   MacLuhan    har   medier   egna   “språk”   med  

specifika   villkor   som   möjliggör   vissa   framställningsformer,   vissa   tankesätt   och   vissa   sorters  

upplevelser    (MacLuhan,   1994) .   Som   tidigare   nämnt   beskriver   informanterna   i   denna   studie  

DST   som   användandet   och   formandet   av   berättelser   med   hjälp   av   olika   digitala   medier.   Att  

paketera   olika   media   såsom,   exempelvis,   bild,   ljud,   text,   grafik   m.fl.,   tillsammans   på   olika  

sätt.   Hur   dessa   medier   används   står   i   relation   till   de   “språk”   och   den   medielogik,   rutiner,  

metoder   och   sätt   att   gestalta   något,   som   anses   på   bästa   sätt   förtälja   storyn.   Det   gäller   att  

anpassa   berättelsen,   plattformarna   och   de   aktuella   mediernas   förmåga   till   att   fånga   publikens  

uppmärksamhet   till   varandra   för   att   uppnå   effekt.   Rådande   medielogik,   mediers   “språk”   och  

vilken   typ   av   upplevelse   man   som   producent   eftersträvar,   sätter   normen   för   hur   berättelsen  

formuleras.   I   denna   studie   framkommer   det   från   informanterna   att   DST   kan   se   annorlunda   ut  

beroende   på   vem   som   är   avsändaren   och   till   vilken   typ   av   mottagare   budskapet   skall   riktas.  

Det   bekräftas,   i   likhet   med   MacLuhans   teorier,   att   DST   omfattar   en   bredd   av   medier   och  

därmed   också   en   komplex   värld   i   vilken   man   som   berättare   måste   behärska   ett   flertal   “språk”.   

 

Kommunikations-   och   journalistik   teoretikern   Henry   Jenkins   menar   på   att   konvergens   skapar  

nya   möjligheter   men   också   nya   utmaningar   (Jenkins,   2012).   Även   här   finns   paralleller   att   dra.  

I   jämförelse   med   Jenkins   tankar   kan   även   jag,   via   empirin   i   min   undersökning,   konstatera   att  

förhållandet   mellan   olika   medier,   mellan   sändare   och   mottagare,   har   ändrats   i   samband   med  

att   det   journalistiska   berättandet   blivit   digitalt.   De   tekniska   förändringarna   under   senaste   åren  

har   varit   omfattande,   vilket   i   sin   tur   skapat   nya   förutsättningar   för   de   som   jobbar   med   DST  

inom   den   journalistiska   branschen.   Det   har,   exempelvis,   framkommit   i   denna   uppsats   att   den  

tekniska   utvecklingen   skapat   nya   produktionsförfaranden.   Den   digitala   berättaren   måste   idag  

vara   betydligt   mer   audiovisuellt   kunnig   när   det   gäller   digitala   tekniska   färdigheter   för   att  

kunna   producera   och   berätta   historier   med,   exempelvis,   text,   ljud,   video,   stillbilder,   grafik   och  

andra   visualiseringar.   Något   som   även   studien   på   digital   storytelling   av   IJIE,   Integrated  

Journalism   in   Europe,   2015   visade   (Ayaz,   2016)   samt   den   studie   som   Dr   Andrea   Carson   vid  

School   of   Social   and   Political   Sciences   och   Dr   Denis   Muller   vid   Centre   for   Advancing  

Journalism   genomförde   2017   (Carson   &   Muller,   2017).   Där   Carson   och   Muller   i   sin   studie  

fick   ett   resultat   med   ett   större   fokus   på   vikten   av   datajournalistik   och   digital   kompetens   för   att  
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publicera   på   sociala   plattformar,   är   detta   inte   något   som   läggs   lika   stor   vikt   på   bland  

informanterna   i   min   studie   även   om   det   nämns.   Möjligtvis   har   informanterna   tagit   detta   som  

en   självklarhet   i   och   med   att   vi   lever   i   ett   digitalt   samhälle   där   de   sociala   plattformarna   är   en  

sådan   integrerad   del   av   våra   liv.   Istället   har   det   i   intervjuerna   legat   ett   större   fokus   på   att   från  

informanternas   sida   betona   vikten   av   att   både   i   teori   och   praktik   ha   kompetensen   för   att   i   det  

digitala   berättandet   kunna   skapa   en   narrativ   struktur   som   ger   utrymme   för   multipla   berättelser  

över   multipla   plattformar   och   kanaler.   Det   har   funnits   ett   fokus   på   vad   man   skulle   kunna   kalla  

ett   mer   traditionellt   hantverk   i   hur   man   bygger   upp   en   berättelse   anpassad   för   en   digital   värld.   

 

Samtidigt   lyfter   informanterna   fram   att   man   som   digital   berättare   måste   vara   beredd   på   att  

skapa   en   story   för   ett   flertal   produktionsformer.   Att   skapa   en   berättelse   som   har   olika   delar  

som,   i   sig,   utgör   en   del   av   en   större   helhet.   Det   gäller   att   få   de   olika   plattformarna,   som  

kanske   styrs   av   olika   medielogiker   och   format,   att   komplettera   varandra   i   den  

parallellpublicering   som   ofta   förekommer.   Att   skapa   synergieffekter   av   flertalet   olika   sätt   att  

berätta   en   historia   på.   I   det   digitala   berättandet   av   idag   måste   man   förstå   att   det   kan   vara   svårt  

att   styra   publiken   till   vissa   plattformar,   eller   i   vilken   omfattning   den   tar   del   av   storyn,   och   att  

man   som   producent   måste   vara   beredd   att   flytta   dit   publiken   finns   samt   leverera   berättelser  

med   olika   längd   och   upplägg.   Även   Carson   och   Muller   drar   liknande   slutsater    i   sin   studie.  

Detta   i   sin   tur   innebär   att   nya   produktions   och   berättarformer   skapas   och   som   ett   resultat   av  

detta   även   nya   roller   inom   produktionsteam   och   redaktioner.   Något   som   Jenkins   lyft   fram   i  

sin   konvergensteori,   men   som   också   bekräftas   via   mina   informanter   i   denna   studie.   

 

I   och   med   att   man   måste   skapa   en   story   för   olika   plattformar,   målgrupper   och  

produktionsformer   skapas   situationer   i   vilka   det   kan   behövas   ett   flertal   olika   kompetenser  

inom   det   audiovisuella   området   för   att,   professionellt   och   med   kvalitet,   kunna   leverera  

produktioner   inom   området   DST.   Informanterna   i   denna   studie   vittnar   om   att   det   finns   en  

tydlig   efterfrågan   på   journalister   som   kan   jobba   praktiskt   med   ett   flertal   audiovisuella  

verktyg.   Dilemmat   här   är   att   det   audiovisuella   området   är   brett   och   att   det   är   svårt   att   som  

enskild   producent   besitta   tillräckligt   djupa   kunskaper   för   att   kunna   leverera   produktioner   på  

mer   avancerad   nivå.   Dessutom   tar   det   mycket   tid   att   producera   en   audiovisuell   berättelse.  

Därmed   uttryckte   informanterna   även   att   önskemålet   är   att   ha   ett   flertal   individer,   som  
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besitter   djupare   kunskaper,   inblandade   vid   produktionerna.   Specialistkompetens.   Men   att  

detta,   med   hänvisning   till   begränsade   ekonomiska   förutsättningar,   kan   vara   svårt   att   uppnå.  

Därmed   blir   det   av   vikt   att   den   enskilde   journalisten   har   goda   allmänna   kunskaper   inom  

åtminstone   några   områden   av   audiovisuell   produktion.   Tanken   här   är   att   man   ska   kunna   göra  

enklare   produktioner   och   att   det   vid   större   produktioner   skall   kunna   kompletteras   med  

specialistkompetens   utefter   behov.   

 

2.9.4 Storytelling   och   det   digitala   narrativet   

Den   franske   teoretikern   Roland   Barthes   skrev   redan   1975   om   att   det   finns   otaliga   former   av  

narrativ   inom   det   audiovisuella   området,   som   i   sin   tur   grenar   ut   i   en   mängd   olika   medier   och  

genres   (Barthes,   1975).   Förflyttar   vi   oss   till   nutid   kan   man   konstatera   att   ett   narrativ,   i   den  

digitala   världen,   kan   ta   sig   uttryck   i   form   och   innebörd   på   ett   helt   annat   sätt   än   tidigare.  

Informanterna   i   denna   undersökning   vittnar   om   att   i   takt   med   den   digitala   utvecklingen   och  

en   konvergenskultur   har   narrativet   förändrats.    G amla   teorier   och   normer   utmanas.  

Exempelvis   lyfts   det   i   studien   fram   att   det   traditionella   linjära   narrativet   ackompanjeras   nu  

allt   mer   av   det   icke-linjära,   interaktiva   och   multi-sekventiella,   narrativet   och   att   detta  

omdefinierar   och   skapar   nya   former   att   jobba   med   ett   narrativ.   I   en   sådan   verklighet   måste  

man   se   till   designen   av   produktionen   för   varje   version   och   plattform   för   sig,   samtidigt   som  

man   måste   se   till   helheten.    Helst   bör   man   försöka   bygga   en   interaktiv   helhet,   med   flera  

ingångar   till   berättelsen,   på   olika   plattformar   som   tillmötesgår   målgruppens   önskemål   om   när,  

var   och   hur   de   vill   ta   del   av   den.   Informanterna   betonar   i   denna   undersökning   att   man   som  

digital   berättare   bör   ha   förmågan   att   kunna   se   i   vilka   sammanhang   en   berättelse   kommer   till  

sin   rätt   på   bästa   sätt.   Att   utifrån   målgrupp,   verktyg   och   plattformarnas   unika   egenskaper   välja  

hur   en   berättelse   skall   produceras.    Att   producera   och   publicera   innehåll   på   ett   sätt   som  

speglar   målgruppens   sociala   och   kulturella   förhållanden   och   dess   sätt   att   bruka   media.  

Även   om   det   digitala,   audiovisuella,   berättandet   med   dess    produktions   förfaranden   och  

berättartekniker   bjuder   på   nya   möjligheter   och   utmaningar   betonar   informanterna   att   det  

klassiska   och   objektiva   journalistiska   arbetet   fortfarande   ligger   till   grund   för   produktionerna.  

DST,   ur   ett   journalistiskt   perspektiv,   handlar   om   att   precis   som   på   den   analoga   tiden   ge   en  

bakgrund   till   något,   sätta   det   i   en   kontext   och   att   göra   saker   begripligt.   Det   journalistiska  
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uppdragets   kärna   består   och   i   med   detta   behövs   journalister   med   kompetens   i   vilken   det  

digitalt   audiovisuella   förenas   med   journalistikens   grunder.   Något   som   även   bekräftas   i   Carson  

&   Mullers   studie    (Carson   &   Muller,   2017).     Deras   studie    visade   en   bred   enighet   om   att  

journalister   i   sitt   digitala   berättande,   även   i   framtiden,   kommer   att   behöva   journalistikens  

grundläggande   färdigheter   som   den   alltid   behövt.   

Det   som   informanterna   i   min   undersökning   däremot   indikerar   är   att   man   som   digital   berättare  

i   sitt   journalistiska   arbete,   kanske   i   större   omfattning   än   tidigare,   behöver   ta   in   publik  

perspektivet   för   att   få   genomslag   och   effekt   i   den   digitala   djungeln.   Det   framkommer   att   till  

skillnad   från   tidigare   bör   man   idag,   med   just   DST,   vara   beredd   på   att   ha   att   göra   med   en  

betydligt   mer   engagerad,   interaktiv   och   kreativ   publik.   Den   moderna   tekniken   har   egenskaper  

i   vilka   interaktion   främjas.   Den   kan   leverera   upplevelser   i   vilka   publiken   kan   välja   att   vara  

mer   eller   mindre   aktiv   i   sitt   konsumtionsmönster.   Inte   bara   genom   att   välja   på   vilka   sätt   och  

vilka   vägar   de   skall   konsumera   en   berättelse,   utan   kanske   också   genom   att   aktivt   ta   del   i  

spridandet   av   berättelsen.   Detta   stämmer   väl   med   Marshall   McLuhans   teori   om   att   ”the   media  

is   the   message”.   Ett   uttryck   i   vilket   han   menade   på   att   ett   medium    har   en   social   effekt   inte  

bara   genom   innehållet   som   mediet   levererar,   utan   även   genom   de   egenskaper   själva   mediet  

har.   Ett   mediums   form   påverkar   narrativet   och   därmed   upplevelsen   av   en   berättelse  

(McLuhan,   1994) .   Omsätter   man   detta   till   modernt   digitalt   berättande   innebär   det   att   i   en  

mångfacetterad   audiovisuell   medievärld,   i   vilken   digitala   medier   transformerar   hur   berättelser  

förmedlas   och   gamla   teorier   och   normer   utmanas,   omdefinieras   det   mer   klassiska   sättet   att  

jobba   med   narrativet   och   nya   former   för   narrativet   skapas.   Informanterna   vittnar   om   att   det  

mer   traditionella   linjära   narrativet   ackompanjeras   nu   allt   mer   av   det   icke-linjära   narrativet.  

Samtidigt   har   en   form   av   interaktiva   narrativ   tillkommit.  

2.9.5 Kommunikation   i   en   social   kultur   

När   det   gäller   det   digitala   berättandet   är   det   viktigt   att   förstå   att   man   som   berättare   befinner  

sig   i   ett   socialt   sammanhang   och   att   interaktivitet   är   en   av   pusselbitarna   i   det   digitala  

berättandets   konst.    Dagens   digitala   och   moderna   medier   har   till   viss   del   förändrat   normer   och  

sätt   att   göra   saker   på.   Det   skapar,   exempelvis,   konsumtionsmönster,   utrymmen   och  

plattformar   för   informationsutbyte,   ibland   även   umgänge,   där   det   annars   inte   skulle   vara  
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möjligt.   Något   som   har   sociala   effekter.    Som   tidigare   nämnts   har   publiken   i   den  

uppmärksamhetsekonomi   som   råder   blivit   en   slags   nyckelperson   som   påverkar   huruvida   en  

berättelse   når   ut   och   får   effekt   i   den   digitala   djungeln.   Likt   en   professionell   gatekeeper   kan  

vissa   individer   på   gräsrotsnivå   som   anses   betrodda,   via   sina   digitala   sociala   nätverk   och  

kommunikationsflöden,   styra   trafik   till   en   berättelse.   De   kan   således   vara   viktiga   för  

spridning   av   en   berättelse   i   en   stor   digital   djungel   i   vilken   aktivt   deltagande   och   sociala  

nätverk   fyller   en   allt   större   roll   i   spridandet   av   information.   Något   man   som   berättare   måste  

förhålla   sig   till   när   man   jobbar   med   DST.  

McLuhan    (McLuhan,   1994)    belös   den   sociala   aspekten   som   vissa   medium   har   och  

möjligheter   att   föra   människor   närmare   varandra.   Han   menade   på   att   det   finns   en   deltagande,  

nästan   taktil,   kultur   bland   brukare   av   vissa   medium.   Enligt   honom   inser   vi   de   sociala  

konsekvenserna   av   mediet   i   takt   med   att   saker   förändras   till   följd   av   tekniken.   Och   kanske   är  

det   tecken   på   detta   vi   ser   i   denna   undersökning   då   informanterna   belyser   vikten   av   att    ha   en  

syn   på   publiken   i   vilken   man   accepterar   den   som   en   slags   förlängd   del   av   redaktionen   och   att  

man   ibland,   direkt   eller   indirekt,   uppmuntrar   dess   engagemang   för   att   få   ett   större   genomslag  

och   nå   ut   med   storyn.   Det   framkommer   i   undersökningen   att   man   på   olika   sätt   och   i  

varierande   grad   försöker   ta   tillvara   på   målgruppernas   deltagande   kultur   genom   att   ta   in  

publiken   i   skapandeprocessen.   Exempelvis   genom   att   ha   en   dialog   med   målgrupperna.   Man  

ingår   ett   partnerskap,   en   sorts   symbios,   med   publiken   och   via   detta   kan   man   få   tillgång   till  

information   man   inte   skulle   kunnat   få   annars.   Något   man   kan   jämföra   med   en   slags  

community   management.   Ett   koncept   som   för   den   journalistiska   branschen,   där   man   är   van  

vid   envägskommunikation,   kan   kännas   främmande   men   som   i   ett   digitalt   utvecklat   samhälle  

där   social   teknologi   möjliggör   informationsutbyte   och   spridning   i   sociala   nätverk   blir   en  

nödvändighet.   

Enligt   informanterna   är   tanken   med   att   främja   interaktion   och   skapa   möjligheter   till  

direktkontakt   med   läsarna   den   att   publiken   skall   ges   en   kanal   för   att   bl.a.   få   svar   på   de   frågor  

och   önskemål   som   eventuellt   finns   hos   målgruppen.   Att   tillmötesgå   publiken   i   frågor   de   har  

synpunkter   på   eller   vill   veta   mer   av.   Men   även   för   att   ge   dem   möjligheter   till   att   vara   en   del  

av   en   diskussion   på   ämnet   och   kanske   rentav   bidra   till   att   vidareutveckla   berättelsen.   Hittar  
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man   i   den   informationen   mönster   och   valida   åsikter   som   relaterar   till   det   man   som   journalist  

försöker   berätta   om   kan   det   finnas   en   poäng   i   att   låta   detta   påverka   storyn.   Publikens   input  

kan   på   så   sätt   påverka   narrativet   till   något   som   blir   värdefullt   för   historien.   Utöver   att   man  

kan   få   input   från   gräsrotsnivå,   stärks   förhoppningsvis   banden   mellan   målgrupperna   och  

berättaren   och   därmed   kanske   också   oddsen   för   att   storyn   delas   vidare   via   målgrupperna   och  

därigenom   når   en   större   och   bredare   publik.   På   så   sätt   får   individerna   i   målgruppen   en   slags  

ambassadör   roll.   Det   uppstår   då,   i   likhet   med   det   som   McLuhan   hänvisade   till,   något   som  

påminner   om    en   deltagande,   nästan   taktil,   kultur   bland   brukarna   av   de   medium   du   som  

berättare   använder   dig   av.   Även   Dr   Andrea   Carson   vid   School   of   Social   and   Political  

Sciences   och   Dr   Denis   Muller   vid   Centre   for   Advancing   Journalism,   båda   på   University   of  

Melbourne,   hänvisar   i   sin   studie   till   vikten   av   att   ta   hänsyn   till   de   sociala   aspekterna   av   olika  

medium   och   av   kommunikation   med   publiken.   Exempelvis   genom   att   använda   sociala   medier  

för   att   samla   information   och   engagera   publiken   (Carson   &   Muller,   2017).     Jostein   Gripsrud,  

professor   i   medievetenskap   vid   universitetet   i   Bergen   i   Norge,   har   använt   sig   av   den   franske  

sociologen   Pierre   Bourdieu   och   hans   teorier   om   olika   sociala   sammanhang   för   att   påvisa  

strukturer   och   relationer,   med   syftet   att   försöka   förstå   hur   människor   i   olika   grupper,   av  

skiftande   slag,   interagerar   med   varandra.   Gripsrud   har   beskrivit   journalistiken   som   ett   fält  

inom   vilket   det   finns   bestämda   regler,   synsätt   och   förhållningssätt   till   hur   saker   skall   vara.  

Det   kan   vara   allt   från   de   pressetiska   reglerna   till   hur   man   förhåller   sig   till   publiken.   Detta   kan  

ses   som   en   doxa   för   den   journalistiska   branschen   -   sättet   på   vilket   branschen   betraktar   världen  

och   dem   själva,   den   rådande   verklighetsuppfattning   som   tas   för   given   och   uppfattas   som   det  

naturliga   (Gripsrud,   2011).   

Möjligtvis   kan   man   inom   empirin   för   denna   undersökning   se   tendenser   till   att   denna   doxa   är   i  

förändring.   Förvisso   har   den   journalistiska   branschen   aldrig   varit   statisk.   Men   i   och   med   att  

den   digitala   utvecklingen,   framförallt   under   det   sista   årtiondet,   har   varit   snabb   och   erbjudit  

möjligheter   många   inte   hade   förutspått   har   det   under   en   kort   tidsperiod   hänt   mycket.  

Framförallt   framkommer   det   inom   empirin   för   denna   studie   att   ett   större   fokus   på   de   sociala  

aspekterna   av   medier   och   ett   interaktivt   berättande   tillkommit.   Informanterna   vittnar   om   att  

publikperspektivet   blivit   allt   mer   viktigt   och   i   vissa   sammanhang   blir   publiken   till   och   med   en  

vital   del   av   skapandeprocessen.   I   och   med   detta   kommer   det   in   nya   individer   på   det  
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journalistiska   fältet.   Förvisso   kanske   inte   som   etablerade   journalister   och   professionella  

berättare,   men   med   möjligheten   att   påverka   den   verklighetsuppfattning   som   inom   branschen  

tidigare   har   varit   norm   och   det   naturliga.   Indirekt   kan   de   få   en   position   att   påverka   och  

förändra   den   journalistiska   doxan   då   de   lyfter   fram   saker   som   den   journalistiska   världen  

tidigare   kanske   inte   ansåg   vara   lika   värdefull.   Men   då   deras   alternativa   värderingar,  

kunskaper   och   kompetens   inom   vissa   givna   områden,   det   symboliska   kapital   de   besitter   för  

sammanhanget,   framstår   som   relevanta   och   viktiga   för   den   journalistiska   branschen   ges   de  

utrymme   att   påverka   utvecklingen   för   det   digitala   berättandet.   I   och   med   detta   blir   dessa  

individer,   tillsammans   med   de   journalistiska   berättare   som   öppnar   upp   för   och   inkorporerar  

detta   nya,   det   som   Bourdieu   beskriver   som   heterodoxa   -   individer   som   bryter   mot   delar   av  

fältets   doxa.   

 

Det   som   framkommer   från   informanternas   sida   är   att   rent   pragmatiskt   ändras   produktions  

förfarandet,   men   även   att   rollen   som   berättare   ändras   också.   Som   berättare   kan   man   behöva   ta  

ett   steg   åt   sidan   och   bjuda   in   medberättare   och   samarbetspartners   för   att   indirekt   delta   i  

skapandeprocessen.   Det   innebär   att   olika   habitus   skall   mötas.   Individer   med   olika   bakgrund,  

erfarenheter,   intressen,   uppfattningar,   värderingar   och   vanor   som   påverkar   hur   man   ser   på  

saker   och   ting   skall   förenas   i   samarbeten.   Nya   individer   kliver   in   i   ett   fält   och   detta   skapar   i  

sin   tur   nya   förhållningssätt   till   det   digitala   berättandet   i   den   journalistiska   branschen.   Nya  

erfarenheter   uppstår   och   det   i   sin   tur   påverkar   den   rådande   doxan.   På   så   sätt   lever   de   sociala  

fälten   och   habitus   i   samverkan   enligt   Bourdieus   teori   om   sociala   sammanhang.   Det   digitala  

berättandet   förändras   i   och   med   detta.   I   denna   förändring   gäller   det   att   som   berättare   att   ha  

distans   till   sin   yrkesroll   för   att   på   så   sätt   närma   sig   sin   målgrupp,   men   att   samtidigt   värna   om  

den   yrkesmässiga   kompetens   och   professionalitet   man   besitter.   
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  3.      Slutdiskussion   
 
Denna   undersökning   har   haft   avsikten   att,   dels,   tydliggöra   vad   begreppet   Digital   Storytelling  

innebär   utifrån   ett   journalistiskt   perspektiv.   Hur   definierar   nyckelpersoner   inom   den  

journalistiska   branschen   DST   och   vad   omfattar   begreppet?   Det   som   framkom   i   studien   är   att  

de   professionella   aktörerna   inom   branschen   anser   att   det   är   svårt   att   med   stringens   definiera  

begreppet   och   vad   det   omfattar.   Det   finns   en   begreppsförvirring   och   den   bakomliggande  

orsaken   till   detta   är   att   DST,   som   begrepp,   figurerar   i   flera   sammanhang   utanför   det  

journalistiska   fältet.   En   annan   bidragande   orsak   är   att   det   i   den   snabba   digitala   utvecklingen  

inte   riktigt   har   funnits   ett   vokabulär,   en   nomenklatur,   som   med   tydlighet   bringat   klarhet   i   vad  

som   är   vad.   DST   som   begrepp   och   form   har   också,   parallellt   med   sin   egen   utveckling,  

ackompanjerats   av   och   kanske   till   och   med   överskuggats,   av   ett   flertal   andra   begrepp  

relaterade   till   det   digitala   berättandet.   Med   det   sagt   finns   det   en   kärna   av   produktionsformer  

som   ryms   inom   begreppet   -   produktioner   som   består   av   ett    audiovisuellt   uttryck    skapat   för  

digitala   plattformar    med   hjälpa   av   olika   media.   Ofta   med   ett    publicistiskt   helhetstänk    som  

spänner   över   flera   digitala   plattformar   i   vilket   läsarna   ges    valmöjligheter    för   hur   man   kan  

konsumera   berättelsen   utifrån   olika   perspektiv,   hur   mycket   tid   man   vill   spendera,   vilken  

medietyp   och   plattform   man   föredrar.   Därav   blir    segmentering    och    interaktivitet    också   viktiga  

aspekter   i   det   digitala   berättandet.   

 

Undersökningen   har   också   haft   för   avsikt   att   kartlägga   vilka   egenskaper   och   kompetenser  

som   efterfrågas   inom   området   för   det   journalistiska   digitala   berättandet.   I   och   med   att   DST  

bygger   på   ett   audiovisuellt   uttryck   behöver   man   således   kompetens   för   att   producera   och  

paketera   olika   medieformer   såsom   text,   bild   (rörlig   och   stillbild),   ljud,   grafik   och   animationer,  

m.fl.   tillsammans   på   något   sätt.   Detta   för   att   sedan   kunna   lägga   ut   på   olika   publiceringsytor.  

Helst   med   möjlighet   för   publiken   att   på   något   sätt   kunna   interagera.    För   att   kunna   leverera  

produktioner   med   kontinuitet   av   olika   format   som   fungerar   gentemot   olika   målgrupper   krävs  

en   relativt   mångfacetterad   konstellation   av   individer   i   ett   produktionsteam   som   kan   bidra   till  

de   olika   sätten   att   förmedla   storyn.   Ibland   även   specialistkompetens.   En   utmaning   för  

mediehus   där   ekonomin   och   resurser   blivit   allt   mer   ansatta   och   svångremmen   dragits   åt   allt  

hårdare.   I   en   sådan   situation   blir    individer   med   en   bred   och   mer   grundläggande   kunskapsbas  
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attraktiva.   Självständiga   berättare   med   multikompetens   som   kan   stå   på   egna   ben   i   mycket   av  

det   som   görs   -   a   one   man   show.   

 

Hur   ser   man   då   på   framtiden   för   journalisten   och   dennes   roll   i   en   värld   av   konvergens   och  

förändring   i   förhållande   till   DST?   Det   som   framkommit   i   diskussioner   med   informanterna  

stödjer   tidigare   forskning   på   att   den   journalistiska   professionen   befinner   sig   i   en   tid   av  

teknisk,   industriell   och   kulturell   förändring   -   en   konvergenskultur.   Den   snabba   digitala  

utvecklingen   har   inte   bara   förändrat   de   tekniska   förutsättningarna   för   att   producera   och  

distribuera   digitala   berättelser.   Den   har   även   påverkat   samhällets   värderingar,   normer   och   sätt  

att   göra   saker   på.   Detta   har   fått   sociala   konsekvenser.   Ett   medium   har   en   social   effekt   inte  

bara   genom   innehållet   som   mediet   levererar,   utan   även   genom   de   egenskaper   själva   mediet  

har.   I   en   digital   kultur   där   aktivt   deltagande   är   ett   faktum   får   publikperspektivet   en   allt   mer  

framträdande   roll.   Valbarhet,   interaktivitet,   relevans   för   målgrupp   och   effekt   blir   nyckelord   i  

det   digitala,   journalistiska,   berättandet.   I   en   konvergenskultur   skapas   en   värld   där   publiken   är  

ansluten   till   olika   nätverk.   Förvisso   är   detta   inte   något   nytt   fenomen.   Nätverk   har   funnits   i  

alla   tider   och   i   olika   former.   Skillnaden   här   ligger   i   att,   för   att   lyckas   med   att   nå   ut   med   sin  

berättelse   i   ett   stort   gigantiskt   digitalt   hav,   blir   publiken   med   sina   nätverk   högvaluta   för   den  

digitala   berättaren.   I   en   modern   uppmärksamhetsekonomi   blir   digital   spridning   och   effekt  

livsviktigt.   För   att   publiken   skall   finna   din   produktion   intressant   nog   för   att,   initialt,   ta   del   av,  

men   även   för   att   vilja   dela   vidare   i   sina   sociala   och   digitala   nätverka,   måste   man   i   större  

omfattning   än   tidigare   anpassa   såväl   innehåll   som   paketeringen   av   berättelsen   till   olika  

målgrupper.   Det   blir   således   allt   svårare   att   producera   något   för   massorna.   Det   förekommer  

idag   även   aktiv   dialog   med   publiken   i   vilken   utbyten   av   information   och   åsikter   kring  

berättandet   sker.   På   så   sätt   skapas   en   sorts   community   management   i   vilket   du   som   berättare  

får   tillgång   till   ambassadörer,   med   ett   annat   symboliskt   kapital,   som   bidrar   till   såväl   innehåll  

och   spridning   av   det   digitala   berättandet.   Därmed   har   en   ny   aktör,   med   ett   annat   habitus,  

klivit   in   på   det   journalistiska   fältet   -   publiken.   

 

Det   mest   intressanta   och   banbrytande   som   framkommer   i   denna   studie,   som   jag   ser   det,   är   hur  

positioner   flyttas   i   samband   med   förändrade   förutsättningar.   Den   tekniska   utvecklingen   har  

påverkat   värderingar,   normer   och   sätt   att   göra   saker   på   inom   det   digitala   berättandet.   Nya  
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roller   bildas,   då   individer   med   olika   habitus   möts   i   denna   process,   varpå   nya   förutsättningar  

uppstår.   Positioner   flyttas   och   som   ett   resultat   av   detta   skapas   nya   fält,   i   vilket   det   uppstår  

såväl   konkurrenssituationer   som   samarbeten.   Positionerna   har   skiftat   från   att,   mer   eller  

mindre,   varit   branschstyrt   enbart   till   att   idag   vara   styrt   av   såväl   branschen   till,   indirekt,  

gemene   man.   Båda   parter   utgör   idag   viktiga   komponenter   för   att   få   genomslag   i   den   digitala  

världen.   Något   man   som   digital   berättare   måste   förhålla   sig   till   i   sitt   skapande.   En   ny  

situation   för   en   bransch   som   under   mycket   lång   tid   varit   statisk   till   struktur   och   produktion  

och   relativt   skyddad   från   yttre   påverkan.   Av   intresse   är   också   hur    denna   konvergens   skapar   en  

komplexitet   som   ibland   kan   vara   svår   att   få   grepp   om,   vilket    bidrar   till   att   det   är   svårt   att  

definiera   begreppet   DST,   vilka   produktionsformer   det   omfattar,   samt   vilka   specifika  

egenskaper   och   kompetenser   som   värderas   och   anses   viktiga.   Det   framkom   också   att   en  

nyckelfråga   för   DST   är   inte   huruvida,   utan   på   vilka   sätt   och   i   vilken   omfattning,   det   digitala  

berättandet   skall   involvera   målgrupper   och   publik   i   processen   för   berättandet.   Beroende   på  

position   inom   det   journalistiska   fältet   finns   det   skillnader   i   vad   detta   innebär   mer   konkret,  

lämpligheten   i   det   hela,   hur   det   kan   genomföras   och   i   vilken   omfattning.   Även   här   går   de  

olika   aktörerna   in   med   olika   synsätt   och   förutsättningar.   

 

Slutligen   kan   det   konstateras   att   det   journalistiska   fältet,   där   det   tidigare   fanns   ett   tydligare  

synsätt   och   förhållningssätt   till   hur   saker   skall   vara   -   en   verklighet   som   i   större   omfattning  

togs   för   given   och   uppfattades   som   det   naturliga   -   har   på   relativt   kort   tid   ställts   inför   nya  

utmaningar.   Doxan   för   det   journalistiska   berättandet   står   i   förändring   då   heterodoxa   individer,  

inom   såväl   som   utom   den   journalistiska   branschen,   påverkar   och   utvecklar   det   digitala  

journalistiska   berättandet   på   ett   sätt   som   inte   varit   lika   påtagligt   tidigare.   Olika   fält   möts  

varpå   det   uppstår   en   “kamp”   om   hur   det   digitala   berättandet   skall   se   ut   i   framtiden.  

Utveckling   är   oundvikligt   och   nödvändigt,   samtidigt   som   det   gäller   att   värna   om   det   klassiska  

journalistiska   uppdraget.   På   vilka   sätt   och   i   vilken   omfattning   detta   påverkar   rådande   doxa  

inom   journalistiken   och   vad   det   innebär   för   det   framtida   journalistiska   digitala   berättandet  

lämnar   jag   till   kommande   forskningsstudier.   Här   finns   många   intressanta   aspekter   att  

undersöka!   …   
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