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1. Förord 

 
”Du kommer att bli stor. Du kommer att sluta på Aftonbladet eller Expressen nån dag”. 
Orden uttalades av en avlägsen bekant under mina första veckor som journalist. Mannen hade 
läst mina första publicerade texter och stod vid mitt lilla skrivbord på lokalredaktionen och 
öste beröm över mig. I hans ögon var positionen som journalist på en kvällstidning det högsta 
man kan komma inom journalistiken i Sverige. Under de följande månaderna den där hösten 
2000 var det flera som instämde i hans beröm och förutspådde min plats på en kvällstidning. 
Länge trodde jag också att ett jobb på någon av kvällstidningarna var det högsta man kan 
komma som journalist. Jag började drömma om att jobba på Aftonbladet en dag. Jag kände att 
lokaltidningsjournalistiken var ganska intetsägande, i flera fall tungrodd och ibland rentav feg.  
 
Så här fem år senare rodnar jag nästan över hur naivt mitt tänkande var så där i början. Jobbet 
på Aftonbladet har jag gett upp. Nu är min dröm istället att få jobb på en lokaltidning. Genom 
jobbet på en lokalredaktion har jag vant mig vid och kommit att älska närheten till det jag 
skriver om. Framförallt har jag kommit att se närheten till läsarna som en sporre för mig att 
som journalist göra ett bra jobb. Jag ser möjligheterna i att rapportera om det stora i det lilla, 
just för att det betyder något för dem som bor på orten och läser sin lokaltidning.  
 
Jag började min yrkesbana som journalist år 2000 när jag fick en plats som kommunal 
ungdomspraktikant på en lokalredaktion tillhörande en östgötsk lokaltidning. Praktiken på 
lokalredaktionen innebar att jag hade möjlighet att lära mig yrket från grunden genom 
handledning av två rutinerade lokaltidningsjournalister på redaktionen. Jag fick testa mig 
fram, och lärde mig yrket genom att göra det. I skrivande stund har jag arbetat på 
lokaltidningen av och till under snart fem år, parallellt med mina studier på Campus 
Norrköping. Jag känner ofta att det faktum att jag valt att inte gå en traditionell 
journalistutbildning, utan istället funnit min väg in i yrket genom att praktisera det och istället 
läsa en alternativ medieutbildning, gett mig en annan syn på yrket och rollen som journalist.  
 
Min väg till yrket är inte unik. Många av de journalister som arbetar runtom i landet idag har 
valt alternativa vägar till yrket. Personligen befinner jag mig dock fortfarande i fasen där jag 
försöker komma underfund med min roll som journalist. Jag vet hur jag praktiskt ska göra 
yrket. Det som fortfarande tar upp en stor del av min tankar är funderingarna på hur jag ska 
leva det. Därför har jag denna magisteruppsats valt att undersöka hur ett antal 
lokaltidningsjournalister tänker kring sin roll som journalist.  
 
Jag vill härmed tacka de personer som stöttat mig i arbetet med denna uppsats. Jag vill sända 
en stor kram till min sambo Andy som hela tiden stöttat mig under skrivandet av uppsatsen. 
Jag vill även tacka min hund Leija, som under skrivarfasen tagit mig med ut på många långa 
skogspromenader när tankarna låst sig. Jag vill tacka de lokaltidningsjournalister som deltagit 
i undersökningen och därigenom tagit sig tid från arbetet och suttit ned tillsammans med mig 
för att diskutera sin roll. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Kosta Economou 
på KSM för all hjälp och stöttning och inte minst det uppriktiga intresse han visat för mitt 
ämnesval. Sist men inte minst har jag lovat att sprida budskapet om att vi ska värna om 
naturen. Så nu har jag gjort det.  
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2. Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att undersöka hur lokaltidningsjournalisten 
bygger sin roll som journalist på en lokaltidning och dennes konstruktion av vad man kan kalla 
”synen på yrket” eller rollen. En samling lokaltidningsjournalister, med placering på tre olika 
lokaltidningar i Östergötland, medverkar i uppsatsen. Genom användandet av 
fokusgruppsmetoden, en kvalitativ forskningsmetod byggd kring samtalet, har informanterna 
uppmuntrats att tala om sitt jobb och rollen som lokaltidningsjournalist. Utgångspunkten för 
samtalen i fokusintervjuerna har varit fyra egenhändigt författade noveller om en fiktiv 
lokaltidningsjournalists vardag. Genom att diskutera bland annat personer och händelser i 
novellerna har informanterna sagt något om sin egen levda verklighet som 
lokaltidningsjournalist. Detta tillvägagångssätt har hjälpt till med det andra, till viss del 
explorativa syftet med uppsatsen. Att undersöka hur lokaltidningsjournalistens självbild ser ut, 
dess avgränsningar och innehåll. Resultatet påvisar en allvarlig problematik i 
lokaltidningsjournalistens självbild och rollskapande. Bland annat finner sig denne bunden till 
flera olika uppdragsgivare. Jag vill även hävda att lokaltidningsjournalistens förvirring i rollen 
är en anledning till allmänhetens alltmer sjunkande förtroende för journalister. Jag vill också 
påstå att de dilemman jag kan se i dennes självbild och egen uppfattning av rollen är lång väg 
från att brytas.  
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3. Inledning  
 
Som sjuksköterska förväntas du hjälpa till om du passerar en olycksplats där någon skadat sig, 
oavsett om du är i tjänst eller inte. Förväntningarna kommer sig av att du har kunskaper i hur 
man räddar och vårdar en människa. Denna kunskap kan vara både en gåva och en 
förbannelse. Å ena sidan kan du verkligen känna att du gör nytta varje dag i och med att du 
hjälper människor. Å andra sidan förväntas du hjälpa till dygnet runt, och tvingas i tid och 
otid titta ner i halsen på folk för att avgöra om det är halsfluss eller vanligt halsont. Till och 
med på släktmiddagar. Omgivningen förväntar sig helt enkelt att du ska hjälpa dem med 
hälsorelaterade frågor.  
 
Men vilka förväntningar finns egentligen på journalisten? Att den ska skriva om de små och 
oskyldiga, just för att journalisten har den möjligheten? Att journalisten ska hänga ut någon 
som gjort fel i pressen? Utmärkande eller nödvändiga egenskaper för journalistens 
yrkesutövande är förmågan att bedöma vad som är en nyhet. Journalisten ska även kunna 
intervjua människor, skriva, fotografera … Som journalist sitter du också på släktmiddagar 
ibland när sällskapet plötsligt tar upp artiklar till diskussion. Efter att de diskuterat och gjort 
sin synpunkt klar vänder sig hela sällskapet till dig och du ombedes utifrån din roll som 
journalist förklara varför journalisten valde att vinkla artikeln på just det viset. Kanske är du 
på en privat tillställning där folk plötsligt tystnar och säger ”Det här får du inte skriva om, 
men…” och sedan berättar något som de inte vill ska hamnar i tidningen. Din dagliga 
bildbyline i tidningen innebär i praktiken att det när som helst på fritiden kan stega fram 
någon och börja diskutera något som stått i tidningen den dagen. Detta är ett exempel på de 
problem som förts fram i mina fokusintervjuer1 med lokaltidningsjournalister på tre olika 
lokaltidningar i Östergötland.  
 

” Jag tänker också på det. Att man kan liksom inte riktigt bete sig hur som helst. Man får, det 
känns som att man representerar [ tidningen ] hela tiden.”2 

 
Jag vill hävda att liksom i fallet med sjuksköterskan finns förväntningar kring hur en 
journalist, och då särskilt lokaltidningsjournalisten, ska vara och hur den ska arbeta. Men 
dessa förväntningar skiljer sig ofta från person till person. Till skillnad mot sjuksköterskan, 
som i huvudsak förväntas vårda och sköta om, vill jag mena att förväntningarna på 
journalisten handlar både om att den ska rapportera ”som det är” och arbeta med ”läsarna som 
uppdragsgivare”. Någonstans krockar förväntningarna på journalisten.  
 
Jag vill peka på att en lokaltidningsjournalist, speciellt om den arbetar på en lokalredaktion, 
kommer sina läsare ännu närmare. För lokaltidningsjournalisten är läsarna inte bara en stor 
grå massa. Mötena är många, såväl i tjänst som i privatlivet. Jag vill hävda att detta innebär att 
lokaltidningsjournalisten dagligen tvingas kämpa med sina journalistiska ideal.  

 
”Man är ju… För det första så känns det ju som om man är en representation för det här företaget 
tycker jag. Att man är medarbetare för [tidningen]. Så kommer folk och se en och det måste man 
ju tänka på. Sen är man ju i andra hand en representant för hela kåren. Och då är det ju så att 
ibland får man ju ta skit och klä skott för vad andra gör. Sånt som folk inte har gillat.” 3 

                                                 
1 Fokusgruppsmetoden är en kvalitativ forskningsmetod byggd kring samtalet. I denna undersökning har 
sammanlagt 11 personer deltagit i fokusintervjuer.   
2 Citat transkribering tidning 3.  
3 Ibid.  
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Vad är lokaltidningsjournalistens roll egentligen? Ska den arbeta för läsarna eller tidningen? 
Jag vill hävda att lokaltidningsjournalisters i mitt tycke något flytande definiering av 
journalistrollen leder till en allmän problematik som i praktiken innebär att läsarnas 
förtroende för lokaltidningsjournalisten minskar. Jag vill mena att uppfattningarna av och 
förväntningarna på journalistrollen, och då särskilt rollen som lokaltidningsjournalist, skiljer 
sig mellan journalisten och dennes läsare och ibland även från journalist till journalist. Frågan 
är hur journalisterna själva ser på sin yrkesroll, och hur de i så fall motiverar den. Har det gått 
så långt att rollen som journalisten bara är en myt? 

3.1. Syftesformulering 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att undersöka hur lokaltidningsjournalisten 
bygger sin roll som journalist på en lokaltidning, deras gemensamma konstruktion av vad man 
kan kalla ”synen på yrket” eller rollen. Det är här som undersökningen skiljer sig från den 
traditionella medieforskningen där det i huvudsak är mediernas texter som brukar undersökas. 
Jag vill hävda att den bild man får av medierna i dag oftast byggs genom inhämtandet och 
läsandet av mediernas texter. Skaparna, journalisterna, anses inte viktiga i sammanhanget. Jag 
vill mena att om vi ska förstå mediernas texter fullt ut, så måste vi förstå journalisterna. Den 
slutliga produktionen, det som trycks i tidningen, är just en slutprodukt av en lång resa som 
företas av journalisten.  
 
Genom att använda mig av fokusgruppsmetoden, en kvalitativ forskningsmetod byggd kring 
samtalet, där informanterna själva uppmuntras tala utifrån ett givet ämne, har jag därför 
uppmuntrat lokaltidningsjournalister att tala om sig själva och sin roll som journalist. Jag har 
skrivit fyra noveller om en lokaltidningsjournalists vardag, som fungerat som utgångspunkt för 
samtalet, och bett informanterna tala fritt kring dem. Genom att tala om novellerna har 
lokaltidningsjournalisterna sagt något om sin egen levda verklighet som 
lokaltidningsjournalist. Detta tillvägagångssätt har hjälpt mig med det andra till viss del 
explorativa syftet med uppsatsen. Att undersöka hur lokaltidningsjournalistens självbild ser ut, 
dess avgränsningar och innehåll.  

3. 2. Frågeställning 
 
- Hur ser den lokalt förankrade journalisten på sin yrkesroll? 
- Vilka definitioner på, och bilder av, rollen konstrueras i fokusgruppssamtalen?  
- Vilka problem/dilemman förs fram vid byggandet av rollen som 

lokaltidningsjournalist? 

3.3. Forskningens syn på journalisten 
 
Förutom kvällspress-, dagspress- och lokaltidningsjournalister finns även olika journalisttyper 
baserat på hur journalisten arbetar och hur den motiverar det journalistiska uppdraget. I 
motsats till novellerna, som är en i grunden subjektiv beskrivning av yrket har jag här sökt 
mig till den eventuella tidigare forskning som finns i ämnet journalistiskt rollskapande. Efter 
en inledande litteratursökning visade det sig att ämnet är relativt lite studerat. Det är desto 
vanligare att forskare studerar journalistens texter och påverkan på samhället än journalisten i 
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sig. Baserat på den forskning som finns har jag därför valt att föra en i många avseenden 
kritisk diskussion kring journalistbegreppet. Denna diskussion inkluderar såväl en historisk 
tillbakablick i den svenska journalistikens historia, hur journalisterna formulerar det 
journalistiska uppdraget och hur allmänheten ser på journalisten idag.  
 

3.3.1. Vem är dagens journalist? 
 
I samband med Svenska Journalistförbundets 100- årsjubileum 2001 gjorde Centrum för 
Granskning av Journalistik och Medier (JMG) i Göteborg undersökningen Journalist 2000. 
Bakgrunden till undersökningen låg i journalistikens utveckling från 1960-talet till början av 
2000-talet. JMG:s forskare kunde skönja en utveckling från en okontroversiell journalistik på 
1960-talet till en journalistik som i början på 70-talet började göra mer professionella anspråk. 
Journalister blev mer synliga i form av bland annat bildbylines. Samtidigt uttalade 
journalisterna på 1970-talet en vilja att fungera som en självständig samhällskraft. Detta 
medförde även att diskussionen om vem som ska granska granskaren uppkom. Under 1980-
talet sattes därmed stort fokus på pressetiska frågor.4      
 
Utifrån de förändringar som den svenska journalistiken genomgått under 1900-talet menar 
medieforskarna Weibull & Hadenius att det blir tydligt att journalistiken hela tiden gått en 
balansgång mellan anpassning till och påverkan på samhällets krav respektive publikens 
intressen.5 Den moderna synen på den professionella journalistiken menar Hvitfelt och 
Nygren6 växte fram i Sverige på 60- och 70-talet. Public Service grundlades och vi fick 
därmed en samhällskontrollerad radio och TV. Antalet journalister mångdubblades vid den 
här tiden. Kanaler och redaktioner slog vakt om sitt oberoende gentemot olika makthavare. 
Samtidigt inträffade den stora tidningsdöden på 50- och 60-talet: folk slutade välja tidning 
efter partifärg. Vid samma tid byggdes statliga journalisthögskolor upp i Stockholm och 
Göteborg. Det blev en ideologisk skola för den professionella journalistideologin.  
 
Under de senaste drygt 60 åren har alltså den svenska journalistiken upplevt en smärre berg- 
och dalbanefärd och gått från en i mångt och mycket tillrättalagd partipolitiskt färgad 
journalistik till en ökad självständighet i nyhetsbevakningen. Därefter ökades ramarna för 
professionaliseringen av journalistiken och slutligen under 1990-talet kom journalistiken att 
präglas av anpassningen till publiken i takt med det ökade medieomfånget.7  Weibull och 
Hadenius menar att det långsiktiga draget är att journalistiken genom åren blivit 
självständigare i förhållande till samhällets olika institutioner.  
 
Så vem är då dagens journalist? Och hur har han/hon det på jobbet? Hvitfelt och Nygren 
pekar på två olika journalisttyper, som de menar har levt vidare under 1990-talet. Vem har 
inte hört talas om ”murveln”? Namnet har så dålig innebörd att det ibland används som ett 
skällsord. Murveln beskrivs av Hvitfelt och Nygren vara den föraktade journalisten som glider 
runt och samlar material till skandalskriverier, och anses vara allmänt cynisk och även till viss 
del desillusionerad. ”Journalisten” å sin sida anses vara den unge idealistiske journalisten som 
med sina ord ska upplysa folket att slåss för en ljusare framtid.8 Hvitfelt och Nygren menar att 
                                                 
4 Ghersetti, Marina (2001) Journalist 2000. Göteborg: JMG Granskaren # 2-3, 2001: 5. 
5 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (1970/2003) Massmedier – en bok om press, radio och TV. Falun: Albert 
Bonniers Förlag. s. 318.  
6 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.) (2002) På väg mot medievärlden 2020 – journalistik, teknik, 
marknad. Lund:Studentlitteratur. s. 154.  
7 Hadenius & Weibull (1970/2003) s. 318.  
8 Hvitfelt & Nygren, (red.) (2002) s. 149.  
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det under 1990-talet även har utvecklats en tredje sorts journalist som är en slags ”content 
provider”. Dennes roll är att paketera ett innehåll vars främsta syfte är att kunna säljas på en 
läsarmarknad och en annonsmarknad. Samtidigt tvingas alltfler journalister vara 
”multireportrar” och anmodas kunna skriva, klippa, redigera, filma och ställa frågorna.9 
Tyvärr innebär detta att när bearbetningen tar en större del av det journalistiska arbetet, får 
den andra delen allt mindre utrymme – inhämtningen genom research och intervjuer. 
Journalistrollen blir i den här beskrivningen avskalad alla sina ideal. I takt med att det ges 
mindre tid till research och faktasökning hamnar de yrkesetiska idealen i skymundan. 
Rapporterandet blir här en enda lång rad av ”re-writes” av andras artiklar.   
 
Man kan urskilja tydliga attityder gentemot dessa tre olika journalisttyper. ”Journalisten” blir 
idealet och ”Murveln” blir den föraktade. Det är inte alls svårt att känna igen kvällstidnings-
journalisten i rollen som murveln. Detta är idag även en ganska vanlig benämning på 
granskande journalister. Benämningen ”Journalisten” känns däremot mot bakgrund av den 
bild många har av dagens medier som en väldigt idealistisk bild. Sammankopplat med att 
rollen ikläds av den unge journalisten som ska förändra världen känns det nästintill naivt, och 
frågan är om idealet överhuvudtaget är uppnåeligt. Den tredje journalisttypen ”content 
provider” blir i förhållande till de andra två typerna en maskin. En producent vars högsta syfte 
och mål är att fylla sidor med text. På grund av tidsbrist blir det mest upprepning av andra 
medietexter. Denna journalisttyp torde vara den som allra minst relaterar till något slags 
journalistisk uppdrag.    
 
Samtidigt som arbetsvillkoren förändrats stort för journalisten under 1990-talet har 
journalisten även upplevt flera stora förändringar i sin roll som journalist. Journalistkårens 
egen syn på journalisten som oberoende granskare av makten och samhället har stärkts och 
förankrats ytterligare under 90-talet. Samtidigt står journalisterna inför en förtroendekris. 
Folkbildningsidealet och den journalistik som ser samhället som en uppdragsgivare och som 
uppfattar massmedierna som en del av ett demokratiskt system har blivit allt mindre 
betydelsefull.10 Det journalistiska idealet om att ”journalistens roll är bland folket” undervisas 
fortfarande som önskvärt vid journalistutbildningarna. Men läsarnas, medborgarnas och 
politikernas bild av journalisten är en annan. För dem är journalisten den som inte riktigt har 
valt sida mellan makten och den lille. Journalisten är för dem en person som fortfarande 
informerar mer än underhåller, men som samtidigt är självisk och elitistisk.11  
 
Frågan är hur journalisterna själva upplever att förhållandet till omvärlden förändrats. Och 
kanske viktigast av allt: påverkas de i sin framtoning i yrkesrollen? Hvitfelt och Nygren pekar 
på att det inom journalistkåren överförs yrkesrelaterade värderingar och normer inom 
redaktionerna, från äldre till yngre journalister, och genom det som ”sitter i väggarna” på 
arbetsplatsen. Detta innebär att ett socialt tryck formar värderingarna och idealen för de nya, 
ofta nyutbildade, som kommer till redaktionen.12  
 
Bilden av journalisten formas av sin samtid och samtidens aktörer. När det gäller 
journalisternas självbild och medborgarnas och politikernas bild av densamma menar Hvitfelt 
och Nygren att det finns vissa gemensamma drag. Men även många skillnader.  
 

                                                 
9 Hvitfelt & Nygren (2002) s. 161. 
10 Östlund, Ingrid (2000) Journalistikens roll i de ”nya” massmedieföretagen. Sundsvall: Rapport från 
Demokratiinstitutet, 2000:29.  
11 Hvitfelt & Nygren (2002) s. 165. 
12 Ibid. s. 153. 
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”En grov beskrivning av medborgarnas bild är att journalisten är självisk, något mer på den lilles 
sida än på maktens, något mer informerande än underhållande men samtidigt något mer elitistisk 
än folklig.”13  

 
Det finns dock en stor spridning vad gäller uppfattningen om journalisten även inom 
medborgargruppen. De yngre och välutbildade uppges se journalisten som självisk, 
underhållande, elitistisk och stående på maktens sida. Föga förvånande är detta en bild som 
varken den enskilde journalisten eller de journalistiska idealen vill kännas vid. Det som är 
intressant är att de unga inte har mycket mer än sin bild av dagens journalister att referera till 
när de gör sin beskrivning. Bland politiker är det ålder och utbildning som differentierar synen 
på journalister. De äldre och lägre utbildade politikerna uppges ha en mer idylliserad bild av 
journalisten, en bild som anknyter till de klassiska idealen om journalisten som granskare och 
läsarens ombud.14 
 
För drygt tio år sedan talades det mycket om allmänhetens rätt att få veta och ” det kritiska 
uppdraget”. Detta är ett yrkesideal som fortfarande har starkt fäste hos journalisterna. 
Ambitionen att kritiskt granska makthavarna uppges till och med ha större stöd idag.15 Medan 
medborgarna och politikernas bild av journalisten är den som självisk och elitistisk yrkesman 
uppges journalisternas fortfarande se sig själva som oberoende granskare som står på 
medborgarnas sida.  

3. 4. Studiens metodologiska situering 
 
Min erfarenhet av journalistyrket, och då särskilt som lokaltidningsjournalist, har varit 
avgörande för konstruktionen av denna undersökning. Genom mina förkunskaper har jag till 
exempel kunnat skriva de fyra novellerna, som till stor del är baserade på mina egna 
erfarenheter. Novellerna spelar en viktig roll i undersökningen, dels metodologiskt eftersom 
de hjälpt mig i mina fokusintervjuer med mina informanter. Novellerna har där fungerat som 
ett stimulusmaterial som fått informanterna att börja prata om sin roll och självbild.  
 
Jag har överlag valt att behandla min erfarenhet som en fördel under hela arbetet med 
undersökningen, och min uppfattning är att den ger tyngd till undersökningen och ökar 
trovärdigheten av resultatet. Hade novellerna som använts i undersökningen skrivits av en 
utomstående, utan erfarenhet av att arbeta som journalist, hade de lätt kunnat uppfattas som 
experimentella. Men genom att novellerna är skrivna av mig, med erfarenhet av den 
undersökta yrkesgruppen, har de haft en brobyggande effekt vid mötet med informanterna. 
Jag har närmat mig informanterna på samma nivå, och de har inte känt behovet att förklara sig 
eller arbetet eftersom jag redan vet hur det är att vara journalist och att bedriva journalistiskt 
arbete.  
 
Jag har hela tiden varit öppen och berättat för mina informanter om min egen yrkeserfarenhet. 
Detta har inneburit att jag har närmat mig informanterna i rollen som både journalist och 
forskare. Det är här novellerna har kommit in som ett filter i mina fokusintervjuer. I 
novellerna har jag kunnat lägga fram mycket av mig själv som journalist och därigenom få 
informanterna att tala med mig. Det är i rollen som forskare som jag sedan kunnat titta på 
informanternas prat och använda det i undersökningen. Jag vill dock poängtera att min 

                                                 
13 Hvitfelt & Nygren (2002) s. 168.  
14 Ibid., s. 168.  
15 Ibid., s. 169. 
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erfarenhet varit avgörande för själva konstruktionen av undersökningen. Min uppfattning är 
dock att en person utan yrkeserfarenhet som journalist kan genomföra undersökningen. 
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3.5. Uppsatsens form 
 
Efter en inledande beskrivning av grunden för uppsatsen – teori, metod och tidigare forskning, 
väljer jag att redovisa mitt material från de tre fokusintervjuerna i två olika nivåer.  
 
Jag har valt att göra en primär uppdelning av materialet från fokusintervjuerna där jag utgår 
från händelser i novellerna, de olika personerna i novellerna och specifika kommentarer kring 
journalistrollen. I varje novell sker en händelse som jag bedömt fått mest kommentarer från 
informanterna vid diskussionen av novellerna. Ett exempel på en av dessa händelser är 
huvudpersonen Karin Östers gräl med kommunalrådet Kurt Svensson. Eftersom 
informanterna diskuterat i grupp, och själva lett diskussionen, har jag på detta sätt försökt att 
organisera deras prat och försöka härleda deras kommentarer till specifika händelser i 
novellerna. Även om novellerna diskuterats i ordningen ”höst” och sedan vidare framåt i 
årstidernas gång, har diskussionerna stundtals företett sig ganska röriga. Informanterna har 
genomgående hoppat mellan händelserna i novellerna. Detta är alltså mitt försök att underlätta 
läsningen, samtidigt som det även underlättat för mig vid sammanställningen av resultatet. 
Likadant är det med huvudpersonerna, jag har valt att samla specifika kommentarer kring 
Karin Öster och de andra i ett speciellt avsnitt för att på ett enklare sätt kunna se hur 
informanterna ser på personerna. Men allt detta innebär inte att vissa kommentarer inte kan 
förekomma på flera olika platser i redovisningen av resultatet. Så är fallet till exempel i 
avsnittet bestående av kommentarer relaterade till journalistrollen, där jag har valt att redovisa 
hur informanterna genom att tala om händelser och personer i novellerna även kommenterat 
sin syn på och upplevelse av journalistrollen.  
 
I själva diskussionsavsnittet har jag valt att göra en ny uppdelning av resultatet. De 
övergripande teman som användes i det föregående avsnittet blir här i diskussionsavsnittet en 
indelning i relevanta fenomen som jag vill framhålla är betydande i lokaltidningsjournalistens 
rollskapande. Denna andra uppdelning utgår från de tematiska områden som novellerna är 
skrivna kring. Novellerna handlar om ”journalisten som yrkesperson”, journalisten och 
läsarna”, journalisten och skrivandet” och ”journalisten och arbetsgivaren”. Jag har här valt 
att lyfta undersökningen till en högre nivå och relatera informanternas specifika kommentarer 
kring novellerna till den syn forskningen har av journalisten och dennes roll. I detta 
mellanrum mellan informanterna, deras prat kring novellerna, och den tidigare forskning jag 
valt att fokusera på blir det nu möjligt att identifiera de problem och dilemman som finns i 
journalistrollen i allmänhet, och i lokaltidningsjournalistens roll i synnerhet. 
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4. Metod 
 
Redan vid det inledande arbetet med uppsatsen har jag haft uppfattningen att journalister har 
svårt för att tala om det ämne jag valt att undersöka, deras syn på sin roll som journalist. 
Anledningarna till detta är flera, och kommer att diskuteras utförligare i diskussionskapitlet. 
Jag upplever dock att en av de viktigaste, och för uppsatsen högst relevanta, anledningen till 
journalisters motvilja att diskutera sin roll ligger just i rädsla för att förlora uppfattningen eller 
greppet om rollen. Jag har även valt att konstatera att just journalister är väldigt svåra att 
intervjua just för att de själva är vana intervjuare, och på grund av detta är vana vid att skriva 
om intervjumaterial till text. De kan därför redan vid en intervjusituation tänka sig hur en text 
kan eller ska vinklas, vilket kan leda till självcensur.  
 
Detta är två viktiga anledningar till att jag ville hitta en metod som tillåter en diskussion 
utanför de traditionella ramarna för intervjusituationer. En metod som innebär att 
informanterna så mycket som möjligt själva driver diskussionen framåt, och där fokus inte 
ligger direkt på dem själva utan där de diskuterar i tredje person. Jag fann det jag sökte i 
fokusgruppsmetoden.  

4.1. Fokusgruppsmetoden  
 
Utmärkande för denna metod är att den främst används vid datainsamling till forskning, att 
dessa data samlas in genom gruppinteraktion, och att ämnet bestämts av forskaren.16 Det finns 
åsikter om huruvida fokusgrupper ska skiljas från andra typer av gruppintervjuer. 
Utgångspunkten i svenske forskaren Victoria Wibecks bok (2000) om fokusgrupper är dock att 
fokusgrupper är en typ av gruppintervju. Fokusgrupper skiljer sig dock från andra typer av 
gruppsammansättningar i och med att det är en datainsamlingsteknik, med forskning som 
huvudsyfte. Genom en fokusgruppsdiskussion kan forskaren även samla in data om själva 
gruppinteraktionen, vilket skiljer en fokusgrupp från andra verksamheter där flera deltagare 
ingår. Genom att ämnet bestämts av forskaren skiljer sig fokusgruppsmetoden från ett flertal 
andra datainsamlingsmetoder där diskussionen kan vara mer ”lös” när det inte finns något 
fastställt ämne.17  
 
Wibeck pekar på att fokusgrupper om känsliga ämnen innebär en balansgång mellan att 
deltagarna avslöjar för mycket om sig själva och att de inte berättar tillräckligt för att de data 
man får in ska vara tillförlitliga.18 Som nämnts tidigare har jag redan från början av projektet 
haft uppfattningen att journalister har svårt för att tala om den problematik jag valt att 
undersöka, deras syn på sin roll som journalist. Utifrån egen erfarenhet vet jag att många 
journalister ser det som att släppa på principerna eller att ”tappa ansiktet” om man börjar rota 
i syftet med deras arbete. Därför har jag valt att använda ett stimulusmaterial, de fyra 
novellerna, för att lätta upp diskussionen och situationen. Wibeck (2000) föreslår att man 
använder ett så kallat stimulusmaterial, i form av till exempel artiklar eller skönlitterär text.  
 

                                                 
16 Wibeck, Victoria (2000) Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod Lund: 
Studentlitteratur, s. 23. 
17 Ibid., s. 23. 
18 Ibid., s. 117.  
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4.1.1. Varför just fokusgrupper? 
 
David Morgan (1997) listar fyra situationer där fokusgruppsmetoden är lämplig att använda. 
Den första situationen är när det finns stora olikheter vad gäller sättet att leva och tänka hos de 
människor som är tänkta att ingå i studien.19 Bland de journalister som medverkar i denna 
studie finns även stora skillnader i sättet att utöva och tänka om sitt yrke i och med att vissa av 
journalisterna är eller har varit stationerade på lokal- respektive centralredaktion. Av egen 
erfarenhet vet jag att det finns stora skillnader i bland annat sättet att arbeta, tänka och att möta 
människor beroende på om man jobbar på central- eller lokalredaktion. Där har 
fokusgruppsmetoden en brobyggande effekt. Genom användandet av fokusgruppsmetoden, och 
ett relevant stimulusmaterial, kan jag skapa en inblick i hur journalister tänker och framförallt 
talar om sitt yrke.  
 
Den andra situationen där Morgan bedömer att fokusgrupper är en lämplig metod är när 
handlande och motivation ska undersökas.20 Fokusgruppsmetoden kan vara givande för att 
undersöka på vilket sätt människor handlar, eller åtminstone säger att de skulle handla, och 
vilka motiv de anger för sitt handlande. I denna undersökning är det intressanta hur deltagarna 
väljer att diskutera kring de fyra noveller som handlar om journalistens vardag. Genom att 
kommentera de val och handlingar som den uppdiktade journalisten gör i novellerna, säger de 
något om sina egna val och handlingar.  
 
Den tredje situationen är när olikheter ska förstås. Återigen spelar här novellerna en viktig roll.  
Genom den diskussion som uppstår kring novellerna blir det möjligt att påvisa olikheter mellan 
gruppdeltagarna och den uppdiktade journalisten i novellerna. Fokusgruppsmetoden blir här ett 
sätt att få journalisterna (gruppdeltagarna) att börja diskutera kring sin yrkesroll, och att se 
vilka diskussioner som uppstår när gruppdeltagarna tar del av varandras åsikter och 
upplevelser.  
 
Den fjärde och sista situationen där det är lämpligt att använda sig av fokusgrupper är när det 
finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod.21 Den kanske viktigaste 
poängen är att i en fokusgrupp kan deltagarna uppmuntras att lyssna på varandra utan att gå i 
försvarsställning. Detta till skillnad mot till exempel vid användandet av enkäter där det lätt 
kan bli så att de olika parterna misstror varandras syften.  
 
I grunden till denna undersökning ligger ingen öppen konflikt som gjort det omöjligt att 
använda till exempel enkäter för att få fram material till undersökningen. Istället får här 
fokusgruppsmetoden en förenande och utjämnande funktion. Metoden fungerar som ett sätt att 
få gruppdeltagarna att öppna sig och vilja prata om ämnet utan att gå i försvarsställning. Min 
erfarenhet säger att just journalister har bland de bästa retoriska kunskaper, samtidigt som de 
dagligen använder sina intervjukunskaper för att få människor att kommentera ett visst ämne. 
Detta kan göra att de i en rak intervjusituation får ett visst övertag gentemot intervjuaren. 
Kombinerat med många journalisters stora medvetenhet kring sin yrkesroll, och de stereotyper 
som finns kring den, kan journalisternas förkunskaper i intervjuteknik försvåra intervjuarbetet. 
Fokusgruppsmetoden blir därför ett sätt att skapa en mer avslappnad intervjusituation, där 
användandet av novellerna som diskussionsmaterial även blir ett sätt att göra journalisterna 
mer bekväma i sin roll som diskussant. Detta eftersom ingången till deras diskussion kring 

                                                 
19 Wibeck, Victoria (2000) s. 40. 
20 Morgan, David L (1998) Focus group kit. Vol. 1, The focus group guidebook. California: SAGE, s. 57-60. 
21 Ibid.  
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yrket inte ligger för nära deras egna erfarenheter, utan riktas mot den uppdiktade journalisten i 
novellerna.  
 

4.1.2. Hur har intervjuerna gått till?  
 
Gruppdeltagarna är alla yrkesverksamma journalister, anställda vid tre olika lokala 
dagstidningar i Östergötland. Rekryteringen har skett genom en förfrågan till ansvariga på 
tidningarna som sedan i sin tur har förmedlat kontakten med fyra personer. I mitt utskick, som 
skedde per e-mail, sökte jag fyra personer på varje tidning, helst jämnt fördelade vad gäller 
kön och spridning i ålder. Jag framhöll även att dessa personer gärna fick ha erfarenhet av att 
jobba på lokalredaktion, eftersom jag antog att de tillgängliga personerna i nuläget var 
stationerade på tidningens centralredaktion. Utskicket gick iväg veckan innan jul, med 
överenskommelse om att jag skulle höra av mig i början av januari för bokning av intervju. I 
utskicket inkluderades även de fyra noveller som utgör diskussionsmaterialet, detta för att ge 
gruppdeltagarna god tid att förbereda sig och hinna läsa igenom materialet, men även för att 
det efterfrågades av mina kontaktpersoner på tidningarna som såg det som ett hjälpmedel vid 
rekryteringen, att kunna visa exakt vad uppdraget innebar.  
 
Vid mötestillfället har fyra grupper om 3-4 personer i varje grupp suttit ned och diskuterat 
kring de fyra novellerna under 1-1 ½ timme. Gruppdeltagarna har alla haft olika utbildning 
och yrkesbakgrund men med den gemensamma nämnaren att de är journalister anställda vid 
en svensk tidning av typen lokaltidning eller landsortspress. Wibeck (2000) pekar på att det i 
en fokusgrupp gäller att öka nivån för vad som är acceptabelt att avslöja. Genom att inleda 
med en personlig berättelse eller personliga reflektioner kan moderatorn få deltagarna i 
gruppen bekväma så att de vågar säga saker som annars skulle anses oacceptabla eller alltför 
självutlämnande.22 Därför valde jag att inleda fokusgruppsdiskussionen genom att ge en kort 
beskrivning av min egen bakgrund vad gäller utbildning och yrkeserfarenhet. Detta för att 
visa att jag själv har koppling till diskussionsområdet, och för att skapa kontakt med 
gruppdeltagarna.  
 
I början av varje fokusgruppsintervju har informanterna försäkrats om att de ska få vara 
anonyma. Deras namn har senare bytts ut vid transkribering. För att anonymisera de företag, i 
detta fall tidningar, som informanterna är anställda vid har även dessa getts nya namn. I 
förlängningen har överhuvudtaget all information som gör det möjligt att identifiera den 
aktuella tidningen eller informanten samlats in och sparats, men skyddats noggrant från vidare 
spridning. Vid refererande till de olika fokusintervjuerna har tidningarna benämnts som 
Tidning 1, Tidning 2 och Tidning 3.23   
 
Vid intervjutillfället har en assistent funnits närvarande för att hjälpa till med det praktiska 
genomförandet. Assistenten har inte någon koppling till journalistyrket eller uppsatsen i övrigt 
och har inte medverkat i diskussionen på något sätt. Dennes uppgift har istället varit att hjälpa 
till med det praktiska genomförandet, till exempel sköta bandspelaren och hjälpa till vid 
välkomnandet av gruppdeltagarna. Assistenten har inte suttit med oss andra vid bordet utan 
suttit placerad en bit från bordet. Hon har som utomstående haft möjlighet att iaktta deltagarna 
under diskussionen, och bidragit med vissa anteckningar från mötestillfället. Dessa 
anteckningar om bland annat kroppsspråk, den allmänna diskussionen och samarbetet i 

                                                 
22 Wibeck, Victoria (2000) s. 117.  
23 Se litteraturförteckningen, s. 62.  
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gruppen har använts vid presentationen av resultatet från intervjuerna. Källan har angivits då 
detta har skett.  
 
Vid intervjutillfället har jag agerat moderator och mer eller mindre lett diskussionen framåt. 
Grunden för diskussionen har dock hela tiden varit novellerna. Min roll har endast varit den 
att plocka upp diskussionstrådar vid de tillfällen gruppdeltagarna tystnat eller inte hittat något 
att prata om. Jag har försökt göra min påverkan på diskussionen så liten som möjligt, alltså 
har mer ostrukturerade intervjuer varit idealet för undersökningen. Jag har även försökt att 
inte peka på vad i novellerna som borde diskuteras, något som moderatorn hade gjort vid en 
mer strukturerad intervju. Vid de tillfällen gruppen har tystnat har jag istället valt att fråga 
specifika gruppdeltagare, ibland de som var särskilt tysta jämfört med de andra i gruppen, för 
att få dem att prata om vad de tycker är intressant.  
 
Genom användandet av novellerna har jag som moderator kunnat anta en något passiv roll i 
diskussionen, och istället låta informanterna prata fritt. Informanterna har själva sett mycket 
positivt på metoden.   

 
”Det är roligare för att man tror ju att hon är nån. Eller liksom, man har nån att haka upp sig på.”24  

 
Flera informanter har särskilt betonat att de genom novellerna har fått något konkret att 
diskutera. De har stundtals engagerat sig så starkt i huvudpersonen Karin att de pratar om 
henne nästan som en vän eller kollega. Flera informanter efterlyste mer information om 
henne, bland annat gällande privatlivet.  
 

”Man skulle vilja veta hennes framtidsdrömmar litegrann kanske. Man saknar, tycker jag, vad hon 
har för några visioner. Vill hon stanna kvar här, eller om hon vill… Om hon vill stanna kvar, hur 
kan hon tänka sig att arbetet ska utvecklas då? […]”25  

  
Viktigast av allt är dock att informanterna har talat om och relaterat till huvudpersonen som 
om hon vore en riktig journalist. Utifrån detta har de sedan berättat hur de själva skulle agera i 
de situationer som huvudpersonen hamnar i.  
 

”Ibland har jag känt att jag skulle vilja förklara så som hon gör. Att liksom försöka få folk att 
förstå. Och nån gång kanske jag har gjort trevande försök. Men jag har gett upp och insett liksom 
att jag kommer aldrig kunna förklara, och dom är inte intresserade av att förstå mitt arbete. Och 
jag kommer aldrig kunna förklara det för nån som inte har varit eller jobbat som journalist.”26  
 

En av nackdelarna med ostrukturerade fokusgruppsintervjuer är att diskussionerna kan bli 
relativt oorganiserade och att det kan bli svårt att organisera dem.27 Målet med 
fokusgruppssamtalen har här varit att få gruppdeltagarna så avslappnade som möjligt. Delvis 
för att ämnet är relativt lite diskuterat. Min ambition att så lite som möjligt lägga mig i 
samtalen visade sig svår att balansera vid vissa tillfällen. Detta eftersom gruppdynamiken 
påverkade i vissa intervjuer, och bland annat gjorde vissa grupper svårpratade. Efter att ha 
genomfört intervjuerna kan jag konstatera att det är nästintill omöjligt att uppnå ett tillstånd av 
helt ostrukturerad intervju. I slutänden har intervjuerna varit ostrukturerade till sin form men 
med viss medverkan från min del för att föra samtal och diskussion framåt. 

                                                 
24 Citat transkribering Tidning 2.   
25 Citat transkribering Tidning 3.  
26 Ibid. 
27 Wibeck, Victoria (2000) s. 46. 
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4.2. Reliabilitet och Validitet 
 
Den kunskap som skapats i fokusintervjuerna har i denna undersökning hanterats som ett 
utsnitt av en samling lokaltidningsjournalisters (upp)levda verklighet. Beskrivningen av denna 
verklighet har gjorts i förhållande till den verklighet som informanterna tagit del av i de 
noveller som jag skrivit. Novellerna är i sin tur skapade utifrån mina egna erfarenheter av 
yrket, samtidigt som de innehåller vissa detaljer som kan skapa diskussion. Den kunskap som 
skapas i fokusintervjuerna kan inte mätas på något sätt, och i den meningen påverkas 
reliabiliteten starkt i undersökningen. Poängen med fokusgruppsmetoden är dock snarare att 
skapa tolkningar och beskrivningar av lokaltidningsjournalistens (upp)levda verklighet. Jag 
har valt att se informanternas beskrivningar av journalistyrket som tendensiösa beskrivningar 
av yrket. Eftersom jag endast intervjuat 11 lokaltidningsjournalister som alla är anställda vid 
en lokaltidning på den östgötska kusten kan jag inte fullt ut säga att resultatet är överförbart 
för övriga lokaltidningar i landet. Jag anser dock att man till stor del beroende på 
undersökningens upplägg kan påvisa tendenser i lokaltidningsjournalisters rollskapande.  
 
Det som gör den här undersökningen unik är just att den baseras på ett diskussionsmaterial, i 
det här fallet mina noveller, och att forskaren i det här fallet har egen erfarenhet av 
yrkesgruppen den studerar. Det unika är just upplägget och konstruktionen av 
undersökningen. Jag vill trots detta poängtera att det inte är omöjligt för en annan forskare att 
upprepa undersökningen. Men ämnet för undersökningen, lokaltidningsjournalister, och min 
egen erfarenhet i kombination med novellerna ger enligt min mening en tyngd till 
undersökningen som den inte skulle ha fått om den hade gjorts av en utomstående forskare.  
 
Jag har valt att se novellerna som en nyckel till lokaltidningsjournalisternas 
verklighetsbeskrivningar. Utan novellerna och min erfarenhet hade jag varit en forskare som 
tittar på yrkesgruppen utifrån. I den här undersökningen befinner jag mig delvis redan på 
insidan. Det som gör undersökningen svår att upprepa för en utomstående är just att 
informanterna här har pratat till mig som om jag redan befinner mig inom fältet. Jag har 
därför fått fram vissa fakta som kan anses unika för den här undersökningen, och delvis för 
den eventuella tidigare forskning som gjorts i det här ämnet.  
 
I och med att jag valt att grunda informanternas diskussion på mina egna texter och 
därigenom min egen bild av yrket gör det mig i väldigt stor utsträckning ansvarig för 
resultatet. I detta avseende finns flera likheter med etnografiska metoder där forskaren är mer 
utlämnad med materialet. Denna undersökningsmetod kan med all rätt ses som induktiv. Den 
som väljer att läsa och ta till sig min undersökning bör därför förstå att detta är styrkan och 
det unika i materialet, att det skapats inifrån den undersökta kontexten, och att jag väljer att 
vara öppen med detta redan från början.   

4.3. Material 
 
Som nämnts tidigare i metodavsnittet ville jag hitta en metod som tillåter informanterna att 
diskutera ”i tredje person”. I denna undersökning har jag skapat fyra noveller om en fiktiv 
lokaltidningsjournalist som jag använt i mina fokusintervjuer med yrkesverksamma 
lokaltidningsjournalister. På detta sätt har informanterna relaterat kring händelser och 
personer i novellerna. Genom att kommentera den verklighet av yrket som 
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lokaltidningsjournalist som speglas i novellerna har de även funnit en naturlig ingång till 
diskussionen om hur deras egen levda verklighet av yrket och rollen ser ut.    
 
Novellerna blir i denna undersökning en slags ”yrkesbeskrivning” ur ett subjektivt men 
erfarenhetsbaserat perspektiv. Är då dessa noveller en analys eller bakgrundsbeskrivning av 
yrket som lokaltidningsjournalist? Baserat på författarens erfarenhet av yrket fungerar 
texterna här som en representation av verkligheten som journalist på en lokaltidning, och 
relaterar då till en induktiv kunskapssyn. I praktiken fungerar novellerna som en metod för att 
få lokaltidningsjournalisterna att börja diskutera yrket.  
 
Novellerna har alla haft ett arbetsnamn under skrivprocessen, dessa namn har ändrats till de 
fyra årstiderna vid presentationen för informanterna. Detta eftersom arbetsnamnen är väldigt 
detaljerade, och skulle ha kunnat påverka informanterna i diskussionen. Arbetsnamnen 
kommer att användas som indelare i teman senare i diskussionen. Metodologiskt fungerar de 
övergripande temana här som indelare i relevanta fenomen som rör lokaltidningsjournalistens 
roll- och identitetsskapande.  
 
De fyra temana är ”journalisten som yrkesperson”, ”journalisten och läsarna”, ”journalisten 
och arbetsgivaren” och ”journalisten och skrivandet”. Genom att använda informanternas 
uttalanden kring till exempel novellen med namnet ”journalisten som yrkesperson” hoppas jag 
kunna påvisa tendenser i lokaltidningsjournalistens uppfattning om hur jobbet görs/ska göras 
eller hur man bygger myten kring journalisten på lokaltidningen.  
 
I novellerna får läsaren möta lokaltidningsjournalisten Karin Öster som jobbar vid den fiktiva 
lokaltidningen Anneruds Allehandas lokalredaktion i Dalvik. Karin Öster är av obestämbar 
ålder, och har jobbat i drygt 3 år på lokalredaktionen. Tillsammans med kollegan Janne Asper 
bevakar hon det lilla, tillika uppdiktade, samhället Dalvik beläget någonstans i landet. Läsaren 
får här en inblick i det i huvudsak självständiga arbetet som lokaltidningsjournalist. 
Novellerna beskriver en vardagsverklighet som är verklig för många av landets 
lokaltidningsjournalister.   
 
”Janne Asper bokstavligen stövlade in på kontoret i sina leriga gummistövlar. En 
omisskännlig doft av koskit spred sig i lokalerna. Receptionisten Ella Janson sneglade lite 
irriterat på honom när hon såg de leriga fotspåren och kände doften de förde med sig.  
”Fan alltså, tur att jag tänkte på att ta med stövlarna imorse. Jag har stått mitt i en åker och 
pratat med en bonde i en traktor i nästan en halvtimma.” sade han medan han kämpade med 
att få av sig stövlarna.”28   
 
Journalisten Karin Öster är en aning vilse i sin roll som journalist. Samtidigt som hon har vant 
sig vid lunket på lokalredaktionen letar hon fortfarande efter meningen med journalistyrket 
och funderar trots sina år i yrket fortfarande mycket på hur hon vill arbeta. Hennes tankar på 
hur en journalist ska vara och hur den ska arbeta är hela tiden närvarande, och ibland går det 
så långt att hon känner för att ge upp och byta jobb. Det som får henne att fortsätta är lusten 
för skrivandet, att beskriva och berätta, att möta intressanta intervjupersoner och inte minst att 
göra ett bra jobb.  
 
Som läsare får man följa Karin Östers liv som lokaltidningsjournalist under ett helt år. 
Läsningen är uppdelad i fyra noveller, som är döpta efter de fyra årstiderna. I varje novell 
                                                 
28 Sundström, Hanna (2004) Novell Höst. Norrköping:Linköpings Universitet. 
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stöter journalisten Karin på ett problem av något slag, hon hamnar i bråk med ett 
kommunalråd, hon har idétorka, skrivkramp och utsätts för fördomar på grund av sin 
placering vid en lokalredaktion.  
 

4.3.1. Journalisten som yrkesperson  
 
Den första novellen, märkt Höst, är skriven kring temat ” Journalisten som yrkesperson”. Jag 
ville skapa en någorlunda komplex situation där journalisten Karin tvingas tampas med en 
etikfråga vid mötet med en intervjuperson, och därigenom visa att det inte är alla journalister 
som bara kör på och hänvisar till sitt uppdrag om att bland annat ”granska makten”. Jag 
skapade en situation där Karin möter kommunalrådet Svensson, en man med pösmage och en 
väl rotad medvetenhet om sin roll och position efter åtskilliga år som kommunalråd. Under 
Karins intervju om medborgarnas förtroende för sina kommunpolitiker exploderar Svensson.  
 
”Men underminerar inte detta hela ditt arbete om du inte har tillräckligt förtroende från dina 
väljare? Kan du med ärligt samvete bara köra på och fortsätta besluta över folks huvud?” 
slängde Karin ur sig.  
Kommunalrådets ögonbryn drog ihop sig och kontorsstolen klickade till när mannen hukade 
sig fram över skrivbordet och väste mellan tänderna: 
”Hur är det med ditt eget arbete då? Tror du att folk har så jävla mycket förtroende för dig? 
Men du fortsätter att leta upp skit om ärligt folk och hittar du inget att skriva om kokar du 
ihop lite dynga på egen hand!”  
Han slog båda knytnävarna i skrivbordet så att papperen om det senaste budgetförslaget 
lättade från bordet.”29 
  
Jag har fått åtskilliga kommentarer om det overkliga i att ett kommunalråd skulle agera på det 
här sättet. Flera personer har menat att ett kommunalråd aldrig skulle tappa kontrollen på det 
här sättet, minst av allt gentemot en journalist. Det viktiga med det här utbrottet var att 
undersöka hur informanterna skulle reagera. Genom att skapa en otänkbar och i vissa 
avseenden yrkesetiskt osmaklig situation i novellen har jag fått informanterna att börja prata 
om hur mötet med intervjupersoner är i deras levda verklighet som lokaltidningsjournalister.  
 
Karins sätt att tackla de problem hon stöter på har bedömts av informanterna att vara ganska 
radikala, utopiska och emellanåt rentav fega. Flera informanter tycker att hon verkar 
konflikträdd och låter sig bli överkörd. Även dessa ingredienser har inneburit att 
informanterna har känt ett behov av att förklara hur det är i verkligheten, särskilt som de 
själva i verkligheten har visat sig vara raka motsatsen till hur Karin är.    
 

4.3.2. Journalisten och läsaren 
 
I novellen Vinter, som är skriven kring temat ”Journalisten och läsaren” har jag konstruerat 
historien kring lokaltidningsjournalistens möten med och förhållande till läsarna. Novellen 
visar vilket nära förhållande, på både gott och ont, som finns mellan lokaltidningsjournalisten 
och dennes läsare. Här möter journalisten Karin en av sina läsare, grannen Oscar Bylund, som 
representerar en läsartyp som jag av egen erfarenhet vet är väldigt vanlig. Oscar Bylund 
känner att han har rätt att ställa krav på lokaltidningsjournalisten Karin.  

                                                 
29 Sundström, Hanna (2004) Novell Höst. Norrköping: Linköpings Universitet. 
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”Men varför skriver ni så mycket om kriminella?” fortsatte Bylund. ”Det händer ju mer här 
än sånt. Folk kan ju tro att Dalvik är rena rövarhålan. Antingen är det brott eller så skriver ni 
om det kommunala. Kan ni inte skriva lite om våra fina föreningar istället? Jag hörde att 
pojklaget ska åka till Danmark i sommar, och att de försöker samla ihop pengar till resan. 
Kan du inte hjälpa dem och skriva lite om det?” undrade mannen.  
Karin suckade inombords.  
”Jovisst. Det låter intressant. Jag ska titta på det. Men nu måste jag skynda mig om jag ska 
hinna till jobbet.” ursäktade sig Karin och manade på hunden.”30  
 
Jag väljer här att ge grannen Oscar Bylund rösten för det jag vet att många läsare känner inför 
sin lokaltidning. Jag har själv dagligen mött människor som anser sig kunna påverka 
journalistens arbete, att de har rätt att ställa krav på denne och vad denne ska skriva om. Sett 
utifrån min roll som journalist har jag ibland känt att de anser sig kunna styra mig. Utifrån 
min roll som läsare och samhällsmedborgare kan jag tycka att det borde vara självklart att 
man ska ställa krav på journalister, och då särskilt de som bevakar området man lever och 
verkar i. Genom att låta Oscar Bylund ta sig an den här rollen som läsare som försöker 
påverka ”sin” journalist vill jag undersöka hur lokaltidningsjournalisterna ser på sitt 
förhållande till och sitt ansvar gentemot läsarna.  
 
Novellen Vinter tar även upp hur lokaltidningsjournalisten jobbar. I ett anfall av idétorka 
väljer Karin att bege sig ut på landsbygden och leta upp någonting att skriva om. Under färden 
plågas hon av diverse tankar om att en journalist ska vara välorganiserad, ha en plan och 
allmän kontroll. Karin gör raka motsatsen och beger sig ut på vinst och förlust utan att ha 
bokat någon intervju. Syftet med detta är att se hur informanterna reagerar på Karins något 
oortodoxa arbetsmetod. Av egen erfarenhet vet jag att det är sällan man får tid att bara ge sig 
ut utan att ha något jobb inplanerat, samtidigt som det lätt anses som desperat och snudd på 
oprofessionellt av journalister inom branschen. Genom att försätta huvudpersonen Karin i den 
här situationen ville jag se hur informanterna anser att en lokaltidningsjournalist ska jobba.   

 
4.3.3. Journalisten och arbetsgivaren 
 
I novellen vår, med arbetsnamnet ”Journalisten och arbetsgivaren” vikarierar Karin på 
tidningens centralredaktion under en vecka. Novellen behandlar och problematiserar 
förhållandet mellan lokaltidningars lokal- och centralredaktion. Eftersom jag själv har störst 
erfarenhet av att arbeta på lokalredaktion vet jag att det i vissa fall kan finnas 
kommunikations- och samarbetssvårigheter på lokaltidningars redaktioner, trots att man 
tycker att de borde samarbeta eftersom de tillhör samma tidning. Under Karins första dag på 
centralredaktionen känner hon att det talas nedsättande om lokalredaktioner, i det här fallet på 
grund av att hennes lokalredaktion denna dag har mycket artiklar om bönder.   
 
”Karin visste att hennes kollega på Dalviksredaktionen, Janne Sparre, hade varit på 
vallhundstävling i Byngsbo utanför Dalvik på lördagen. När han ändå var i krokarna hade 
han även tittat in på en plogdemonstration.  
”Mycket bönder från Dalvik idag” kommenterade Lisbeth Jönsson och höjde på ögonbrynen 
åt Karins håll. Resten av gruppen fnissade lite när de bläddrade fram sidan och såg en bild 

                                                 
30 Sundström, Hanna (2004) Novell Vinter Norrköping: Linköpings Universitet. 
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på en skara leende bönder som med lera upp till knäna stod uppställda framför en plog av 
nyaste modell.”31  
 
Därtill tilldelas Karin under sin första dag på centralredaktionen ett jobb som innebär 
bevakningen av en LRF-konferens. Karin ser det som något av en förolämpning på grund av 
hur situationen är i övrigt med hånandet av lokalredaktionens arbete. Karins sätt att tackla 
problemet blir att hitta en ny vinkel på ämnet. Syftet med innehållet i den här novellen var att 
se om informanterna kan känna igen sig i att det kan finnas konflikter mellan lokal- och 
centralredaktionen. Samtidigt ville jag beröra om och i så fall hur lokaltidningsjournalisterna 
försöker hitta nya vinklar i det de skriver.  
  
Under Karins vecka på centralredaktionen möter hon även några praktikanter. Praktikanterna 
är fem tjejer i åldern ”tjugo nånting”. Tjejerna framställs komma från moderna 
journalistutbildningar och får anta ett ganska stereotypt förhållningssätt till 
lokalredaktionsarbetet.  
 
”Ja, vi undrade hur det är att jobba på lokalredaktionen i Dalvik” sade en av flickorna med 
designade glasögon och svart höghalsad polotröja.  
”Jo, det är väl bra. Det är lite ensamt ibland, men jag trivs med friheten.” sade Karin.  
”Jag skulle aldrig klara av att jobba på en lokalredaktion. Det händer ju ingenting att skriva 
om. Hur hittar du på något att skriva om?” undrade en annan flicka.  
”Hitta på och hitta på. Man får försöka lyssna runt bland de bosatta, och hålla koll på vad 
som är aktuellt” sade Karin innan hon tog en ny tugga mat. 
 
Syftet med detta är att se vad informanterna har att säga om journalistutbildningarnas 
praktikanter, som i mångt och mycket är framtidens journalister, och även om vad de tror om 
praktikanternas inställning till lokaltidningsjournalistiken.  

 
4.3.4. Journalisten och skrivandet 
 
I den fjärde och sista novellen är det sommar i Dalvik. Denna novell är skriven kring temat 
”Journalisten och skrivandet”. Under några brännheta sommardagar får vi följa Karin som i 
semestertiderna fått förstärkning av vikarien Magnus Fors medan ordinarie kollegan Janne 
Sparre har semester. Fors är relativt nyutexaminerad från Journalisthögskolan. Hans idéer om 
hur arbetet ska skötas skiljer sig ganska mycket från Karins. Bland annat ser Magnus Fors inte 
någon mening i att göra så kallade rutinjobb, som rapporteringar från simskoleavslutningar, 
utan lämnar det på Karins ansvar. Karin blir irriterad eftersom rutinjobben är ett ansvar som 
de brukar dela på på lokalredaktionen. Men hon får inget gensvar från Magnus Fors.   
 
”Hörrudu, Magnus. Jag kom på att det är simskoleavslutning vid Mårbäcken idag. Kanske 
skulle vara något att skriva om. Jag känner mig ganska utled på att skriva om dem. Så jag 
tänkte att du kanske kunde ta det. Men det är klart, vi behöver ju inte skriva om varje 
simskoleavslutning.” avslutade Karin och väntade på hans svar. 
”Nä, det har du ju rätt i. Vi behöver ju inte skriva om alla. Så jag tror att jag struntar i det.” 
sade Magnus och fortsatte läsa sina papper.”32  

                                                 
31 Sundström, Hanna (2004) Novell Vår Norrköping: Linköpings Universitet. 
32 Sundström, Hanna (2004) Novell Sommar Norrköping: Linköpings Universitet. 
 



 21

  
Magnus Fors representerar på många sätt en ny frisk fläkt med utbildning och metoder från 
Journalisthögskolan. Många lokaltidningsjournalister befinner sig i dagsläget nära sin 
förestående pensionering, och ett flertal har omskolat sig till journalist från att ha arbetat som 
exempelvis lärare under många år. Syftet med Magnus Fors rollfigur var att se hur 
lokaltidningsjournalisterna ser på lokalredaktionsjournalistiken. Magnus Fors representerar 
den nya moderna journalistiken i form av att han bland annat väljer att skita i rutinjobben och 
istället ägna sig åt att gräva i kommunalpolitiken. Han antar rollen som en på flera sätt fri och 
oberoende journalist utan ansvar för läsarna. Karin antar här rollen som 
lokaltidningsjournalisten som känner ett ansvar för sina läsare. Även om 
simskoleavslutningarna är rutin och ibland tråkiga att skriva så känner hon ett ansvar för att de 
bevakas eftersom läsarna tycker om att läsa om dem.  
  
I sommarnovellen har jag även valt att ta upp möjligheterna och det etiska i att som journalist 
ha en egen personlig stil i det man skriver. Återigen representerar Magnus Fors stil det nya, i 
form av tidningsprosa. Enligt vissa åsikter har journalisters stil flutit samman till en mer 
övergripande och alldaglig tidningsprosa utan utrymme för personliga reflektioner eller stil. 
Karin hankar sig fram med sitt mer personliga sätt att skriva, något som jag av egen erfarenhet 
vet att det finns aningen mer utrymme för på lokalredaktioner på grund av det självständiga 
arbetet. Syftet med detta var att se vad informanterna anser om stilistik, och om det finns 
utrymme för att vara personlig i de texter man skriver. Om det är något som uppmuntras eller 
håller på att utrotas.  
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5. Teoretiska perspektiv 
 
Jag har valt att utgå från den strukturella rollsyn som bygger på uppfattningen att en 
samhällsmedlem använder sig av de rättigheter och skyldigheter som hänger samman med en 
speciell position i samhället.33 I denna uppsats har jag valt att utgå från att 
lokaltidningsjournalisten har en speciell position i samhället.  

5.1. Rollbegreppet 
 
Den strukturella rollsynen utgår från samhället, organisationen eller gruppen som ett 
organiserat system av positioner. När dessa positioner besätts av människor kommer det riktas 
förväntningar om ett visst beteende hos innehavaren. Erving Goffman hävdar att när individer 
befinner sig i varandras fysiska närvaro har de ett sätt att interagera som består i ett 
ömsesidigt inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i 
varandras omedelbara fysiska närvaro.34 I detta möte eller situation gör individerna ett 
”framträdande” som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna. 
Individen och hans framträdande som består av fastställda handlingsmönster utgör i sig en roll 
eller rutin, och de övriga i gruppen blir publik. När individen spelar rollen inför samma publik 
vid olika tillfällen är det sannolikt att det uppstår ett socialt samband, individen skapar en 
social roll.  
 
Jag har valt att utgå från att lokaltidningsjournalisten dagligen tampas med olika definitioner 
av just rollen som journalist. Förutom rollen som lokaltidningsjournalist i förhållande till 
dags- och kvällspressjournalister tvingas lokaltidningsjournalisten även möta förväntningar på 
sin roll som samhällsmedlem på en liten ort och på rollen som lokaltidningsjournalist i 
förhållande till läsarna. Det uppstår med andra ord en ”intra-rollkonflikt”,35 det skapas flera 
olika förväntningar på lokaltidningsjournalisten. Han/hon ska vara 
journalist/lokaltidningsjournalist, läsarnas företrädare och samhällsmedlem. Denna 
rollsituation innebär i förlängningen att lokaltidningsjournalistens rollskapande aldrig så att 
säga ”blir färdigt” utan är i en ständigt pågående och förhandlad process. Dessutom ger 
lokaltidningsjournalistens speciella närhet till sina läsare och till sitt material en ytterligare 
dimension åt rollen.   
 
Som nämndes tidigare i avsnittet om journalistrollen36 framstår det inom journalistiken som 
om det nära och det representativa blir utmärkande för journalisternas egen uppfattning av 
rollen som journalist. De ser sig som representanter för läsarna. För lokaltidnings-
journalisterna innebär detta samtidigt att de kommer läsarna närmare än kvälls- och 
dagspressjournalisten. Utifrån detta väljer jag att tala om en ”frame”, eller ram, för mötet med 
lokaltidningsjournalisten.37 Jag vill hävda att utmärkande för kontexten, ”framen” för 
lokaltidningsjournalistens yrkesutövande, är närheten till läsarna.  

                                                 
33 Månson, Per (1975) ” Roller och symbolisk interaktion” I: Berg, Lars-Erik et al. Medvetandets sociologi – En 
introduktion till symbolisk interaktionism. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s.100. 
34 Goffman, Erving (1974/1998) Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik. Kristianstad: Prisma. s. 
11. 
35 Månsson, Per (1975) s. 101. 
36 Se s. 7 i uppsatsen. 
37 Goffman, Erving (1974/1986) Frame Analysis, New York: Harper Row, s. 21-22.  
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Närheten blir ibland fysisk i form av att läsarna har möjlighet att promenera rakt in på 
lokaltidningarnas lokalredaktioner och tala direkt med journalisterna. Detta till skillnad mot 
hur det ofta är på centralredaktioner eller större tidningar där det råder anmälningsplikt för 
besökare. Inramningen, ”settingen”, för journalistens framträdande blir därför i vissa fall 
platsbunden.38 Sker mötet med journalisten på lokalredaktionen är rollerna redan fastställda, 
och det är möjligt för lokaltidningsjournalisten att börja sitt framträdande utifrån den roll den 
tagit på sig. Som lokaltidningsjournalist kan det därför uppstå problem när denne tvingas 
intervjua en granne i jobbet, det uppstår en rollkonflikt, i det att mötet sker på en annan plats 
som till exempel på grannens jobb. Däremot skulle man kunna hävda att om mötet sker på 
centralredaktionen, där läsaren inte har samma möjlighet att närma sig journalisten, antar 
journalisten en annan roll som till betydande del bygger på att den har kontroll över mötet och 
situationen och därigenom inte är lika utlämnad till läsaren. Frågan är då om läsaren 
fortfarande ser på ”sin” journalist på samma sätt, om den upptäcker förändringen i 
framträdandet?  
 
Närheten kan i sig även antyda ett nära förhållande till läsaren, och skapandet av ett ansvar. 
Journalisten blir i vissa fall tvungen att fundera över hur den formulerar sig eller vinklar sina 
texter. Den som blir omskriven kan ju som nämnts tidigare vara en person som journalisten 
möter i privatlivet, såsom till exempel den lokala affärsinnehavaren eller föräldern till ett barn 
på det dagis där journalisten har sitt barn. I praktiken innebär detta att ju mindre redaktionen 
är, desto mer utlämnad blir journalisten till läsarna och samhället, och den blir även mer och 
mer påverkad i sin roll. Samtidigt gör dessa eftergivanden att journalisten brottas med sin 
egen uppfattning av rollen och uppdraget ”att skriva som det är”. Som nämnts tidigare bemöts 
en handling som utförs av en individ eller grupp med en viss reaktion av omgivningen. Det är 
samtidigt omgivningens reaktioner som formar självbilden. Lokaltidningsjournalisten får 
daglig respons från sina läsare på de texter som publiceras i tidningen. Detta innebär en 
dagligen återkommande värdemätare för hur och vad lokaltidningsjournalisten ska skriva och 
hur den ska arbeta.  
 
Hur bygger då lokaltidningsjournalisten rollen som journalist? Goffman hävdar att individen 
förväntar sig att de människor han uppträder inför ska tro på rollens äkthet, samtidigt som 
individen själv kan bli helt duperad av sitt eget uppträdande och börja se sitt uppträdande som 
äkta.39 Individen kan även inta en cynisk inställning till sitt uppträdande. Den cyniska 
individen kan lura sin publik för privata syften, för vad han anser som publikens bästa eller 
för samhällets bästa.40 Goffman hävdar att vi tar på oss en mask som representerar den 
uppfattning vi har bildat om oss själva. Masken representerar den roll vi strävar efter att leva 
upp till. På ett sätt är masken vårt sannare jag, det jag vi skulle vilja vara.41 I denna 
undersökning kan detta sägas vara journalistrollen såsom den förhandlas i relation till de 
meningsskapande processer den ingår i.  
 
Men kan det inte lika gärna vara så att journalistrollen bara är en myt? Att den skapas av 
journalisten och omgivningen för att underlätta det sociala samspelet? Ibland kan 
omgivningens reaktioner leda till ”stämpling”. Ett exempel på detta är att reaktionen från 
omgivningen hjälper till att skapa en identitet som brottsling, och inte bara personens 
kriminella handling. Frågan blir här även vad som förutom utbildning i yrket och formell 
                                                 
38 Goffman, Erving. (1974/1998) s. 29. 
39 Ibid., s. 25. 
40 Ibid., s.26.  
41 Ibid., s. 27.  
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anställning vid en tidning ger en individ stämplingen som journalist, murvel eller ”content 
provider”. Även detta kan leda till en rollkonflikt då det i Lokaltidningsjournalistens fall kan 
uppstå en situation där denne ”rättar till” sina texter för att inte stöta sig med någon på orten, 
och därigenom försöka undkomma stämplingen som till exempel murvel. På detta sätt kan det 
uppkomma ännu större ”intra-rollkonflikt” när journalisten innerst inne anser att det här 
beteendet, att försköna texterna, strider med dennes uppfattning av hur journalisten ska arbeta.  
 
Jag har nu visat prov på olika konflikter som lokaltidningsjournalisten kan ställas inför i sitt 
rollskapande. Jag ska nu gå in i analysen av informanternas, lokaltidningsjournalisternas, 
kommentarer kring de fyra novellerna. Jag kommer att redovisa min analys av informanternas 
beskrivning av sin levda verklighet som lokaltidningsjournalist utifrån en uppdelning i tre 
avsnitt. Vad informanterna ansåg om fyra specifika händelser i novellerna, deras uppfattning 
av karaktärerna, olika roller, i novellerna och hur de relaterar till journalistrollen utifrån 
beskrivningen i novellerna.  
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6. Journalistens självbild och dilemman – en 
analytisk beskrivning 
 
Nu kommer jag att gå närmare in på fokusgruppernas samtal kring novellerna med fokus på 
hur de kommenterat specifika händelser i novellerna, hur de ser på de olika rollerna, 
karaktärerna, i novellerna och hur de relaterar till journalistrollen utifrån hur den beskrivs 
eller framstår i novellerna. 

6.1. Händelser i novellerna 
 
6.1.1. Händelse: Karins bråk med kommunalrådet 
 
Journalisten Karin Öster intervjuar kommunalrådet Kurt Svensson med anledning av en 
undersökning där allmänheten sägs ha allt mindre förtroende för de kommunvalda. Under 
intervjun exploderar plötsligt Svensson. 
 
” Kommunalrådets ögonbryn drog ihop sig och kontorsstolen klickade till när mannen 
hukade sig fram över skrivbordet och väste mellan tänderna: 
”Hur är det med ditt eget arbete då? Tror du att folk har så jävla mycket förtroende för dig? 
Men du fortsätter att leta upp skit om ärligt folk och hittar du inget att skriva om kokar du 
ihop lite dynga på egen hand!”  
Han slog båda knytnävarna i skrivbordet så att papperen om det senaste budgetförslaget 
lättade från bordet.”42 
 
Svenssons utbrott fick många reaktioner från informanterna. Ännu mer reaktioner fick Karins 
beteende senare i samma novell. Vissa informanter tyckte att journalisten Karin gick över 
gränsen när hon senare i novellen valde att be om ursäkt för sitt beteende, och till viss del sitt 
yrke.  
 
” Karin tvekade, men tog mod till sig.  
” Ditt uppträdande mot mig var onödigt och respektlöst. Men jag kanske förtjänade det.” 
Det uppkom en förvånad tystnad i andra änden, och den gav Karin möjlighet att ta ny sats. 
”I normala fall skulle en journalist ha kastat sig över en sån här grej. Men i det här fallet 
känner jag att jag inte vill det. På ett sätt känns det som om jag förtjänade det där du sa. Jag 
medger att jag gör fel mot dig och mot många andra ibland när jag använder mitt yrke för att 
skrämma folk. Ibland är det jäkligt lätt att spela med den makt jag faktiskt har.” Karins hjärta 
bultade snabbt i takt med att bekännelserna forsade ur henne.”43  
 
Flera informanter tyckte att Karin blev för personlig mot kommunalrådet.  

                                                 
42 Sundström, Hanna (2004) Novell Höst. Linköpings Universitet.  
43 Ibid.  
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” Ja för det känns som man blandar ihop det privata med jobbet för mycket. Det kan man väl, man 
måste väl få va lite, alltså personlig så i jobbet med. Men det privata behöver man ju knappats dela 
med sig av till kommunalråden tycker jag.”44  

 
En av informanterna kände igen sig i Karins försök att förklara varför hon gör som hon gör i 
sin roll som journalist. Men numera ser han endast det idealistiska i att försöka göra det.  
 

” Ibland har jag känt att jag skulle vilja förklara så som hon gör. Att liksom försöka få folk att 
förstå. Och nån gång kanske jag har gjort trevande försök. Men jag har gett upp och insett liksom 
att jag kommer aldrig kunna förklara. Och dom är inte intresserade av att förstå mitt arbete. Och 
jag kommer aldrig kunna förklara det för nån som inte har varit eller jobbat som journalist.”45  

 
Informanternas reaktion på Karins agerande reser frågan om man som journalist tillåter sig 
själv att vara personlig, att dela med sig av sin privata sfär i sitt yrkesutövande. Flera 
informanter antyder att det är ett svaghetstecken att bli personlig i jobbet. Det är särskilt svårt 
att vara bekant med den man intervjuar. Detta kan vara ett tecken på att man som journalist 
känner sig svag i sin roll gentemot dem man ska intervjua om denne känner en som 
privatperson.  En informant jämförde Karins beteende när hon försöker be om ursäkt med att 
”tappa masken”. Detta kan i sin tur vara ett tecken om att man på flera sätt kämpar för att 
hålla kvar i journalistrollen, att hålla rollfasaden uppe.  
 

” Hans: Men är det inte också ett friskhetstecken att det inte är för mycket kompisförhållande 
mellan journalisten och kommunalrådet?  
Monika: Fast det är ju inget som säger att de blir kompisar bara för att hon försöker tänka sig in i 
hans situation.  
Hans: Nä. 
Stina: Fast det känns lite nära, lite gulligt, och lite vi är kompisar så.”46  

 
Samtidigt tar informanterna upp att man som journalist ska försöka undvika att bli kompis 
med den intervjuade. De nämner att en medietränad politikers främsta mål är att bli kompis 
med journalisten. Ett klassiskt exempel på detta, som dock inte nämndes i intervjuerna, är 
Carl Bildt som många journalister skyr att intervjua eftersom han en bit in i intervjuer har en 
tendens att dua journalisten, och därmed rubbar balansen i rollerna. Informanterna menar att 
det är en journalists uppgift att motarbeta den som försöker komma nära journalisten som 
privatperson.  
 

” Hans: Det finns ju ett slags motsatsförhållande alltså. En slipad kommunpolitiker som dessutom 
är utbildad på mediehantering ska ju försöka bli kompis.  
Peter: Ja, det ska man ju inte gå med på.  
Hans: Och journalisten ska ju försöka motarbeta det.”47  

 
Samtidigt fick kommunalrådets idé om att anordna pressträffar en av informanterna att  
fundera kring den motsättning som finns mellan de båda rollerna, politikern och journalisten. 
Informantens uttalande lever upp till den bild allmänheten ofta har av journalister, att de jagar 
folk och klämmer ur dem avslöjanden. Men journalisten ser det beteendet i det här fallet som 
ett friskhetstecken.  
 

” […] För att jag menar, det värsta jag vet egentligen är när politikerna ordnar pressträffar och då 
ska de sitta och informera. Ofta utifrån deras villkor. Då kallar de in alla på en gång och nu skulle 

                                                 
44 Citat transkribering Tidning 2. 
45 Citat transkribering Tidning 3. 
46 Citat transkribering Tidning 2. 
47 Ibid.  
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vi vilja berätta alltså. Det är helt ointressant för det är allmängods då, och dessutom är det 
tillrättalagt. Så egentligen ska man inte ha såna här pressträffar. Utan det är vi som jagar och det är 
dom som är villebrådet (skratt) på nåt sätt. Det känns friskare på något sätt…”48 

 
Samma informant identifierar de båda personerna, journalisten och politikern utifrån deras 
maktpositioner i samhället. Men han tycker inte att slutet på grälet är realistisk.  
 

” Ja, för båda två är det ju en heureka-upplevelse det här. Liksom att de plötsligt ser sig själv i sina 
maktpositioner, och sen så tar de ett steg tillbaka och analyserar situationen. Och sen så blir det, 
det ju väldigt sött på slutet va. På något sätt va.”49  
 

Lösningen när det uppstår en ansträngd situation mellan en politiker och reportern menar en 
av informanterna är att helt enkelt undvika politikern över en tid. I det här fallet heter det att 
”Tiden läker alla sår”.  
 

”I verkligheten så är det ju ansträngda relationer mellan politikern och reportern som kanske 
kvarstår ett tag, man kanske undviker varann.  […] Så småningom så går väl bara tiden. Det är ju 
sällan så att man försöker reda ut vad var det som hände oss emellan utan…”50 

 
På frågan om hur det skulle ha varit mer verklighetstroget ges det i en fokusintervju ett ganska 
vagt svar om att journalisten och politikern i bästa fall skulle mjukna mot varandra.  
 

” Alltså, det är ju mycket i det här i hur hon försöker… Hon har ju sitt mål att hamna på en bra 
plats i konkurrensen på tidningen. Nja, i verkligheten skulle de kanske i bästa fall mjukna i tonen 
mot varann. Om man börjar sådär i kollision mot varann, så kan det ju hända att båda mjuknar. 
Men inte till den grad som är här va.”51  
 

I en av fokusgrupperna talades det ganska nedsättande om slutet på novellen där Karin väljer 
att be kommunalrådet om ursäkt för sitt agerande som journalist. Flera informanter tyckte 
även att detta var anledningen till att just den här av de fyra novellerna kändes mest 
verklighetsfrämmande.  
 

” Monika: Ja, det är ju en sockersöt historia om hur hon blir så förstående va, är det inte det?  
Stina: Han blir så ångerfull, så skulle det aldrig… 
Monika: Han är, tvärtom, och dom blir väldigt såta vänner.” 52 

 
Överhuvudtaget väckte Karins försök att be om ursäkt för sitt agerande som journalist starka 
reaktioner hos informanterna. Vissa informanter har liksom Karin velat berätta om sitt yrke 
för människor de mött i arbetet, men sedan valt att avstå för att det har känts som ett misstag 
eller svaghetstecken. En av informanterna var nära att göra det när hon var yngre och ny i 
yrket. Numera har hon större självkontroll, som hon beskriver det. 
 

” Nu kommer det nog inte hända tänkte jag när jag läste det. För jag tänkte att när man var yngre, 
och mindre erfaren, om man hade hamnat i en sån situation då så hade jag kunnat bli som hon. 
Och på nåt sätt tala ut och bara öppna mig och bli helt sårbar. Och sen riskera och stå där med 
hans övertag. Det var nog tur att det inte hände för det hade kunnat bli så och då hade jag haft en 
extrem stor ångest bara för att det hade hänt. Nu händer det inte för att nu, jag vet inte om jag ska 
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säga… Jag kan tänka ibland i intervjusituationer att jag betraktar mig själv utifrån på nåt vis och 
det gör ju att jag hör vad jag säger och därför skulle jag aldrig säga så här.”53 

 
I en fokusintervju tyckte informanterna att Karin hade en väldig tur som landade på fötterna 
efter sitt öppenhjärtiga samtal med kommunalrådet. De såg lösningen som orealistisk, som 
bara skulle kunna ha hänt i en novell.  
 

Lina: Ja. Visst. I normala fall skulle det inte ha blivit så. I normala fall skulle man förmodligen till 
nittionio procents säkerhet ha gjort bort sig och va rökt.  
Börje: Ja. Han hade förmodligen trott att hon… Alltså var hispig på nåt sätt.  
Lina: Ja. Och en som man kan sätta sig på nästa gång för då kommer hon gå hem och tjuta och 
så…”54 

 
Endast en informant valde att se händelsen utifrån kommunalrådets perspektiv. Överlag tyckte 
informanterna att han som kommunalpolitiker skulle kunna ta en journalists frågor. Men även 
den informant som valde att se frågan utifrån kommunalrådets perspektiv ansåg att 
kommunalrådet gått över gränsen i sitt agerande. Vad gäller gruppdynamik fick moderatorn 
här en uppfattning om att just den här informanten blev lite påverkad av en av de övriga 
informanterna i gruppen.   
 

” Kajsa: Men jag tycker inte att hon kan ta på sig skulden för att han skäller ut henne. Det tycker 
jag är lite långt att gå.  
Olle: Nej absolut inte, absolut inte.  
Kajsa: Att liksom… 
Olle: Nej, det är på gränsen till obalanserat va? 
Kajsa: Ja.  
Olle: Men samtidigt så visar väl det att hon har nån förståelse för att han vart, att han vart ansatt. 
Men det är inget försvar nej. Och en slipad politiker tror jag inte hade betett sig så. Om jag ska va 
ärlig. Nej.”55  

 
I en fokusintervju frågade sig informanterna om de som Karin skulle ha låtit bli att skriva om 
grälet i tidningen. Informanterna i den här fokusintervjun hade delade meningar i frågan om 
hur mycket de skulle ha skrivit om det, men en del av informanterna såg en mening i att ha 
med det i artikeln. 
 

” Kajsa: Men samtidigt hade det ju vart en poäng att ha med det, eftersom det just handla om ja 
förtroendet för den här, det här kommunalrådet som politiker och hos väljarna så där… 
Andreas: Ja… 
Kajsa: Och just då när han inte ens en gång kan svara på frågor om det som ändå är hans yrkesroll 
så där. Så att på så sätt hade jag tyckt att det ändå hade varit relevant att ha det med bara för att 
visa på hur känsligt eller svårt det är då. Fast som sagt, inte vinkla på det så där. Vad var det, ” 
kommunalråd hetsar mot journalisterna” (skratt).”56 
 

Informanterna ombads kommentera hur man hittar balansen i det man skriver. När man som 
journalist kanske känner medkännande med dem man skriver om men samtidigt känner att 
man måste skriva som det är. Frågan var om det finns någon motsättning i de båda rollerna, 
om det går att vara inkännande som journalist eller om man ger upp sina yrkesideal.  
 

”Alltså jag tycker inte att det är nån sån där jättestor motsättning mellan att vara inkännande och 
att skriva hur det är. Alltså problemet uppstår mer tror jag om man inte skriver, eh om man förtiger 
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vissa grejer eller drar på en grej för hårt. Eller inte är riktigt ärlig va. Men om man bara skriver 
rakt upp och ned… Därför tycker jag att det hade varit ok att ta med hans utbrott för han fick ju 
faktiskt ett utbrott. […] Så det stora problemet med liksom, hur man hur man tar folk, och om man 
kan va medkännande om dom man skriver om. Det är väl när man inte är ärlig på nåt vis va. Om 
man nu inte skulle va det.”57  

 

6.1.2. Händelse: Karin jobbar utan något givet ämne att 
skriva om 
 
En vinterdag får Karin Öster idétorka och bestämmer sig för att ge sig ut på de snöiga vägarna 
och helt enkelt bara hitta något att skriva om.  
 
”Minnet var totalt blankt. Hon öppnade ögonen och såg sig omkring. På hennes skrivbord låg 
ett exemplar av pressens många branschtidningar. Ordet ”läsarkontakt” dominerade hela 
omslaget ihop med en bild på en klunga människor som viftade med sin lokala tidning i luften. 
”Läsarkontakt” tänkte Karin och nappade åt sig tidningen. En kvart senare hade hon byltat 
på sig ytterkläderna och packat kameraväskan.  
”Jag sticker ut ett tag och ser om jag kan få ihop nåt” krafsade hon ner på en lapp och räckte 
till Sparre som intervjuade barn- och ungdomsförvaltningens nytillträdde chef över telefon.” 
 
Journalisterna har idag väldigt stor press på sig att producera. Beroende på tidningens storlek 
blir pressen större eftersom ju mindre redaktion, ju mera arbete per journalist. Personerna i 
citatet nedan jobbar vid den minsta av de tidningar som intervjuats i undersökningen. I den 
här fokusintervju diskuterade två av informanterna hur bra det är att åka ut och bara hitta 
något att skriva om. Den ene av informanterna ansåg det vara ett utslag av desperation att bara 
åka ut och leta nyheter utan att vara förberedd eller ha något att gå på. Det finns tydligen inget 
utrymme för spontanitet i nyhetsjagandet. 
 

”Stina: Det är ju liksom ingenting som säger att det blir nånting gjort bara för att man är på 
redaktionen det är då man hittar grejen eller det är då man hittar nåt att fylla sidan med imorron. 
Hans: Nä. Men men det är ju lite ett utslag av desperation till slut att nä nu hjälp vad ska jag göra 
jag åker ut på stan och ser om jag hittar nånting.  
Stina: Mm, men det behöver ju alltså, det behöver ju inte va desperat heller… 
Hans: Men om du planerar in det här spontana då visst då kan det ju fungera.”58 

 
Flera informanter talar om att lämna redaktionen och ge sig ut i verkligheten och jaga nyheter. 
Detta kan låta ganska oroväckande när man betänker att många journalister idag jobbar 
väldigt mycket över telefon för att spara tid och pengar. Många journalister blir bombarderade 
med nyhetstips och pressmeddelanden via datorn. En av informanterna benämner det till och 
med som den andra verkligheten utanför redaktionens väggar.   
 

” Ja, men hon upptäcker den andra verkligheten på något sätt va så. Det är inte den som vi normalt 
sett bevakar. […] Som är nåt slags nyhetsflöde och mediebrus. Så åker hon ut i stillheten och 
träffar den här gamla tanten som har en livshistoria att berätta. Och sen så kan man då skriva en 
personlig text på ett annat sätt, på ett annat språk och ett annat tonläge än vad som är än vad man 
normalt sett gör. […] Den här handlar ju litegrann om det, den andra verkligheten skulle jag vilja 
kalla det för, eller den enda verkligheten kanske man ska säga.  (skratt) The real world.”59  
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Att bara lämna redaktionen och jaga nyheterna i verkligheten på det här sättet verkar utifrån 
informanternas kommentarer vara något man skulle vilja gör oftare men inte har tid med. I en 
av fokusgrupperna talar man om att hitta inspirerande intervjupersoner som i sin tur blir en del 
av en annan sorts nyheter än som vanligtvis produceras. Det verkar också som att journalisten 
sällan befinner sig i verkligheten.   
 

”Hans: Men det är ju inte konstigare än sanningen att verkligheten träffar man först på när man 
åker ut till den och inte sitter på redaktionen.  
Peter: Nej precis. Dom här människorna hittar man inte om man inte är där. Det är sant.”60 
 

I en av fokusgrupperna talas det om glädjen i att ta sig utanför redaktionen och hitta 
spännande människor att intervjua.  
 

” Jo men man blir ju lite som hon blev, liksom lycklig efteråt. Så man kan ju komma tillbaka hit 
och vifta med blocket och liksom det var fantastiskt! Ni ska bara veta, ni ska bara höra och vad 
jättebra. Gud, vilken god tant.”61  

 
Informanterna målar upp en bild av hur de skulle få utrymme för den här sortens reportage. 
Den består av att på ett sätt avsäga sig det ansvar att producera som man känner i jobbet. 
Samtidigt finns en viss rädsla för att misslyckas.  
 

”Lina: Det är faktiskt inte bara nu, utan det har varit så… Jag har tänkt på det. Det är 
bakelitjournalistik rätt mycket, alltså man sitter och ringer.  
Elin: Fast om man ska göra såna här jobb så tycker inte jag… Så pratar man inte ofta om det, utan 
om man ska göra som hon gör, som jag tror vi gör jättesällan. […]Men om man ska göra sånt här 
själv, då tror inte jag man skulle prata med nån utan då skulle man bara ta och ge sig iväg ut… 
Lina: Ja, och inte berätta att man gör det.  
Elin: Och inte säga att man har nånting så man känner att man måste ha nånting och komma 
tillbaka med. För det kan ju misslyckas också.”62  

 
Några informanter menar att det här att åka ut på vinst och förlust är något som är 
lokalredaktionens journalister mer förunnat än centralredaktionens. Men samtidigt verkar de 
inte vara alltför förtjusta i tanken att göra på det här sättet.  
 

” Andreas: Det där är väl en stor skillnad mellan er och oss. Det behöver inte vi göra på 
centralredaktionen.  
Kajsa: Nä.  
Olle: Nej.  
Andreas: Även om jobbet till nittio procent är detsamma, så är det är ju en stor skillnad alltså. Om, 
om inte jag gör nånting en dag, så gör inte det nånting utan då gör Emelie nånting istället. Och 
våra sidor fylls ändå. Men ni har ju det där en sida om dan liksom. Fyll upp. (skratt)” 63 

 
Samtidigt kände två av informanterna i en av fokusgrupperna, som båda var stationerade vid 
den aktuella tidningens centralredaktion, ett visst motstånd inför tanken att bara sätta fingret 
på kartan och åka ut i tidningens bevakningsområde och leta nyheter på plats. De återvänder 
gärna till tryggheten i att sitta på redaktionen och leta nyheterna. De finner något 
förutsättningslöst i det också.  
 

” Andreas: Åka, va ute bland folk? Eller bara göra så här på kartan (pekar med fingret) skulle inte 
jag vilja göra. Däremot… 

                                                 
60 Citat transkribering Tidning 2. 
61 Citat transkribering Tidning 3. 
62 Ibid.  
63 Citat transkribering Tidning 1. 
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Kajsa: Inte jag heller. Jag skulle gärna vilja ha en tanke i förväg så där va att det ska leda nånstans. 
Men jag kanske, ibland har inte jag heller nånting att göra. Då kanske jag sitter och läser andra 
tidningar och surfar runt på olika ställen. Och sen kanske jag hittar nånting att skriva om och då 
kanske det också kan va rätt förutsättningslöst. Fast kanske inte just peka på kartan och åka 
nånstans och se om jag hittar nån människa som är hemma.” 64 

 
Samma informant funderar över var nyheterna kommer ifrån om man ser till det faktum att 
många journalister väljer att jaga nyheterna vid telefonen och datorn, istället för ”ute i 
verkligheten”. Han ser det här att komma ut i verkligheten och jaga nyheterna som dels ett sätt 
att komma närmare läsarna och uppmärksamma vad de vill läsa om. Men han kommer även in 
på vad tidningen själva formulerar som nyheter, och att det kan finnas massor som man 
missar eftersom man inte befinner sig ute i verkligheten i större utsträckning. 
 

” Det där med perspektiv tänker jag på ibland va. Att man, ja man pratar med politiker och 
makthavare och byråkrater och experter och… Vad är en nyhet på nåt vis va. Jo en nyhet…Är det 
när Mattias Ottosson säger nånting för en kommunreporter är det det? Men det är lika mycket en 
nyhet att förälder x inte får in sitt barn i barnomsorgen. Det är det ju förstås alltså, det fattar ju jag 
också. Men det där lite… Ja åttio procent av våra nyheter kommer ju uppifrån på nåt vis va. Och 
det kanske är fel. Om vi var ute mer så skulle vi… Ja, vi skriver om det och det och det. Men om 
man är ute i Hageby eh centrum en dag och snackar med folk, då kanske det är helt andra grejer 
som är viktiga som jag inte har en aning om.”65 
 

6.1.3. Händelse: Karin vikarierar på centralredaktionen 
och skriver om en LRF-konferens  
 
I samband med en rad vårförkylningar hoppar Karin Öster in och vikarierar på tidningens 
centralredaktion. Karin befinner sig plötsligt i en situation där hon mer eller mindre behandlas 
fördomsfullt på grund av att hon vanligtvis arbetar på lokalredaktionen i Dalvik.   
 
” Hon tittade på klockan medan hon surfade ut på nätet för att kolla sin mail. Kvart i tio. Hon 
skulle vara på en presskonferens på Anneruds kommunhus klockan elva. Konferensen 
handlade om ett nystartat miljöprojekt där kommunens biologer samarbetade med bönder i 
området. Fokus låg på energisnålare jordbruksmaskiner och hur man skulle minska 
avfallsutsläppen. ”Så nu är man expert på lantbruk bara för att man kommer från landet” 
tänkte Karin medan hon smuttade på teet.”66     
 
Händelsen när journalisten Karin får skriva om bönder när hon kom in på tidningens 
centralredaktion fann inget erkännande hos informanterna. Informanterna i en av 
fokusgrupperna kände inte igen sig i att lokalredaktionens journalister får skriva om bönder när 
de kommer in till centralredaktionen. Just i den frågan ser de ingen motsättning mellan 
centralredaktionens och lokalredaktionens journalister. Lite senare i intervjun säger en av 
informanterna, som är stationerad på tidningens lokalredaktion, att hon känner igen vissa 
förutfattade meningar som centralredaktionens journalister har om hennes jobb på 
lokalredaktionen.  
 

” […]Jag tycker man kan känna igen det här också när man kommer. Amen, hur är det egentligen i 
Finspång och sen så tittar dom lite så här på en liksom [ lägger huvudet på sned]. Så vill dom att 
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man ska säga typ det är för jävligt, eller så komma med nån sån här konstig historia som aldrig 
skulle hända här. Typ, när stod du senast på en åker alltså. Det är faktiskt lite så när man kommer 
hit. Hur är det egentligen att jobba i [ namn på ort], trivs du där så där liksom (skratt) med 
himlande ögon. Jo det känner man faktiskt igen absolut.”67  

 
I en annan fokusgrupp såg informanterna som helt naturligt att ge jobbet om bönderna till 
journalisten Karin eftersom hon ju hade viss kunskap i ämnet som gjorde att hon kunde skriva 
om det på ett annat sätt.  
 

” Lina: Visst var det lämpligt att ge bonden till henne förstås. Hon… (skratt) Eftersom hon redan 
kunde det. Ja det är väl bra.  
Elin: Jag kände det som om hon kunde det. Ja det är väl bra, liksom lite säkert. Mm. Så gjorde hon 
det bra.” 68 
 

Samtidigt känner de i den här fokusgruppen, som endast består av journalister stationerade på 
tidningens centralredaktion, igen det här att man på centralredaktionen har en viss uppfattning 
om lokalredaktionens journalister. Men de finner inget ont i det, utan ser det som ett skämt 
bland kollegor.  
 

” Lina: Jag kan tänka mig att… Att det är rätt så autentiskt. Att man sitter och skämtar lite om det 
här med bönder och så som hennes kollegor gör. Jag menar, det har säkert vi gjort här också 
(skratt). Skämtat med folk som kommer från landet så… 
Börje: Jo det är säkert.  
Lina: Men det ligger faktiskt… Jag vet inte. Jag har, jag kan inte uttala mig för alla men… Jag har 
aldrig känt att nån verkligen har tyckt att man är en bondläpp för att man jobbar på nån 
ortsredaktion. Och jag känner inte att vi som jobbar härinne nu ser så. Tvärtom är man ju full av 
beundran inför dom vad dom gör ofta.  
Elin: Ja.”69  

 
Flera informanter reagerade på journalisten Karins val att vinkla LRF-konferensen på bönderna 
som medverkade i det presenterade projektet snarare än de ”höjdare” som medverkade på 
konferensen. I novellen reagerade Karins nyhetschef på att hon valde att vinkla artikeln på det 
här sättet. En av informanterna såg nyhetschefens reaktion som konstig eftersom Karin genom 
att ta nedifrånperspektivet gjorde något som bland många journalister anses vara det mest 
önskvärda. Detta eftersom mycket av det som skrivs är skrivet utifrån ett uppifrånperspektiv.  
 

” Och jag tyckte det var lite konstigt där. En konstig reaktion från nyhetschefen där när hon 
vinklade det på dom drabbade. Då kändes det som att… Det är ofta det önskvärda. Men då tyckte 
hon att det skulle vara det här uppifrånperspektivet istället. Att hon inte gjorde så bra jobb. Och 
jag uppfattade det som att hon tänkte till lite själv där på presskonferensen och berättade om det 
mer verklighetstroget. Jag tyckte hon gjorde ett bra jobb.”70  
 

I samma fokusintervju kommer informanterna lite senare i diskussionen in på hur man på 
tidningen framställer bönder, vilka omskrevs av huvudpersonen i novellen. Den här 
informanten reagerar över hur han, den egna tidningen och många andra tidningar skriver om 
just bönder. Han kommer fram till att det ofta skrivs väldigt ensidigt om just bönder, något 
som han misstänker att de gör om flera andra grupper i samhället. Han erkänner också att det 
kanske skrivs mer ensidigt på centralredaktionen än på lokalredaktionen i det här ämnet.  
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”Andreas: Det är alltid problem på nåt vis med vädret. Och det här med nedläggningarna som i 
och för sig är jätteintressant va. Men det är nästan jämt problem när vi skriver om lantbruk. Måste 
hända massa spännande och bra saker också på landet, det vore ju hemskt annars, men det skriver 
vi aldrig om.  
Ylva: Fast jag skrev faktiskt om det hära… 
Andreas: Ja, ni kanske gör det, men vi…” 
 

Informanten betänker även de konsekvenser ensidigt rapporterande och hans egen förutfattade 
mening som journalist kan få för vilken bild allmänheten får av en viss grupp människor, i det 
här fallet bönder.  
 

” Andreas: För det är ju otäckt annars om man tar en hel sektor i samhället och liksom beskriver 
den helt ensidigt. Och det behöver inte va fel, för jag menar är det blött så är det blött, men jag 
menar liksom om man glömmer alla andra saker. Och det tror jag, kan jag tänka mig, att vi gör på 
många områden.  
Ylva: Mm.  
Andreas: Vi tror att vi vet hur det är på landet och va bonde. Det är problem med både det ena och 
det andra. Dom blir färre och färre. Och EU, det är också nån sån där bild jag har va. Eu-stödet 
och det är krångligt och söka det. Och det är det säkert. Men att man bara har vissa artiklar man 
kan skriva och skriver dom gång på gång om bönderna.” 71 
 

6.1.4. Händelse: Karins artikel blir nerbantad till en notis 
med bild i spalten 
 
Mitt i sommarhettan får Karin förstärkning av vikarien Magnus Fors. I kombination med den 
nyhetstorka som har en tendens att inträffa sommartid får hon plötsligt kämpa för att få sina 
texter publicerade i dess fulla form.   
 
”Vad fan är det här” undrade Karin ilsket.   
Hennes artikel med två bilder var förminskad till en notis med bild. Bilden var så liten att 
man knappt såg vad den föreställde. Texten var kapad så att den knappt var begriplig. Och 
den var undertecknad med Karins namn, trots att det som hamnat i tidningen var knappt en 
fjärdedel av det hon skapat från början.”72  
 
Informanterna blir överlag förvånade över hur Karins text om den brand där en äldre dam 
omkommit blir behandlad av redigerare och nyhetschef. Det faktum att det är en person som 
blivit innebränd och att journalisten i det här fallet har bild på branden anses kvalificera den 
till en större artikel.  
 

”Stina: Men det kanske var långt ut på landet, var det nog så. 
Peter: Nä, men alltså, det är orealistiskt så till vida för att så mycket bra grejer har dom inte så att 
dom slaktar det här. Och gör en kort text av det här när ett hus bara har fullständigt brunnit upp. 
Och en dam, en äldre kvinna, har är innebränd där så… 
Stina: Med bild och allt med.” 73 

 
I alla tre fokusgrupperna tycker de att det känns verklighetsfrämmande att Karins artikel 
prioriterades bort, särskilt eftersom det samtidigt är sommartid och det är ont om bra nyheter. I 
en fokusgrupp kommenterades den mer personliga kopplingen att Karin text redigerades ned 
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på grund av något personligt. En av informanterna i gruppen såg även en antydan till konflikt 
mellan central- och lokalredaktionsanställda.   
 

” Och när folk brinner inne, det är ju ofta riksnyhet liksom. Så att det är så… (skratt). Konstigt 
liksom i hela tidningen. Och sen så tyckte jag att det… Det var en liten underton av det här med 
då, även kontakten med centralredaktionen, och även att det var nån vikarie då som hade redigerat 
ner hennes text helt. Jag har för mig att det namnet var nämnt. Även när hon var på… Ja det 
kändes som att det var lite konkurrens där emellan. Att det var nästan nåt sånt här personligt mot 
henne. Och det är jättekonstigt om det kan vara så också. Det kan det ju inte. Så kan det ju inte få 
vara.” 74 

 
Flera informanter reagerade även på antydan om att Karins text redigerades ned på grund av att 
hon hade ett annat språk än det som vanligtvis används i tidningen. Informanterna i denna 
grupp tyckte det var märkligt, oroväckande och frustrerande att hennes personliga stil ett flertal 
gånger tagits bort från hennes artiklar för att göra texten till tidningsprosa. De tyckte att chefen 
i så fall skulle prata med henne direkt istället för att bara slakta hennes texter. De såg alltså 
lösningen i att hon fick veta vilken sorts texter tidningen vill ha istället för att hon själv pratar 
med tidningen om att de måste acceptera hennes sätt att skriva.   
 

” Andreas: Fast det fanns ju också den där aspekten hur man skriver i en tidning. Hon hade ju 
försökt, försökt att göra ett eget personligt språk, som tydligen regelmässigt nästan förändrades till 
vanlig tidningsprosa. Och det måste ju va fruktansvärt frustrerande.  
Ylva: Mm.  
Kajsa: Ja då är det ju, så konstigt, det är ju så konstigt sätt det görs på då också. Då får väl nån 
chef prata med henne liksom att vilka krav dom har på det som ska publiceras. Det kan ju inte vara 
bara så där att det kommer som en… Att det bara är slaktat dan efter, det är så där…”75 
    

I en annan grupp diskuteras hur personlig man får vara i en text av det slag Karin skrev. 
Personlig i det här fallet definieras som att journalisten förutom det raka rapporterandet av det 
som hänt även lägger till lite annan historisk fakta om den plats där branden inträffade, om 
den omkomne och så vidare. Informanten i en av fokusintervjuerna anser att man inte behöver 
vara så personlig i en sådan text av det slags Karin skrev, till största del av hänsyn till 
anhöriga. Hon antyder även att personliga reflektioner eller lite mer beskrivande information 
inte hör hemma i en nyhetstext. Hon skulle hellre göra en uppföljande text med lite mer 
eftertanke och personlig reflektion.  
 

” Att en sån text, att en brandtext om nån som omkommer tycker jag inte man behöver va så 
personlig. För det finns så många människor som är berörda, och det vet man inte hur människor 
tar en såna saker, om man blir för personlig i en sån text det… Man kan göra en uppföljande text. 
Om man träffar anhöriga, eller man träffar räddningschefen, eller nån brandman som varit där eller 
nån granne. Men det kanske inte i just själva nyhetstexten. Det finns, man kan skriva nyhetstexter 
personligt också. Men det ska ju inte vara om man kan säga på sitt sätt…”76 

 
Flera informanter kommer in på den nyhetsprioritering tidningen valde att göra i det här fallet, 
när de valde att prioritera en text om kommunalt mygel framför Karins text om branden där 
en person omkom. Det kommer in på en diskussion om hårda och mjuka nyheter bland annat.  
 

”Lina: Sen det här med att nåt mygel inom kommunen… Det är i för sig, nu är dom här sakerna 
svåra att säga emot varann. Men om vi säger att hon hade, det inte hade varit en brand hon hade 
skrivit om, utan det hade varit ett porträtt eller nån liksom mjukare intervju. Då är det ju ganska 
vanligt att den hårda grejen prioriteras upp.  
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Elin: Mm.  
Lina: Det pratar vi rätt mycket om. Att vi inte ska göra så. Jämt lyfta upp polis och liksom 
kommun och rättstexter och så alltid. Fast vi gör det av slentrian ändå.” 77 
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6.2. Personer i novellerna 
 
6.2.1. Huvudpersonen  
 
Journalisten Karin Öster jobbar på lokaltidningen Anneruds Allehanda, är stationerad på 
tidningens lokalredaktion i Dalvik och är av obestämbar ålder. Som läsare får man inte veta så 
mycket om hennes privatliv utan det är mest hennes tankar och känslor kring yrkeslivet man 
får ta del av.  
 
Överlag tycker informanterna att journalisten Karin är idealistisk i sitt yrkesutövande. Flera 
informanter beskriver henne som ung och grön, fastän hennes ålder inte framgår i novellerna. 
Det enda som framgår är att hon varit stationerad på Dalviksredaktionen i tre år. I flera 
fokusintervjuer har man även kommit att diskutera Karins uppfattning om journalistyrket, vad 
det går ut på, och informanterna har särskilt ombetts kommentera hur de tror att Karin 
uppfattar det journalistiska uppdraget.  
 

” Andreas: Jag tycker hon verkar ha… Ja, det vet jag inte hur hon formulerar, men hon verkar ju 
ha väldigt höga krav på sig själv och på journalistiken på nåt vis. Jag tycker hon verkar duktig och 
ambitiös och trevlig. Men att ja… Hon krisar lite för mycket och funderar lite för mycket kanske, 
och så där.  
Kajsa: Ja och lite för osäker när det är såna, när hon blir överkörd.”78  
 

Karin beskrivs å ena sidan som lite velig och för eftertänksam. Något som flera informanter 
sammankopplar med att vara ny i yrket. Hon beskrivs inte ha fått så mycket rutin i yrket ännu. 
Å andra sidan beskrivs hon även som väldigt ambitiös, dock på ett sätt som inte verkar bra. En 
informant beskriver henne som väldigt ambitiös när det gäller etiska avgöranden i jobbet, 
något som informanterna i den här gruppen menar kan bli jobbigt i längden om man engagerar 
sig för mycket och låter jobbet ta för stor del av ens liv.  
 

” Monika: Amen hon, hon är väl ambitiös på alla plan. Hon vill ju kunna allt det här med etiska 
avgöranden och sånt.  
Stina: Det tar en väldigt stor del av hennes liv tycker jag det verkar som. Arbetet, det blir så… 
Moderatorn: För stor eller? Vad tycker ni?  
Stina: Av det lilla man får veta här så gör det ju det.  
Peter: Man får ju… ja.  
Monika: Ja, hon tar ju med sig jobbet hem. Hon mår dåligt.”79 

 
I samma fokusgrupp framhålls det ett stycke längre in i intervjun att mycket av jobbet blir 
rutin efter ett antal år i yrket. En informant säger uttryckligen att hon verkar ha lagt ribban för 
högt, högre än de flesta journalister gör i verkligheten. Karins ambitiösa egenskaper såsom det 
här att tända till på nyheter och ge sig ut och jaga nyheter på vinst och förlust benämns vara 
tecken på att hon är relativt ny i yrket och inte hunnit få alltför mycket rutiner. En period i 
yrkeslivet som flera av informanterna saknar.  
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” Stina: Det har inte hunnit bli så mycket rutin för henne än. Som det faktiskt blir oavsett hur 
mycket väl man vill. Som journalist och så yrkesroll. Så blir det ju så, saker och ting… Det går ju 
på rutin.  
Monika: Ja.  
Stina: Så det går ju liksom inte å komma bort ifrån det. 
Monika: Jag tycker man skulle kunna önska sig lite mer orutin.  
Stina: Ja.  
Monika: Lite mer färska ögon varje dag.”80 

 
Flera informanter tycker att Karin är lite för snäll i flera situationer, att hon skulle behöva säga 
ifrån lite mera och hävda sig själv. Intrycket att Karin inte säger ifrån och hävdar sig själv 
förstärks av en informants förslag att hon ska prata med centralredaktionen för att få stöd. 
Informanten framhåller även bra kritik på de egna texterna som något som kan höja 
självförtroendet.   
 

” Kajsa: När det är sånt att hon kanske skulle kunna stå på sig bättre. För att om hon ändå tycker 
att hon gör rätt. Dock att hon, ja gör ett bra jobb så dä, så kan ju inte hon tolerera att bli behandlad 
hur som helst tycker jag.  
Olle: Hon kanske skulle behöva lite mer stöd inifrån, så att säga centralredaktion. Eh… Man 
verkar inte alltid prata samma språk. Och eh… Liten stöttning kanske. Lite uppmuntran och 
samtidigt, alltså få bra kritik på det hon skriver. Det är rätt viktigt faktiskt.”81  
 

Mot slutet av novellserien i den novell som utspelar sig på sommaren ansåg en av 
informanterna att Karin vuxit som människa så att hon vågade börja ställa yrkesmässiga krav. 
Informanten såg inhoppet på tidningens centralredaktion som till viss del stärkande för 
självförtroendet. Överlag framhålls erfarenhet som stärkande för självförtroendet.  
 

” Monika: Jo, när Karin är i sommar här hon har ju kommit så långt efter sina erfarenheter och 
inhopp på huvudredaktionen att hon vågar ställa krav.  
Moderatorn: Mm.  
Monika: Just att hon bestämde sig för att sätta ned foten i golvet. Och så säger hon att ja, jag gör 
den där serien då, på som hon får i uppdrag att göra. Men då vill jag göra det på mitt sätt, och jag 
vill ha kontakt med redigeraren så att jag vet att vi tänker likadant. Det låter ju jättebra. Så blir hon 
glad och… Så dom går ju med på det. Men då bör man ju ha hunnit bli lite kaxig och säker.”82  

 
Samtidigt anser informanten att Karin vid flera tillfällen borde ha blivit arg och sagt ifrån 
istället för att må dåligt. Informanten anser det vara orealistiskt att Karin inte ryter till mot 
någon utan fortsätter att vara ” snäll flicka”. Hon beskrivs av en annan informant behöva  
” hitta sig själv” i yrket, att hon är alltför lättpåverkad av andras åsikter.  
 

”Mer hitta tro på sig själv, att hon liksom också… Hon velar ju lite där och är lite, vill va lite mer 
som han den där sommarvikarien. Tror hon lite kanske, att hon skulle, men sen får hon ändå 
bekräftat att hon är alldeles ok som hon är. Eftersom hon får dom här porträttserien som hon ska 
göra då får hon ju liksom ett accepterande…”83 
 

En informant reagerar så starkt vid Karins möte med kommunalrådet att han ser det 
som ett tecken på att hon har en kris i sin yrkesroll när hon väljer att be om ursäkt för 
sitt agerande. Han tycker på ett vis att hon låter yrkesjaget gå upp i det personliga jaget. 
 

” Fast på ett sätt, med Karin här i texten, jag kan ju tycka att det verkar va lite värre för henne. För 
hon verkar ju, ber ju lite om ursäkt nästan. För att hon är journalist överhuvudtaget va. Hon verkar 
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ju ha en liten kris i sin yrkesroll på nåt vis. Även om det var rätt att ringa upp just i det här fallet. 
Men hon… Ja från och till så verkar hon ju tycka att det känns inte bra att va journalist va. Och det 
är ju mycket, väl, det är ju värre på ett personligt plan för henne liksom va.”84 
 

I en av fokusgrupperna reagerar en av informanterna på det idealistiska tankesätt han anser 
att Karin framställs ha. Han anser att Karin återkommande framställs ha gjort det moraliskt 
riktiga i slutet på varje novell, samtidigt som de andra personerna i novellerna framställs som 
mindre idealistiska och eller mindre kunniga. I hans verklighet går det verkligen ”åt helvete” 
ibland och journalister gör moraliska fel återkommande.  
 

”Moderatorn: Men vad är det med henne som inte känns verkligt? Liksom i det hon gör, och det 
hon tänker, och säger…  
Börje: Vad hon än gör så är det liksom hon som skriver historien. Eh, det är alltid så att på slutet är 
det henne man har sympatier med på nåt sätt. Det är alltid hon som på nåt sätt har gjort det rätta, 
det moraliskt riktiga. Det som borde gjorts. Och dom andra framstår som liksom antingen helt 
dumma, som han vikarien, eller bara mindre kunniga. Så jag, och så är det inte… 
Moderatorn: Men hur skulle det ha varit mer realistiskt då? Hur skulle det ha varit då? 
Börje: Ja, då hade hon verkligen misslyckats ibland. Att det faktiskt hade gått åt helvete med det 
där kommunalrådet till exempel.”85  

 
I slutet av intervjuerna tillfrågades informanterna om de kunde se Karin som en man. Vissa 
ansåg att det fanns stora delar av de prioriteringar hon gjorde i yrket som skulle kunna göras 
av en man. Samtidigt höll de senare i intervjun med om att de skulle ha sett annorlunda på 
huvudpersonen om det hade varit en man med de här bekymren, funderingarna och 
egenskaperna.  
 

” Fast jag tycker det skulle nog kunna va en kille med fast då skulle hans liv framstå som ännu 
tommare än vad hennes liv gör på nåt konstigt sätt.”86 

 

6.2.2. Sommarvikarien Magnus Fors 
 
En karaktär i novellerna som kommenterades rikligt var den unge sommarvikarien Magnus 
Fors. Han är relativt nyutexaminerad från Journalisthögskolan och kommer till 
lokalredaktionen med ganska bestämda uppfattningar om hur han vill sköta sitt jobb.  
 
”Hörrudu, Magnus. Jag kom på att det är simskoleavslutning vid Mårbäcken idag. Kanske 
skulle vara något att skriva om. Jag känner mig ganska utled på att skriva om dem. Så jag 
tänkte att du kanske kunde ta det. Men det är klart, vi behöver ju inte skriva om varje 
simskoleavslutning.” avslutade Karin och väntade på hans svar. 
”Nä, det har du ju rätt i. Vi behöver ju inte skriva om alla. Så jag tror att jag struntar i det.” 
sade Magnus och fortsatte läsa sina papper.”  
 
Informanterna ansåg överlag att det verkade som att Magnus Fors ville jobba nån annanstans. 
Flera informanter tyckte att hans metoder i form av viljan att jobba på egen hand och hitta 
egna saker att skriva om och oviljan att engagera sig i det vanliga rapporterandet på 
lokalredaktionen, särskilt under den nyhetstorka som har förmåga att inträda under 
sommaren, pekar på att han inte passar in att jobba på en lokalredaktion.   
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” Den hon jobbar med verkar ju ha… Alltså han verkar egentligen vilja va någon annanstans än på 
lokalredaktionen. Jag menar, med hela hans sätt att jobba, tyder på att han, han vill nog va nån 
annanstans kanske. Läser dom stora tidningarna och försöker hitta nånting och göra. Och det, det 
kan ju va svårt i en mindre ort. Även om visst, det går, men sommartid kanske det inte är 
lägligt.”87  

 
Flera informanter reagerade starkt på att journalisten Karin inte sade ifrån när Magnus Fors 
valde att köra sitt eget race, och inte ta ett rutinjobb i form av rapporterandet av 
simskoleavslutning. Informanterna menade att hon borde ha sagt ifrån, och att hon mer eller 
mindre lät sig bli överkörd av någon som ”bara” var vikarie på ”hennes” arbetsplats där hon 
varit anställd i flera år innan han kom dit. 
 

” Nu kom ju han och tog plats och det är ju väldigt svårt när man har varit i ett jobb.” 88 
  
Återigen antyds det att hennes oförmåga att säga ifrån är ett tecken på att hon är relativt ny i 
yrket.  
 

” Monika: Men Magnus Fors borde hon ha gett på moppo tycker jag… 
Stina: Ja.  
Monika: Alltså lite tuffare… Så snäll skulle jag nog inte va.  
Hans: Det lär hon sig till nästa redaktion hon kommer till. ”89 

 
 
Samtidigt menar man i en av fokusgrupperna att Karin har ett eget ansvar för hur Magnus Fors 
tillåts agera.  
 

” Stina: Jo, men alltså det… Men det är ju också märkligt varför man tillåter sig att nån gör så. 
Monika: Mm.  
Stina: Tycker jag. Det är ju inte bara den som kommer in… 
Monika: Nej.  
Stina: … och som bufflar sig fram som ska ha skit liksom. Jag menar man får ju faktiskt..  
Monika: Dom omkring har ju ett ansvar också.” 90 

 
Flera informanter medger att de har stött på personer av Magnus Fors typ, eller personer som 
tenderar att vara av det slaget, i sitt yrkesliv. En informant erkänner det som en rätt grov 
karikatyr på människa, en annan som att Fors liknar de ambitiösa ”hungriga” journalister som 
brukar gå vidare till kvällspressen. En av informanterna kunde till och med identifiera en 
människa av samma typ, som numera jobbar på en av kvällstidningarna. Samtidigt benämner 
en av informanterna Fors för att vara en ”slafsreporter” då han väljer att skriva om ett 
obekräftat mygel i kommunen. Just hans gräv i det kommunala arbetet benämns av flera 
informanter som något som skapar avstånd mellan Karin och vikarien, till viss del beroende på 
avundsjuka.   
 

” Peter: Samtidigt så är väl hon lite avundsjuk på hans, hans gnista liksom då. Även om hon tycker 
att han gör dåliga jobb. Skriver dåligt, och det är svepande, och det blir ingenting utav det men…  
Monika: Ja hon tycker han är dålig. 
Peter: Samtidigt så avundas hon litegrann att han har ambitionen eller gnistan. Verkligen att 
försöka göra, försöka göra det här.”91 
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89 Citat transkribering Tidning 2. 
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Flera informanter ansåg inte att Magnus Fors platsade på en lokalredaktion. En anledning 
uppges indirekt vara att den sortens metoder han använde sig av inte passar in i arbetet på en 
lokalredaktion.  
 

” Hela kommunhuset och sprang in och slog i dörrarna och bad att få titta i papper och använde sig 
av journalistiska metoder som väl i och för sig var bra men kanske var lite osmidig i 
sammanhanget och framför allt blev det nog internkonflikter på redaktionen och det att så då var 
det ju det. Det har ju varit såna grejer när folk har plötsligt kommit in och jobbat lite annorlunda 
och inte accepterat en någonting eller det lunk man har haft.”92 

 
I två av fokusintervjuerna definierade informanterna det faktum att Magnus Fors var man och 
det faktum att han valde att göra lokala gräv som två egenskaper som gav honom tillträde för 
publicering i tidningen. Förutom könsaspekten ansåg en informant att själva grävandet gav 
honom respekt och beundran från tidningens ledning.  
 

” Elin: Det känns som det saknas styrsel ifrån ledningen, måste man väl säga då. Som inte kan 
bestämma… 
Lina: Ja. Man känner sig lite imponerad av honom på nåt sätt. Här kommer nån ung häftig person 
som kan gräva åt oss. Då får han göra det.  
Elin: Mm. Gräva ligger i tiden.  
Lina: Ja.  
Elin: Eller låg i tiden kanske man kan säga nu.”93  

 
Informanterna fick frågan om de kunde se en kvinnlig journalist bete sig på det sätt som 
Magnus Fors gör. Flera informanter tillskrev Magnus Fors egenskaper som övervägande 
manliga. En av informanterna hade svårt att se en kvinnlig vikarie komma in på ett jobb och ta 
för sig på samma vis. En informant vägrade att se på de här människorna utifrån könsaspekten, 
utan menade att det hade mycket med personlighet att göra. En annan informant började med 
att mena att det var typiskt manliga egenskaper, men ändrade sig senare i sitt resonemang. 
 

” Näe, men alltså… Det tror jag. Tänk, det kan väl lika gärna vara nån annan som man kanske… 
Är osmidigare som man kanske. Men jag menar, om nån annan sån där journalist har den typen av 
ambitioner och avslöjar allting typ [ namn på kvinnlig journalist ]skulle då dåna in på redaktionen 
då kanske hon skulle va mera inkännande och känna av stämningar och litegrann och sådär och 
kanske inte fungera fullt så buffelaktigt som män kan göra. Det är möjligt att det är så. Men så 
finns det ju kvinnor som [ namn på annan kvinnlig journalist ] däremot skulle kunna va en 
buffelhjord på…”94 

 
I slutet av intervjuerna ombads informanterna kommentera om de ansåg att det fanns några 
stereotyper bland människorna i novellerna. I alla fokusintervjuerna kom vikarien Magnus Fors 
upp som en möjlig och ganska stark stereotyp. En informant menade att det här är en stereotyp 
som faktiskt existerar i verkligheten.  
 

” Den där sommarvikarien är väl en stereotyp. Det är liksom journalisten som ska göra det stora 
traditionella avslöjandet på nåt vis, som ska leda till att en eller flera makthavare tvingas avgå. 
Dom kanske finns, men det är ju en stereotyp på nåt vis.”95  
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 41

6.2.3. Praktikanterna 
 
Under Karins veckolånga vikariat på centralredaktionen i Annerud kommer hon bland annat i 
kontakt med en grupp praktikanter. Praktikanterna ställer sig frågande till vad Karin tycker 
om att jobba på lokalredaktionen i Dalvik.  
 
En informant reagerade på framställningen av praktikanttjejerna som aningen främmande 
tillvaron på lokaltidningen. 
 

” Som är storstadsflashiga på nåt sätt och inte vill åka ut och göra några skitiga saker utan… Och 
säger att dom inte skulle kunna jobba på en lokalredaktion. Det kan jag faktiskt känna igen eh 
bland praktikanter som kommer till oss på JH eller andra såna här utbildningar.”96 

 
Samma informant reagerar enligt egen utsago ofta på att praktikanterna helst vill vara på 
centralredaktionen under sin praktik. Själv anser hon att det är på lokalredaktionen man har 
mest chans att lära sig nya saker och att komma in i gänget på arbetsplatsen.  
 

” […]när man frågar lite vad dom vill göra och så där va. Dom vill inte ha några jobb på 
lokalredaktioner, dom kan inte, dom vill inte… Det verkar skittråkigt att sitta på en 
tvåmansredaktion i nån bush nånstans. Det vill dom inte göra, utan dom vill ha ett jobb på, ja jag 
vet inte vad dom vill. Fast dom vill i alla fall jobba på centralredaktionen där man får göra några 
andra typer av jobb. Och jag säger alltid till dom då, men att du jobba på lokalredaktionen är det 
bästa du kan göra, det är ju där man lär sig allting.”97  

 
I en fokusintervju ansåg man att praktikanterna ofta behandlas oförtjänt illa av de andra 
anställda. Praktikanten kan lätt få en stämpel som oföretagsam av de andra, även om detta 
kanske kan bero på dålig handledning.  
 

” Andreas: Jo för då kan dom ju få en stämpel som oföretagsamma och… 
Kajsa: Ja att det inte blir nåt.  
Andreas: Att hon har suttit där i två dar nu, det är bäst hon får sitta kvar (skratt).  
Kajsa: Fast samtidigt kan det ju vara svårt när man kommer helt ny och bara säga att nu ska jag 
skriva om dom här och dom här problemen och… Alltså det är inte alla som vågar det.”98  
 

Det finns även en viss tendens till att man gärna ger praktikanterna rutinjobb som ingen av de 
andra vill göra. I en fokusintervju menar man dock att det är upp till praktikanten själv att visa 
att man är redo för att skriva om annat eller komma med egna förslag. Visa framfötterna, helt 
enkelt.  
 

” Kajsa: Men jag tror som du säger att det, att det är väldigt olika för om det är nån som visar… 
Ylva: Det beror på vem det är.  
Kajsa: …ganska tidigt att det går, att dom klarar av andra saker, då går det ta sig ur det. Medan en 
del inte gör det. Och då vet inte jag om det är så att det är fel på praktikanten eller om det är att 
praktikanten inte får chansen heller.  
Ylva: Det är nog en kombination.” 99 

 
Praktikanterna i novellen visar ett visst ointresse inför att jobba på lokalredaktion. I en 
fokusintervju reagerade informanterna på detta och kände igen det från sitt eget arbete och 
möte med vissa praktikanter. En informant frågar sig om denna motvilja att jobba på 
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lokalredaktion kommer sig av att det pratas för lite om lokaltidningsjournalistik på 
journalistutbildningarna idag. Det funderas även över om praktikanterna är rädda för att 
komma ut och träffa och intervjua ”vanliga” människor på lokalredaktionerna, och 
kopplingen dras även till journalistiken i stort. 
 

” Elin: Nä. Men alltså jag tror också det här att man är så rädd, det kanske var fel ord, men att man 
är så ovan att möta vanliga människor alltså. Ofta dom här jobben man får göra man kanske, nu 
vet jag inte hur utbildningen är idag, men alltså det handlar ju om personer med makt och vissa 
personer som inte är kända i samhället på något vis. Men dom här vanliga mötena har inte 
bedömts vara så viktiga. […] 
Börje: Men det där är nog inget man lär sig på utbildningen det handlar ju litegrann om 
livserfarenhet att man kan möta människor.”100 

 
I en fokusintervju identifierades praktikanterna som en stereotyp. Utmärkande för den här 
stereotypen angavs av en informant som att de alla bland annat var runt tjugo år och tydde sig 
till varandra, delvis på grund av att det kanske känns tryggt att göra så.  
 

” Dom unga praktikanttjejerna i klump var väl också en stereotyp. Att dom så där ja tyr sig till 
varandra och alla är tjugo och något år och en inte riktigt blir några egna personer för att ja men 
det kanske är så kort tid eller att dom är lika varandra eller att dom vill hålla ihop för att det känns 
tryggt […]”101  

 
6.2.4. Läsarna 
 
I en av novellerna träffar journalisten Karin sin granne Oscar Bylund som bland annat ger 
Karin några tips om vad hon kan skriva om, samt kommenterar det som skrivs i tidningen. 
Det här mötet fick informanterna att prata om bland annat de förväntningar de känner från 
läsarna.  
 
Informanterna uttryckte en viss frustration över kravet från läsarna, och just vad de får höra 
att läsarna anser att tidningen ska skriva om. En informant tog upp kritik som tidningen fått 
för en artikel, och undrade vad läsarna vill att media ska göra egentligen. Informanten anser 
att läsarnas krav ibland blir absurda, och att tidningen kan och bör skriva om det som är sant.  
 

” Ja men vad ska man göra åt det? Ska man strunta att rapportera om det då? Den diskussionen 
kan man ju hamna i med folk ibland. Tycker du att vi inte skulle ha skrivit om det, ja säger dom 
först då. Men vad tycker du mer att vi inte ska skriva om då, ska vi inte skriva om att polisen är 
pedofil? Alltså det blir ju absurt.” 102 

 
Samtidigt som kravet finns från läsarna att inte skriva om vissa saker känner flera informanter 
att de ibland uppmanas skriva om saker, ”hänga ut” vissa personer på läsares begäran. Att de 
då enligt läsarna fyller en funktion som någon som man kan bussa på folk. Informanten menar 
att en del läsare mer eller mindre beordrar tidningen att de ska komma och skriva. Samtidigt 
menar en annan informant att vissa läsare tycker att tidningen är för snälla, att de borde gå 
hårdare åt vissa intervjupersoner. I det här fallet identifierar de dessa metoder med Sverker 
Olofsson, Jan Adaktusson och Janne Josefsson.  
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I en fokusintervju blev informanterna tillfrågade om de tror att läsarna har någon uppfattning 
om journalistens vardag. Informanterna hade svårt att svara på frågan, men det visade sig att 
flera av dem funderat på det. En informant nämnde läsarnas uppfattning om hur man som 
journalist kommer på vad man ska skriva om, något som informanterna i fokusgruppen ansåg 
som dels komiskt, dels naivt. 
 
Grannen Oscar Bylund frågar vid ett tillfälle journalisten Karin varför de inte skriver mer om 
vissa ämnen i Anneruds Allehanda. Informanterna i en fokusgrupp tog upp att man som 
journalist, med placering på en lokalredaktion kommer närmare läsarna. Detta eftersom man 
rent fysiskt befinner sig närmare läsarna som i princip bara kan kliva rakt in på 
lokalredaktionen och möta journalisten ansikte mot ansikte. På centralredaktionen träffar man 
läsarna oftast över telefon, och det finns även en viss spärr mot att ta sig till journalisten. 
Bland annat finns det på centralredaktionen säkerhetsanordningar såsom kodlås och 
anmälningsplikt i receptionen med mera.  
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6.3. Journalistrollen 
 
Efter att ha tittat på mer på händelseinriktade kommentarer från informanterna väljer jag nu 
att gå in på kommentarer som jag menar kan härledas till journalisten, och då särskilt 
lokaltidningsjournalisten. Under samtalen om novellerna och då särskilt diskussionerna om 
hur journalisten Karin betedde sig som journalist kom informanterna ofta in på sin egen syn 
på yrkesrollen.  
 
Karins bråk med kommunalrådet i den första novellen fick många informanter att diskutera 
om en journalist kan och bör be om ursäkt för sitt beteende i vissa situationer i jobbet. Flera 
informanter menade att de ofta ber om ursäkt för saker de skriver. Många informanter 
förklarade att de såg det som naturligt att be om ursäkt för till exempel faktafel, tolkningsfel 
och vissa övertramp mot privatpersoner. Denna tolkning skiljer sig en aning mot hur det 
verkligen ligger till i novellen, där Karin mer eller mindre ber om ursäkt för sitt beteende som 
journalist och sin maktposition, snarare är vad hon skriver.  
 
”I normala fall skulle en journalist ha kastat sig över en sån här grej. Men i det här fallet 
känner jag att jag inte vill det. På ett sätt känns det som om jag förtjänade det där du sa. Jag 
medger att jag gör fel mot dig och mot många andra ibland när jag använder mitt yrke för att 
skrämma folk. Ibland är det jäkligt lätt att spela med den makt jag faktiskt har.” Karins hjärta 
bultade snabbt i takt med att bekännelserna forsade ur henne.”103  
 
I en av fokusintervjuerna kom informanterna in på att de ibland känner att de skulle vilja 
förklara för personer de möter i jobbet vad journalistiken i stort går ut på, vad den handlar om, 
varför den finns och varför den är viktig. En informant såg detta som omöjligt att förklara för 
nån som inte är journalist. Därtill anser han att folk inte är intresserade av att förstå hans 
arbete som journalist. Karins försök att förklara för kommunalrådet såg han som något som 
inte skulle hända i verkligheten eftersom det inte skulle göra någon nytta. Det skulle inte 
hjälpa till att förändra folks bild av journalister.  
 

” Dom som man träffar har en speciell uppfattning om en journalist. Och det är ingen idé att jag 
liksom försöker förklara för dem att din uppfattning stämmer inte. Det är inte så som du tror. Jag 
är inte elak eller vad dom nu, alltså man är inte… Man tänker att dom har nu en bild av 
journalister och dom får ha den. Så kan jag bara göra mitt bästa för att för att behandla dom väl på 
nåt sätt.”104  
 

En annan informant ansåg att det här att förklara sin yrkesroll är ett svaghetstecken. Numera 
skulle det inte kunna hända för hon beskriver det som om hon har större självkontroll.  
 

” Nu kommer det nog inte hända tänkte jag när jag läste det. För jag tänkte att när man var yngre 
och mindre erfaren, om man hade hamnat i en sån situation, då så hade jag kunnat bli som hon. 
Och på nåt sätt tala ut och bara öppna mig och bli helt sårbar. Och sen riskera och stå där med 
hans övertag. Det var nog tur att det inte hände för det hade kunnat bli så och då hade jag haft en 
extrem stor ångest bara för att det hade hänt. Nu händer det inte för att nu jag vet inte om jag ska 
säga jag kan tänka ibland i intervjusituationer att jag betraktar mig själv utifrån på nåt vis och det 
gör ju att jag hör vad jag säger och därför skulle jag aldrig säga så här.”105 
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En informant förklarade att det fanns tillfällen när han skulle vilja förklara för folk varför han 
gör som han gör. Ett sådant tillfälle är när han intervjuar någon som inte blivit intervjuad 
förut. Men även där ser han det som svårt att förklara så att personen förstår. Samme 
informant ser det som en paradox att så få människor i samhället, i hans eget tycke, vet vad 
journalistiken går ut på. Han anser att det ofta är endast journalisterna själva som på 
journalistutbildningarna får reda på vad journalistiken går ut på. Detta innebär att 
”hemligheten” bevaras inom journalistkåren.  
 

” För väldigt mycket av folks värderingar kommer ju via media och då är det ju ganska väsentligt 
att man vet då. För att kunna va kritisk som läsare så måste man ju veta varför det blir som det 
blir. Men det får man ju lära sig först på journalisthögskolan, vilket gör att det är bara vi som vet 
det. […]”106 

 
En informant kopplade ihop denna ovisshet om vad journalistiken handlar om med den 
respekt många människor har för journalister. Karins ursäkt till kommunalrådet fick även 
informanterna i en fokusintervju att reagera över den makt de har i sitt yrke. En informant 
konstaterade att hans texter har en väldig genomslagskraft, något som man lätt glömmer bort 
allteftersom jobbet blir alltmer rutinerat. 
 
I en fokusintervju kom informanterna in på att journalisten finner sin tillfredsställelse och 
känner att de gör rätt för sig först när de publiceras i tidningen. Problemet enligt 
informanterna är att man tvingas jaga efter den här verifieringen dagligen, i och med att det 
varje dag kommer en ny tidning och imorgon är dagens tidning glömd av läsarna.  
 

” […]Det som är så jävla jobbigt är att ibland kan man, ibland kan man känna sig jävligt nöjd och 
jävligt duktig. Och det får ju, det varar ju bara en dag, för sen kommer det ju en ny tidning.”107 

 
En informant pekade på vikten av att ha gott rykte som journalist verksam på en 
lokalredaktion på en liten ort. Att be om ursäkt såg hon som något som håller det goda ryktet 
vid liv hos människorna. Detta för att hålla sig väl med människorna då man kan komma att 
behöva intervjua dem flera gånger i yrket. Detta gör det även svårt att som 
lokaltidningsjournalist, och då särskilt placerad på en lokalredaktion, skriva upprepade 
negativa texter.  
 

” Man pallar inte att alla skäller på en hela tiden så då slutar man ju till slut och skriva negativa 
saker.”108 

 
En annan informant, placerad vid en centralredaktion, menar att om han gör ett bra jobb och 
bland annat citerar intervjupersonen rätt och inte förvränger eller vrider på något uttalande, 
anser han att människor ändå kan se att han varit hederlig och gjort sitt jobb som journalist. 
Samme informant ser det som en självklarhet att be om ursäkt när något man gör skadar en 
annan människa, oavsett om man är polis, journalist eller något annat yrke. För i grund och 
botten ser han sig som människa.  
 
Utifrån journalisten Karins bråk med kommunalrådet kom man i en fokusgrupp att tala om det 
förtroende man känner från läsarna. Informanterna i fokusgruppen menade att det inte är ofta 
de råkar i bråk med någon över vad de skrivit, eftersom läsarna känner dem och tidningen de 
jobbar på. Detta, menar de, innebär att de vet hur de brukar skriva och att texten brukar vara 
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korrekt. Informanterna antyder att läsarnas förtroende till journalister, i det här fallet till dem 
som lokaltidningsjournalist, är i sin ordning.  
 

” Börje: Amen dom litar ganska mycket ja… 
Lina: Ja det gör dom. Det gör dom.  
Börje: Och det är väl det är väl så det ska va i och för sig.”109  

 
Det här förtroendet kan dock även bli hämmande, eftersom de känner att läsarna litar för 
mycket på dem och tidningen ibland.  
 

” På ett sätt kan det kanske vara lite hämmande för oss. Att vi vet att dom vet vad vi kommer göra 
i princip. Att vi får, om man skulle vilja blåsa på då nån gång, så kanske det är tvärtom skulle hålla 
emot litegrann jag vet inte.”110 

 
Informanterna menar att de kan känna av en allmän misstänksamhet från människor när de är 
ute på jobb. Genom att visa vilken tidning de kommer ifrån känner de dock att en stor del av 
misstänksamheten försvinner. Men många är ändå nervösa vid kontakt med journalister.  
 

”Moderatorn: Ja, jag skulle just fråga det, känner ni att folk är rädda för er ibland?  
Lina: Ja. Inte rädda, men dom är… 
Börje: Lite nervösa för vad det ska komma och stå.” 

 
I en fokusgrupp avslöjade informanterna att de ogärna berättar att de är journalist i privat 
umgänge. En informant berättade bland annat att hon ibland brukar ljuga för folk när hon är 
på krogen, och istället säga att hon är städare eller jobbar på restaurang för att undvika att 
behöva diskutera sitt jobb som journalist.  
 

” I såna miljöer, för det är liksom på krogen eller på större fester. Du vet, med där folk är lite på 
lyset och så, som jag inte har velat berätta om det. För det blir nämligen alltid två reaktioner. Den 
ena reaktionen är jaha, och så är man jätteintressant, plötsligt skitspännande att prata med. Och 
dom nästan höjer en. Eller också är det ja, men det vet man ju hurdana ni är. Och så får man 
diskutera vad kvällstidningarna gör och har på sina löpsedlar och jag vill liksom inte ha nåt av det. 
I andra sammanhang då går det ju utmärkt då brukar folk nästan aldrig reagera så. Men det är ju 
alltså när man är på krogen eller på större fester tycker jag att det är jobbigt.”111 

  
Informanterna i den här fokusgruppen tror inte att det här att man blir igenkänd av folk gör en 
hämmad i skrivandet eller när man är ute på jobb utan snarare hämmande på fritiden. I yrket 
beskrivs det snarare vara en fördel att vara igenkänd. Att bli igenkänd som journalist på 
fritiden är desto mer hämmande.  
 

” Men när man är ledig är det lite jobbigt. Man blir ju nästan aldrig ledig på så sätt. Och jag är så 
schizofren så att sen jag gifte mig så jag har ju juridiskt bytt efternamn men jag har kvar mitt 
gamla efternamn i tidningen och det är jag väldigt glad för. Jag vill inte, alltså när jag åker till 
verkstan med min bil och sånt, och jag vet inte om det är så himla kul att dom vet att det är jag när 
jag är där på fritiden…”112 
 

I en fokusgrupp talade man om att man tar på sig en roll när man går ut och intervjuar 
människor i arbetet. Rollen beskrevs först och främst vara den som representant för företaget, 
därefter som representant för hela journalistkåren.  
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” Man är ju, för det första så känns det ju som om man är en representation för det här företaget 
tycker jag. Att man är medarbetare för [tidningen]. Så kommer folk och se en och det måste man 
ju tänka på. Sen är man ju i andra hand en representant för hela kåren. Och då är det ju så att 
ibland får man ju ta skit och klä skott för vad andra gör. Sånt som folk inte har gillat.”113  

 
Informanterna i denna fokusgrupp kom flera gånger tillbaka till det som de anser vara ett 
faktum: att tidningen är ett privatägt företag med vinstintresse. Informanterna var själva 
medvetna om att deras bild skiljer sig från läsarnas bild av tidningen.  
 

”[…] Nä och det har jag sagt till några, att man måste ha den där annonsen för att den drar in 
pengar, och vi behöver ju det. Va, det kan väl [tidningen] ställa sig över sa dom då.”114  

 
Informanternas reaktion på läsarnas ilska gentemot journalister eller deras texter var att det 
känns som om de, lokaltidningsjournalisterna, är en institution i samhället. Återigen känner de 
inte att läsarna ser dem som ett privatägt företag.  
 

”Lina: Men ilskan är svår att hantera. Och ibland känns det lite som att, amen det är inte ofta som 
folk skäller på en alltså, men när dom gör det så känns det som att vi är nästan en institution för 
dom. Vi är nästan som en, jag vet inte vad, tidningen är liksom en stor… 
Elin: Som kungen (skratt).  
Lina: Ja som kungen, eller som staten, eller som nånting.”115 

 
Samma informanter uppger lite senare i fokusintervjun att de känner sig som en myndighet 
som ska stå på folks sida, och utifrån detta blir de (journalisterna) behandlade på ett visst sätt.   
 

” Lina: (skratt) Så det tyckte dom var dåligt att vi hade gett med oss. Men det var precis som… Ja 
men det är som kungen eller nån myndighet.  
Elin: Mm. Myndighet som ska va på folks sida.  
Lina: Ja, just det.  
Börje: Och utifrån det blir ju också vi sen behandlade på ett sätt.”116 

 
 
Fokusgrupperna reagerade skiftande på journalisten Karins tankar och uppfattning om 
journalistrollen. Flera informanter kan känna igen sig i Karins känslor av osäkerhet inför om 
hon gör ett bra jobb. En informant relaterar detta till att man hela tiden tvingas prestera.  
 

” Mm. Det som är så jävla jobbigt är att ibland kan man, ibland kan man känna sig jävligt nöjd och 
jävligt duktig. Och det får ju, det varar ju bara en dag. För sen kommer det ju en ny tidning.”117 

 
 Samtidigt reagerade en del informanter på att Karin aldrig blir arg och säger ifrån. 
Informanterna menar att det hade varit mer verklighetstroget om Karin hade blivit arg. 
Överlag reagerade man på i den här fokusgruppen på att Karin verkade ta relativt lätt på saker 
och ofta gick snabbt vidare till nästa jobb.  
 

” Elin: Eller funderat på att byta jobb och alltså… Men jag menar… Amen skrikit och slagit i 
dörrar här, vad som helst, va. Så att jag menar, hon visar ju inte sin ilska nånstans. […] 
Börje: Det är, det hade varit mer verklighetstroget. För det är ju en tanke som rätt ofta kommer 
upp. När det liksom har gått en emot. Då tänker man, fan, jag är nog rätt dålig egentligen.”118  
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I verkligheten menar en informant att ångesten över jobbet är mer närvarande och man vet 
aldrig om man gjorde rätt. Informanterna i en av fokusgrupperna frågade sig om Karin var 
ovanligt trygg i sin yrkesroll.    
 
Informanterna tillfrågades i de tre fokusgrupperna om hur de tror att journalisten formulerar 
sitt uppdrag som journalist. Flera informanter såg Karin som en ambitiös journalist  som har 
respekt för folk som hon möter i jobbet och som tänker väldigt mycket på vad hon gör. Vissa 
informanter tyckte att Karin tänkte för mycket. Vid ett tillfälle i novellerna kände Karin att 
hon inte ville ta in en notis om ett fotbollslags insamling till ett resa, eftersom det kändes som 
textreklam. En fokusgrupp ansåg hennes tankar om textreklamen som ett utslag av för snävt 
tänkande.  
 

” Ja, dom är alltså, hennes etiska principer dom är lite för teoretiska. Om man anpassar dom till 
verkligheten så tar man in såna där notiser ibland.”119  

 
I en annan fokusgrupp tycker en informant att Karins uppfattning om det journalistiska 
uppdraget skiljer sig från övriga journalistkårens. Informanter nämner sådana saker som att 
Karin till skillnad mot många andra journalister vägrar att jaga i flock, försöker att hitta nya 
vinklar på saker och försöker komma ut i verkligheten istället för att sitta och leta nyheter vid 
telefonen och datorn. Den här uppfattningen menar man i fokusgruppen skiljer sig från 
journalist till journalist, men även vilken tidning man jobbar på. Diskussionen utmynnar i att 
informanterna berättar om sin egen syn på det journalistiska uppdraget.  
 

”Monika: Läsarna som uppdragsgivare… 
Hans: Just det. 
Monika: …tänker vi väl.”120 
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6.4. Sammanfattning analys 
 
Inledningsvis i analysen valde jag att redovisa informanternas kommentarer kring specifika 
händelser i novellerna. Därefter har jag redovisat hur de uppfattat och bedömt personerna i 
novellerna. Avslutningsvis valde jag att visa hur informanterna relaterar till journalistrollen 
utifrån både de personer och händelser som de tar del av i novellerna.  
  
Som nämnts tidigare har jag lagt ett antal situationer som kan ses som ”laddade” eller som 
dilemman som metodologiskt fungerar som del-tematiker som ska ”prövas” och värderas i 
analysen. Jag anser att jag har fått väldigt bra respons på de dilemman jag har infogat i 
novellerna, såsom till exempel bråket med kommunalrådet. Just den händelsen fick 
informanterna att börja diskutera vilket förhållande man som journalist ska eller bör ha till de 
personer man träffar i jobbet. Det reste även frågan om hur mycket av sig själv som man ska 
dela med sig av gentemot intervjupersonerna, alltså hur personlig man ska bli när man 
befinner sig i ”rollen”. Flera informanter kom även att tala om hur man bygger rollerna 
mellan journalisten, och i det här fallet, politikern.  
 
I novellen Vinter kom informanterna in på att det Karin gör i novellen är att ge sig ut på fältet, 
i verkligheten, och letar nyheter. Något som journalister idag har lite eller ingen tid alls för. 
Informanternas kommentarer visar hur de skulle vilja jobba, och på ett sätt hur de känner att 
de borde jobba i förhållande till deras egen bild av yrket. I novellen Vår, under Karins inhopp 
på centralredaktionen, kom informanterna in på hur de väljer att vinkla sina texter och hur 
deras texter påverkar människor. I den sista novellen Sommar kom de sedan in på att det finns 
utrymme för att vara personlig i det man skriver, men att det ofta glöms bort i 
nyhetshanteringen. Detta är i sig en motsägelse till hur informanterna ansåg att man bör och 
ska bara in rollen som journalist.  
 
Sett till de olika personerna i novellerna ansåg informanterna att huvudpersonen Karin Öster 
var idealistisk och ibland lite för velig och eftertänksam i sitt yrkesutövande. Detta fick 
yrkespersonerna att relatera till sitt eget sätt att agera i yrket. Flera informanter framhöll sina 
olikheter med huvudpersonen. Samtidigt hade hon flera egenskaper som informanterna 
saknar, och som de sade sig ha i början när de var nya inom yrket. Flera informanter menade 
även att huvudpersonen hade en tendens att bli för personlig i sitt yrkesutövande. Vad gäller 
vikarien Magnus Fors blev han kritiserad för sina arbetsmetoder som flera informanter inte 
ansåg passade in på en lokalredaktion.  
 
I novellen Vår, under sin vecka på centralredaktionen, kommer Karin Öster i kontakt med en 
grupp praktikanter. Praktikanterna visar ett visst ointresse inför att jobba på lokalredaktion. 
Informanterna menade att detta kan bero på en omognad i yrket. Att de inte känner sig mogna 
att komma allmänheten så nära, såväl psykiskt som fysiskt, som man faktiskt gör i arbetet på 
en liten redaktion. Kravet eller uppdraget från läsarna personifierades i novellerna i form av 
grannen Oscar Bylund. Hans roll i texterna fick informanterna att börja prata om uppdraget 
från läsarna. Informanterna visade att de på flera sätt känner sig dragna mellan läsarna och 
journalisternas egen uppfattning om hur de ska agera eller utöva yrket.  
 
I förhållande till journalistrollen kom informanterna bland annat in på hur de skulle vilja 
förklara för personer de möter i jobbet vad en journalist gör och ska vara. Flera informanter 
såg begränsningar i det som gör att de aldrig skulle göra det i verkligheten. Detta kan tolkas 
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som att ”förklaringen” blir för personlig, och därför blir omöjlig i journalistens ögon. Flera 
informanter betonade även betydelsen av att man som journalist med placering vid en liten 
redaktion på en liten ort tänker på hur och vad man skriver, till stor del beroende på att man 
behöver ha ett gott rykte bland människorna. Detta begränsar en ibland så mycket att man 
tvingas ge avkall på det många journalister uppfattar som det journalistiska uppdraget, ”att 
skriva som det är”.  
 
I samband med journalistrollen talade informanterna även om att de i mångt och mycket tar på 
sig en roll när de går ut på fältet. Deras uppfattning av rollen är främst den som representant 
för företaget, tidningen, och i andra hand som journalist. Informanterna menade att denna 
rankning hos läsarna först och främst börjar med rollen som journalist. Några informanter 
gick så långt att de försökte förklara läsarnas bild av journalisterna som en institution i 
samhället, som kungen eller staten. Samtidigt är journalisternas uppfattning om det 
journalistiska uppdraget ”läsarna som uppdragsgivare”. 
 
Hittills har detta analyskapitel handlat om hur informanterna relaterat till journalistrollen, 
vardagliga händelser och olika bilder av rollen genom diskussionen av novellerna. Syftet med 
denna beskrivning var att göra en mer datanära, citatspäckad, beskrivning av hur 
informanterna reagerat och samtalat kring novellerna. Nu väljer jag att göra en mer ingående 
analys uppdelat på de fyra nya teman som skapats utifrån innehållet i novellerna, och som 
nämndes tidigare i Materialavsnittet. Jag kommer nu även försöka besvara de frågeställningar 
som sattes upp i inledningskapitlet. Kapitlet är alltså avsett både att föra analysen vidare samt 
att knyta ihop uppsatsens resultat och diskussionsteman.  
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7. Analytisk diskussion 
 
Efter att ha redovisat analysen utifrån de tre kategorierna händelserelaterade kommentarer, 
kommentarer utifrån karaktärerna i novellerna och slutligen kommentarer relaterade till 
journalistrollen väljer jag här att återgå till de teman som användes vid skrivandet av 
novellerna.121 De övergripande temana för diskussionsavsnittet blir här en indelning i 
relevanta fenomen som jag vill mena är betydande i lokaltidningsjournalistens rollskapande: 
 

- Journalisten som yrkesperson 
- Journalisten och läsarna 
- Journalisten och skrivandet 
- Journalisten och arbetsgivaren 

 
Jag kommer nu även att gå tillbaka till frågeställningarna som ställdes upp i 
inledningsavsnittet av uppsatsen.  

7.1. Journalisten och läsarna 
 
Lokaltidningsjournalistens uppfattning av journalistrollen formuleras i mångt och mycket i 
förhållandet till läsarna. En tydlig såväl som viktig ledtråd till hur lokaltidningsjournalisten 
uppfattar sin roll som journalist är idén om läsarna som uppdragsgivare. Det har dock visat sig 
i materialet från fokusintervjuerna att denna idé fungerar bra i teorin, men att den i praktiken 
är mer komplicerad.  
 
Det nära och det representativa blir centralt i hur informanterna tror att rollen ska göras. 
Genom att formulera sin idé om det journalistiska uppdraget som ”läsarna som 
uppdragsgivare” skapas även känslan av ett ansvar för läsaren. Konsekvenserna av detta yttrar 
sig tydligt i en informants uttalande om att läsarna verkar se tidningen som en institution i 
samhället, ” som kungen, som staten, eller nåt”.  
 

” Elin: Mm. Myndighet som ska va på folks sida.  
Lina: Ja, just det.  
Börje: Och utifrån det blir ju också vi sen behandlade på ett sätt.”122 
 

Informanterna pekar här på att läsarna ser dem som en institution som man kan ställa krav på. 
En institution som arbetar på uppdrag från folket. I citatet ovan framställs det som om det 
följer ett visst bemötande av journalisten utifrån denna position. Informanterna väljer alltså att 
förklara läsarnas krav på journalisterna genom den position som de anser att samhället, 
läsarna, själva placerat dem i. Det är genom denna koppling som informanterna förklarar 
läsarnas förmåga att ställa krav på ”sin” tidning och därmed ”sina” journalister.  

 
Detta blir alltså den bild av rollen som framstår som grundläggande och allmänt accepterad 
bland lokaltidningsjournalisterna själva. Samtidigt är det mest framträdande resultatet av 
fokusintervjuerna att informanterna i flera fall upplever närheten till läsarna som hämmande. 
Bland annat vid diskussionen av grannen Oscar Bylund i novellerna framkommer en viss 

                                                 
121 Se avsnittet Material s. 15 och framåt.   
122 Citat transkribering Tidning 3. 
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frustration över kravet från läsarna. Detta att läsarna ställer krav på dem krockar till exempel 
ofta med informanternas egen uppfattning om hur jobbet ska göras. Informanterna känner 
ibland att de uppmanas ”hänga ut” folk i pressen, och de uppmanas även att inte skriva om 
vissa saker.  
 
I samband med denna ”kravdiskussion” framstår informanterna som undrande, frågan om hur 
stor inverkan läsarna ska tillåtas ha på deras arbete framstår alltså som olöst. I bakgrunden 
ligger dock en slags journalistisk logik som jag identifierar med idén om att ”skriva som det 
är”. Kravet från läsarna får alltså vika när det gäller yrkesidealen.  
 

” Ja men vad ska man göra åt det? Ska man strunta i att rapportera om det då? Den diskussionen 
kan man ju hamna i med folk ibland. Tycker du att vi inte skulle ha skrivit om det, ja säger dom 
först då. Men vad tycker du mer att vi inte ska skriva om då, ska vi inte skriva om att polisen är 
pedofil? Alltså det blir ju absurt.” 123 

 
Trots att yrkesidealen har starkt fäste hos informanterna medger de att det skapade ansvaret 
för läsarna ibland påverkar dem så starkt att de undviker att skriva texter som de vet är 
negativa eller kritiska. Detta förklaras med att de tröttnar på att få skäll för saker de skriver. 
Man kan även se detta som en flykt från ansvaret, och som en tydlig konflikt mellan rollen 
som läsarnas uppdragsgivare, och det kritiska uppdraget om att ”skriva som det är”.  
 
Flera informanter har avslöjat att de i privata sammanhang ofta undviker att berätta att de är 
journalister. Här uppstår en tydlig konflikt mellan de olika definitioner av rollen som 
lokaltidningsjournalisten växlar mellan. Anledningen till önskan om anonymitet på fritiden 
beskrivs vara att de är trötta på att vara representanter för tidningskåren hela tiden. Detta tyder 
på att lokaltidningsjournalisten utåt sett, mot läsarna, anser sig spela rollen som deras 
representant. Inombords brottas de dock med rollen som representant för yrkeskåren och 
tidningen. Med tanke på att lokaltidningsjournalisterna i fokusintervjuerna avslöjat att de 
faktiskt flyr från rollen som representant för yrkeskåren och tidningen i privatlivet verkar det 
även som om den rollen är mycket tyngre att bära och leva upp till.  
 
Överlag framstår det som om informanterna växlar mellan rollen som representant för läsarna 
och för journalistkåren. Den sistnämnda rollen kommer fram när informanterna anser sig 
behöva sätta upp yrkesrelaterade gränser för hur och vad journalisten ska skriva om. I 
slutänden verkar det dock som om läsarna, de som utåt sett beskrivs vara uppdragsgivarna, 
uppfordras acceptera idén om det kritiska uppdraget, ”att skriva som det är”. Närheten till 
läsarna framstår i detta avseende som en form av förbannelse för den mer yrkesetiska delen av 
journalistrollen.  
 
Jag har nu försökt att visa att rollen som lokaltidningsjournalist bygger på 
lokaltidningsjournalistens uppfattning eller känslor av ansvar för två vitt skilda 
uppdragsgivare. Rollen som representant för läsarna och som representant för 
yrkeskåren/företaget. Förutom dessa två roller vill jag även hävda att det stundtals skymtar en 
tredje roll i informanternas beskrivningar. Stundtals talar informanterna om en tredje aspekt 
av rollen som jag härmed vill kalla den professionella masken eller rollen som ”bara” 
journalist. Med att vara ”bara” journalist menar jag de journalistiska ideal, som tillsammans 
utgör den professionella masken, som informanterna återkommande upprepar i 
fokusintervjuerna. Jag vill även hävda att de två rollerna som representanter för 
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läsarna/tidningen tyder på att den tredje rollen, den som professionell journalist, verkar stå i 
skymundan.  
 
Ett exempel på dessa journalistiska ideal som tillsammans utgör den professionella masken, 
eller rollen som professionell journalist, är när en informant i samband med diskussionen av 
huvudpersonen Karins bråk med kommunalrådet kommenterade detta med att det är ett 
friskhetstecken att journalisten gör sig oberoende från politiker, och undviker att bli ”kompis” 
med denne. Jag vill mena att informanten i fråga genom detta uttalande bygger ytterligare på 
”diskursen” som omgärdar lokaltidningsjournalistens byggande och reproducerande av myten 
om ”journalisten” som nämndes tidigare i avsnittet om forskningens syn på journalisten.124  
 
”Journalisten” anses i detta sammanhang vara den unge idealistiske journalisten som med sina 
ord ska upplysa folket att slåss för en ljusare framtid, vilket jag bedömer vara en övervägande 
idealistisk bild av rollen. I egenskap av rollen som lokaltidningsjournalist medger ju 
informanterna redan genom sin närhet till läsarna att de inte är oberoende. Samtidigt agerar 
de, i praktiskt taget varje intervjusituation, utifrån rollen som representanter för ett varumärke 
genom att använda sig av tidningens namn för att presentera sig och få tillgång till nyheten. 
Jämfört med styrkan i de båda andra rollerna framstår rollen som professionell journalist som 
en seglivad myt som reproduceras i dagens mediesamhälle och då främst av journalisterna 
själva. Samtidigt framhåller informanterna att de båda rollerna som representanter för läsarna, 
och för yrkeskåren/företaget stundtals är tunga att bära. Här verkar det som om 
lokaltidningsjournalisten längtar och drömmer om att vara oberoende, något som ju faktiskt 
beskrivs vara ett av målen eller grundstenarna i rollen som ”Journalisten”. 125    
 
Så varför väljer informanterna att hålla kvar vid denna myt? I lokaltidningsjournalistens fall 
framstår det till och med som enfaldigt och naivt. Vid ett tillfälle i fokusintervjuerna 
förklarade en informant att läsarna verkar se på tidningen som en institution i samhället. ”Som 
kungen, som staten eller nåt”. Informanten menar att läsarna genom att göra tidningen till en 
institution berättigar dem till att kunna ställa tidningen och därigenom henne till svars för det 
som görs i övriga medier. Jag ser det här som ett tydligt dilemma i hur journalisten ser på sin 
roll som representant för läsarna. Informanten i fråga försökte spä på sitt uttalande genom att 
hävda att läsarna ser på lokaltidningen som en institution som därtill ska stå på läsarnas sida. 
Förutom att informanten här indirekt säger något om vilken makt hon tror sig följer med 
förtroendet från läsarna, görs läsarnas förväntningar på tidningen och henne som journalist till 
något naivt och utopiskt. Här träder hon plötsligt in i rollen som representant för 
journalistkåren och tidningen. 
 
Sammanfattningsvis framstår lokaltidningsjournalisten som en slipad aktör som hela tiden 
dras mellan att spela två roller. I mötet med läsarna hänvisar lokaltidningsjournalisten utåt sett 
till idén om läsarna som uppdragsgivarna. Under denna yttre mask agerar dock 
lokaltidningsjournalisten i enlighet med sina yrkesetiska principer, som representant för 
främst journalistkåren, och därefter tidningen. Detta att lokaltidningsjournalisten växlar 
mellan rollen som representant för läsarna och representant för tidningen/yrkeskåren är ett 
tecken på att rollskapandet är ofullständigt. Kraven på lokaltidningsjournalisten är kort sagt 
för stora, och i sina försök att leva upp till allas förväntningar förlorar denne i trovärdighet. 
Någonstans lever dock drömmen om att vara ”bara” journalist, att leva upp till de ideal som 
ställdes upp på journalistutbildningen och som återkommande reproduceras inom yrkeskåren.  
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7.2. Journalisten som yrkesperson 
 
Vad är det förutom de skapade yttre förväntningarna från läsarna som ger 
lokaltidningsjournalisten självförtroende att spela rollen? Utifrån fokusintervjuerna 
framkommer två saker som informanterna menar legitimerar deras roll som journalist. Att bli 
publicerad och att ses som representant för tidningen.  
 
Flera informanter framhåller behovet av att blir publicerad. Om de inte syns i tidningen under 
några dagar på grund av till exempel researcharbete inför en artikel börjar det klia i fingrarna. 
Informanterna berättar om läsare som hört av sig och undrat om journalisten varit ledig eller 
sjuk när de inte sett till dennes byline i tidningen under några dagar. Problemet enligt 
informanterna är att man tvingas jaga efter den här verifieringen dagligen, i och med att det 
varje dag kommer en ny tidning och imorgon är dagens tidning glömd av läsarna.  
 

” […]Det som är så jävla jobbigt är att ibland kan man, ibland kan man känna sig jävligt nöjd och 
jävligt duktig. Och det får ju, det varar ju bara en dag, för sen kommer det ju en ny tidning.”126 

 
Förutom detta jagande efter bekräftelse på sin skicklighet använder informanterna dagligen 
tidningens namn för att presentera sig och få legitimering i vissa intervjusituationer. Som 
nämnts tidigare beskrivs det samtidigt vara en fördel att bli igenkänd i jobbet, men desto 
jobbigare att bli igenkänd på fritiden. Informanterna månar alltså om att hålla isär privat- och 
yrkeslivet. Om legitimeringen av rollen består av publicering och representation av tidningen 
framstår det i detta avseende som om informanternas uppfattning om att göra jobbet främst 
består i att hålla fast i yrkesintegriteten och i att undvika att bli personlig i jobbet.  
 
Intrång i privatlivet påverkar den del av journalisten som försöker upprätthålla en 
professionell mask utåt. Det är denna professionella mask som jag vill kalla rollen som 
professionell journalist med tillhörande journalistiska ideal. Här kan man tydligt relatera till 
Goffmans teori om individens tro på maskens äkthet. Informanterna visar tilltro till den 
professionella masken som hör ihop med det beteende där journalisten jagar nyheter i flock 
snarare än får dem serverade, som fallet var vid den pressträff som anordnades i novellen 
Höst. Samtidigt ska journalisten vid bärandet av denna mask ha koll på det den skriver, ha ett 
uppslag, snarare än spontant söka nyheten ” ute i verkligheten” som i novellen Vinter. 
Ytterligare ett exempel på dessa ideal är när en informant i samband med diskussionen av 
huvudpersonen Karins bråk med kommunalrådet kommenterade detta med att det är ett 
friskhetstecken att journalisten gör sig oberoende från politiker, och undviker att bli ”kompis” 
med denne. Informanterna förväntar sig i detta avseende att omgivningen ska tro på dessa 
beteenden och se dem som en del av journalistrollen. Även här kan man identifiera ett tydligt 
dilemma. För även om informanterna, lokaltidningsjournalisten, tror sig veta hur rollen ska 
spelas behöver ju inte detta betyda att omgivningen tror på uppträdandet. Jag vill hävda att det 
i detta fall lika gärna kan vara så att aktören blir duperad av sitt eget beteende.       
 
Det är beskrivningen av den professionella masken och de beteenden som tillhör den som jag 
vill mena bygger myten om journalisten. Informanternas beskrivning av den professionella 
masken blir här den uppfattning de bildat om sig själva, och den roll de strävar efter att leva 
upp till.127 Utifrån motsättningarna i informanternas uppfattning om att praktiskt göra rollen 
framstår det dock som om den praktiska sidan av journalistrollen är en myt, och att 
                                                 
126 Citat transkribering tidning 3.   
127 Goffman, Erving (1974/1998) s. 25. 
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informanterna istället strävar efter att göra myten. De håller fast vid de uppfattningar om hur 
jobbet ska göras enligt den diskurs som upprätthålls t.ex. via journalistutbildningen och i 
medierna själva. I verkligheten bedriver de dock sin ”bakelitjournalistik” medan de 
journalistiska idealen fortsätter att vara mallen för hur de borde arbeta. Självförtroendet 
verkar dock inte tillräckligt stort för att informanterna själva ska våga tro på rollen som de 
strävar efter. 
 

”Lina: Det är faktiskt inte bara nu, utan det har varit så… Jag har tänkt på det. Det är 
bakelitjournalistik rätt mycket alltså man sitter och ringer.  
Elin: Fast om man ska göra såna här jobb så tycker inte jag… Så pratar man inte ofta om det, utan 
om man ska göra som hon gör, som jag tror vi gör jättesällan. […]Men om man ska göra sånt här 
själv, då tror inte jag man skulle prata med nån utan då skulle man bara ta och ge sig iväg ut… 
Lina: Ja och inte berätta att man gör det.  
Elin: Och inte säga att man har nånting så man känner att man måste ha nånting och komma 
tillbaka med. För det kan ju misslyckas också.”128  

 
Sommarvikarien Magnus Fors bedöms av flera informanter vara en slafsreporter, en slarvig 
journalist, som i mångt och mycket inte passar in i lokalredaktionsarbetet. Här är kopplingen 
till ”murveln” tydlig. Murveln beskrivs vara den föraktade journalisten som glider runt och 
samlar material till skandalskriverier, och anses vara allmänt cynisk och även till viss del 
desillusionerad. Magnus Fors karaktär identifieras som en stereotyp på en viss typ av reporter 
vars metoder inte passar in på lokal nivå. 
 

” Den hon jobbar med verkar ju ha… Alltså han verkar egentligen vilja va någon annanstans än på 
lokalredaktionen. Jag menar, med hela hans sätt att jobba, tyder på att han, han vill nog va nån 
annanstans kanske. Läser dom stora tidningarna och försöker hitta nånting och göra. Och det, det 
kan ju va svårt i en mindre ort. Även om visst… Det går, men sommartid kanske det inte är 
lägligt.”129  

 
Att göra jobbet som lokaltidningsjournalist harmonierar alltså inte med Magnus Fors metoder 
bestående av bland annat kommunalt gräv och att strunta i det mer rutiniserade rapporterandet 
av simskoleavslutningar. Det intressanta är att informanterna ser Fors som en skitstövel i 
förhållandet till Karin Öster, och i hur han väljer att bedriva arbetet på lokalredaktionen. Hans 
nonchalanta metoder gör att ingen av informanterna vill ha honom som kollega. Flera av dem 
uppmanar till och med Karin Öster att sätta gränser. Utifrån hans roll som journalist talar 
informanterna dock om Magnus Fors som någon tidningens ledning skulle kunna bli 
imponerad av. Att gräva ligger, eller låg nyligen i tiden. Även här kommer alltså idealen om 
journalistiken in. Ur företagets synpunkt blir han alltså intressant. Detta antyder att 
informanterna känner ett krav från företaget, tidningen, om hur de borde vara. Informanterna 
verkar dock inte vilja gå så långt för att tillfredsställa tidningsledningens förväntningar att de 
hänger sig åt rollen som murvel. Samtidigt kanske detta tyder på att det liksom i Magnus Fors 
fall inte är så gångbart att på lokaltidningsnivå skylta öppet med sina ambitioner. Detta 
framkallar både motvilja från kollegorna, såväl som förakt från allmänheten.  

7.3. Journalisten och arbetsgivaren 
 
Återigen kommer vi här tillbaka till ”läsarna som uppdragsgivare” och uppfattningen att 
tidningen är något av en institution för läsarna. Men vad är tidningen för 
lokaltidningsjournalisten? Utifrån mina fokusintervjuer framstår det som om arbetsgivaren i 
                                                 
128 Citat transkribering Tidning 3. 
129 Citat transkribering Tidning 1. 
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lokaltidningsjournalistens fall inte är någon levande person, utan snarare en koncern. I en av 
fokusintervjuerna formulerade till och med informanterna det som att de först och främst är 
representanter för företaget och därefter representanter för hela journalistkåren. Därmed 
frångår de den mer eller mindre heliga kon om att de arbetar på uppdrag av läsarna.  
 

” Man är ju, för det första så känns det ju som om man är en representation för det här företaget 
tycker jag. Att man är medarbetare för [tidningen]. Så kommer folk och se en och det måste man 
ju tänka på. Sen är man ju i andra hand en representant för hela kåren. Och då är det ju så att 
ibland får man ju ta skit och klä skott för vad andra gör. Sånt som folk inte har gillat.”130  

 
Representationen blir här inte i allmänhetens syfte, journalisten befinner sig i praktiken inte ute 
på fältet jagandes nyheter ”för läsarnas skull”. Så enkelt blir det tydligen inte i praktiken. I 
praktiken har ju journalisten en annan mer påtaglig uppdragsgivare. Genom att hävda att de 
arbetar på uppdrag från läsarna försöker dock informanterna övertyga omgivningen om att 
arbetsgivaren inte är deras direkta uppdragsgivare. Lokaltidningsjournalisterna bygger och 
reproducerar istället flitigt ”myten” om läsarna som uppdragsgivare. Jag vill dock mena att 
upprätthållandet av denna myt inte håller i längden och i verkligheten är skadligt för 
trovärdigheten.  
 
Kanske är det denna problematik som gör diskussionen om journalistens uppdrag så svår när 
journalisten försöker förklara vad och varför den gör som den gör. En informant menar 
nämligen att han å ena sidan aldrig kommer att kunna förklara vad journalistyrket går ut på 
för någon som aldrig varit eller jobbat som journalist. Å andra sidan menar informanten att 
hans förklaring av yrket ändå inte kommer att ändra folks uppfattning om journalisten. Detta 
kan dock också fungera som en legitimering för lokaltidningsjournalisten att slippa förklara 
överhuvudtaget. Han/hon låter omgivningen tro vad de vill.   

 
” Dom som man träffar har en speciell uppfattning om en journalist. Och det är ingen idé att jag 
liksom försöker förklara för dem att din uppfattning stämmer inte. Det är inte så som du tror. Jag 
är inte elak eller vad dom nu, alltså man är inte… Man tänker att dom har nu en bild av 
journalister och dom får ha den. Så kan jag bara göra mitt bästa för att för att behandla dom väl på 
nåt sätt.”131  

 
Genom att inte ens försöka förklara spär ju journalisten på ett sätt på de myter som finns kring 
journalister. Han nämner dem delvis själv, att journalister är elaka och hitta på saker och 
publicerar sånt som inte är sant. Men frågan är om journalisten överhuvudtaget vill förklara 
vad yrket går ut på. En informant reagerade starkt på hur journalisten Karin Öster valde att be 
om ursäkt efter grälet med kommunalrådet. Informanten såg det som ett svaghetstecken att 
Karin öppnade upp sig, sänkte garden, och gav av sig själv. Själv skulle hon ha kunnat göra 
på det viset när hon var ung och grön i yrket, men hon är glad att hon aldrig gjorde det. Då 
skulle ju politikern ha fått ett övertag, menar hon. Nu skulle hon aldrig kunna göra det, för nu 
är hon mycket mer medveten om sin framtoning i intervjusituationer.  
 

” Nu kommer det nog inte hända tänkte jag när jag läste det. För jag tänkte att när man var yngre, 
och mindre erfaren, om man hade hamnat i en sån situation då så hade jag kunnat bli som hon. 
Och på nåt sätt tala ut och bara öppna mig och bli helt sårbar. Och sen riskera och stå där med 
hans övertag. Det var nog tur att det inte hände för det hade kunnat bli så och då hade jag haft en 
extrem stor ångest bara för att det hade hänt. Nu händer det inte för att nu, jag vet inte om jag ska 
säga… Jag kan tänka ibland i intervjusituationer att jag betraktar mig själv utifrån på nåt vis och 
det gör ju att jag hör vad jag säger och därför skulle jag aldrig säga så här.”132 

                                                 
130 Citat transkribering Tidning 3. 
131 Ibid. 
132 Ibid.  
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Jag vill mena att informanten omedvetet har lärt sig hur rollen ska spelas för att övertyga 
omgivningen. Återigen kan här relateras till Goffmans teori om individens tro på sitt eget 
uppträdande. Lokaltidningsjournalistens uppfattning om den professionella masken har 
skapats av lokaltidningsjournalisterna själva, och reproduceras av dem själva och i medierna. 
Att bli personlig upplevs dock inte som en del av ”uppträdandet”. Samtidigt uppstår en 
”Moment 22”- situation där journalisten säger sig vilja förklara vad deras yrke går ut på, men 
låter bli av rädsla för att tappa i aktning, rädsla för att tappa masken, och riskera att 
omgivningen ”får ett övertag” alternativt inse att deras uppfattning om masken och därmed 
rollen inte är äkta.   
 
Men varför ska omgivningen egentligen behöva förstå journalistens roll? Räcker det inte att 
journalisten vet vad den ska göra och hur den ska vara? Man skulle kunna säga att det utifrån 
fokusintervjuerna framstår som om lokaltidningsjournalisten har två ansikten. Det yttre 
speglar rollen som journalisten bland folket, på uppdrag av folket. Det inre är desto mer 
koncentrerat på varumärket, tidningen, som journalisten själv säger sig representera. Om 
Weibull och Hadenius133 påstår att det långsiktiga draget inom journalistiken under 1990-talet 
är att den blivit självständigare i förhållande till samhällets institutioner vill jag dock hävda att 
journalisten i sig blivit mer underordnad i sitt förhållande till tidningen, företaget. I enlighet 
med journalistens inre ansikte, som representant för företaget, bygger journalisterna istället 
dagligen på varumärket. Detta hänger även ihop med behovet av att hålla sig väl med de 
personer de intervjuar på den lilla orten. Gör journalisten ett misstag eller blir osams med folk 
i en intervjusituation innebär detta även ett nagg i kanten på varumärket. Kvar står då 
journalisten med sina ideal, och dessa värderas inte lika högt i förhållande till förtroende från 
företaget.  
 
Mot läsarna försöker journalisten dock övertyga med sitt yttre ansikte, som speglar den 
påtagna rollen som representant för läsarna. Här kan vi återkomma till den informant som 
talar om det omöjliga i att förklara vad yrket går ut på om personen i fråga inte har egen 
erfarenhet av journalistyrket. Indirekt legitimerar han här även mig som forskare genom 
denna kommentar. Men hans uppfattning om att göra rollen som journalist begränsar sig ju till 
en hemlighet för dem som redan befinner sig i journalistrollen.  
 

”För väldigt mycket av folks värderingar kommer ju via media och då är det ju ganska väsentligt 
att man vet. Då, för att kunna va kritisk som läsare, så måste man ju veta varför det blir som det 
blir. Men det får man ju lära sig först på journalisthögskolan vilket gör att det är bara vi som vet 
det. Och då blir det liksom dom andra… För det kan ju va liksom högutbildade människor som 
egentligen kan mycket, mycket mer än va nån av oss kan. Men som ändå har överdrivet stor 
respekt för en just för att man är journalist.”134 

 
På ett sätt kan man säga att jag i och med fokusintervjuerna gav mina informanter en 
möjlighet att äntligen förklara vad yrket går ut på. Men så här i efterhand kan jag fortfarande 
inte säga att jag fått något svar på denna fråga. Jag börjar misstänka att det är få journalister 
som formulerar sin roll på samma sätt, förutom de som gått journalistutbildningar och där fått 
sin förklaring inlärd. Informanten som stått för citatet ovan pekar på det i hans öron 
förvånande och nästan lustiga i att endast han och andra kollegor som gått 
journalistutbildningar fått nyckeln till hur man ska tolka journalistens arbete.  
 

                                                 
133 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (1970/2003) s. 318.  
134 Citat transkribering tidning 3. 
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Om vi här relaterar till Ingrid Östlunds forskning om journalistikens roll i de nya 
massmedieföretagen borde detta betyda att informanten liksom fortfarande många journalister 
undervisats att tro att ”journalistens roll är bland folket”.135 Informanten anser att han fått 
förklaringen till hur journalistrollen ska göras och ”spelas” genom journalistutbildningen. 
Informanten verkar även omedveten om att det som han uppfattar som folks respekt för 
journalister delvis grundas på osäkerhet.  
 
Omgivningen blir helt enkelt inte kloka på journalistens egentliga syfte med det den gör. I 
kombination med fler andra brister och motsägelser i sitt framträdande i rollen som journalist 
bildas en form av förakt gentemot journalisten. Därav skapas tron om elaka journalister. Jag 
vill peka på att problemet är att dagens läsare i praktiken inte litar på journalistens ansikte 
utåt. Som Ingrid Östlunds forskning visar är journalisten den som inte riktigt valt sida mellan 
makten och den lille. Samtidigt anser sig journalisten, och indirekt journalistiken, idag ha 
frigjort sig från samhällets institutioner. Jag vill peka på att journalisten i läsarnas ögon har 
anslutit sig till en institution med större genomslagskraft än samhällets alla andra institutioner 
– medierna.  
 
Informanternas uppfattningar av praktikanterna såsom de framställs i novellerna verkar 
harmoniera ganska väl. Liksom i novellerna ser man på praktikanterna som en grupp personer 
som ofta går obemärkt förbi under sin praktik. De ges rutinjobb eftersom de till stor del inte 
förväntas ta egna initiativ. Informanterna erkänner dock att det de ser som osäkerhet och 
oförmåga att ta egna initiativ kan bero på dåligt gensvar från de övriga på redaktionen. 
Samtidigt reser en av informanterna frågan om praktikanters ovilja att göra sin praktik på 
lokalredaktioner beror på dålig information från utbildningen. Informanten menar dock att det 
krävs viss livserfarenhet och social förmåga för att komma sina intervjupersoner så nära som 
man faktiskt gör på lokalredaktionen. Allt detta framstår för mig som om praktikanterna inte 
tillåts eller vågar utveckla sin egen syn på rollen som journalist under sin praktik. Att visa 
framfötterna blir då ett brott från mallen för hur praktikanten ska vara. Detta borde även 
betyda att praktikanten efter avslutad utbildning slussas in på en arbetsplats och formas efter 
de normer och ideal som finns där. Kombinerat med de ideal som enligt Ingrid Östlund 
fortfarande undervisas vid journalistutbildningarna tycker i alla fall jag att det känns 
oroväckande att morgondagens journalister lever i en skyddad bubbla och mer eller mindre 
återkommande tvingas reproducera uppfattningen av journalistrollen.  

7.4. Journalisten och skrivandet 
 
Förutom den konflikt som tydligt uppstår i rollen som representant för läsarna, och som 
representant för yrkeskåren/tidningen finns även en konflikt i rollen som skapare av 
journalistiska texter. I samband med kritik mot tidningen tog en informant upp frågan om vad 
läsarna vill att medierna ska göra egentligen. Informanten försöker därmed ta bort fokus på 
sin egen roll som lokaltidningsjournalist och relaterar istället till den större rollen som 
medieproducent, den som bestämmer vad/vem som ska hamna i medierna. Informanterna 
menar även att läsarna i vissa fall anser sig ha rätt att ställa krav på vad 
lokaltidningsjournalisten ska och inte ska skriva om. En informant menar här att hon har en 
uppgift att skriva som det är. Hon relaterar tydligt till ” det kritiska uppdraget” och 
allmänhetens rätt att få veta.  

                                                 
135 Se avsnittet Forskningens syn på journalisten (3.3.), s. 7 och framåt.  
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Genom att författa journalistiska texter förmedlar journalisten nyheter. Samtidigt skapas en 
rutiniserad ordprodukt. I samband med diskussion av Karin Östers konflikt med 
sommarvikarien Magnus Fors i novellen Sommar kommer informanterna in på att Karin 
möjligen är avundssjuk på Magnus Fors gnista. Flera informanter ser Karin Öster som 
”krisig” och för teoretisk i sitt tolkande av det journalistiska uppdraget. Samtidigt är flera 
informanter avundssjuka på Karins gnista som de menar beror på brist av erfarenhet och rutin.  
 

” Stina: Det har inte hunnit bli så mycket rutin för henne än. Som det faktiskt blir oavsett hur 
mycket väl man vill. Som journalist och så yrkesroll. Så blir det ju så, saker och ting… Det går ju 
på rutin.  
Monika: Ja.  
Stina: Så det går ju liksom inte å komma bort ifrån det. 
Monika: Jag tycker man skulle kunna önska sig lite mer orutin.  
Stina: Ja.  
Monika: Lite mer färska ögon varje dag.”136 

 
Detta pekar på att informanter ser sig själva som skapare av en rutiniserad ordprodukt. På 
grund av erfarenhet har de skapat sig en viss stilistik i hur de skriver, och vad de skriver om. 
Här kan man finna en koppling till den tredje journalisttypen, den som ”content provider”, 
med uppgift att fylla utrymme i tidningen. Även här kan man identifiera ett tydligt dilemma i 
lokaltidningsjournalistens uppfattning av rollen. Jag vill påstå att detta arbetssätt, där det 
journalistiska skrivandet och rapporterandet blir rutin, även till viss del kan sägas hänga 
samman med deras tolkning av rollen som journalist. Utåt sett håller de kvar i viljan att se sig 
själva som representanter för läsarna snarare än som skapare av bilder och förmedlare av 
nyheter. Även detta har blivit rutin för dem. Den tuffa verkligheten som ”content provider” 
harmonierar dock inte med informanternas uppfattning av den professionella masken. Frågan 
blir då om det liksom med det rutiniserade skrivandet eftersöks mer orutin i tolkningen av 
rollen.  
  
Ytterligare exempel på att informanterna gärna glömmer bort sin roll som textproducent eller 
förmedlare av bilder framkommer i samband med diskussionen av novellen Vår. Under sitt 
veckolånga vikariat på centralredaktionen får Karin Öster i uppdrag att skriva om en LRF-
konferens. En informant reagerade på Karins val att framställa bönderna på ett visst sätt i 
tidningen, ett sätt som nyhetschefen ser som annorlunda mot hur de brukar framställa 
bönderna i Anneruds Allehanda. Karin bryter här medvetet ett mönster för hur bönderna 
brukar framställas. Informanten blir medveten om att han själv följer ett mönster när det gäller 
framställningen av just bönder, ett mönster som ju faktiskt kan vara skadligt för människors 
bild av just den yrkesgruppen.  
 

” Andreas: För det är ju otäckt annars om man tar en hel sektor i samhället och liksom beskriver 
den helt ensidigt. Och det behöver inte va fel, för jag menar är det blött så är det blött, men jag 
menar liksom om man glömmer alla andra saker. Och det tror jag, kan jag tänka mig, att vi gör på 
många områden.  
Ylva: Mm.  
Andreas: Vi tror att vi vet hur det är på landet och va bonde. Det är problem med både det ena och 
det andra. Dom blir färre och färre. Och EU, det är också nån sån där bild jag har va. Eu-stödet 
och det är krångligt och söka det. Och det är det säkert. Men att man bara har vissa artiklar man 
kan skriva och skriver dom gång på gång om bönderna.” 137 

  

                                                 
136 Citat transkribering Tidning 2. 
137 Citat transkribering Tidning 1. 



 60

Vid diskussion kring huvudpersonen Karin Öster talade flera informanter om henne som 
”krisig” i sin yrkesroll. Hon ses som velig, eftertänksam och ofta för teoretisk i sitt tolkande 
av journalistens uppgift. Dessa egenskaper ses i sin tur som tecken på dåligt självförtroende i 
rollen som journalist. Informanterna föreslog då större erfarenhet av yrket som medicin för att 
öka självförtroendet. En anledning till det dåliga självförtroende söktes bland annat i det 
faktum att Karin Öster upprepade gånger fick sina texter omgjorda i redigeringen, såsom 
fallet var i novellen Sommar. En informant föreslog att tidningens ledning borde ge bra kritik 
på hennes artiklar som ett försök att öka självförtroendet.  
 
Detta resonemang antyder att en viktig del i att skapa självförtroende i rollen som journalist 
hänger på uppskattning och validering av rollen. Här blir textskapandet för att spegla 
samhället, för att förmedla nyheter, av underordnad betydelse. Istället blir det stilistiska, det 
som Karin Öster i novellen försöker ha en personlig touche på, som framstår som det viktiga 
för journalisten.  
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8. Slutord 
 
Jag har nu påvisat de dilemman och problem jag kan se i lokaltidningsjournalistens 
rollskapande utifrån dennes förhållande till läsarna, arbetsgivaren, skrivandet och som 
yrkesperson. Jag har försökt beskriva lokaltidningsjournalistens rollskapande, som jag vill 
mena i mångt och mycket sker i förhållande till läsarna och tidningen, företaget. Jag vill påstå 
att lokaltidningsjournalisten har två ansikten. Till det yttre framstår lokaltidningsjournalisten 
som fokuserad på uppdraget ”läsarna som uppdragsgivare”. Detta innebär även en känsla av 
ansvar gentemot läsarna. Här uppstår ett tydligt dilemma i det att lokaltidningsjournalisten till 
det inre även känner ett ansvar gentemot tidningen och företaget. Överhuvudtaget dras 
lokaltidningsjournalisten mellan ansvarskänsla för båda dessa parter. Mitt i detta finns även 
dennes egen professionella uppfattning om hur jobbet ska göras, där journalisten tydligt 
relaterar till uppfattningen och upprätthållandet av den professionella masken. Det är 
lokaltidningsjournalistens uppfattning om den professionella masken som jag vill påstå utgör 
och reproducerar myten om journalistrollen. Istället för att fokusera på att ”leva” jobbet med 
läsarna som uppdragsgivare dras lokaltidningsjournalisten mellan att leva upp till de upplevda 
förväntningarna från företaget och den skapade uppfattningen av hur en professionell 
journalist ska arbeta och vara.   
 
Utifrån fokusintervjuerna framkommer det att lokaltidningsjournalisterna känner frustration 
över kravet från läsarna. De uppmanar läsarna att acceptera att de som journalister ibland 
måste ”skriva som det är”, för att det enligt journalisternas uppfattning är en del av rollen. 
Överhuvudtaget framställs närheten som en förbannelse för yrkesetiken, 
lokaltidningsjournalisterna känner återkommande att de får ge upp sina journalistiska ideal för 
att tillmötesgå det skapade kravet och ansvaret gentemot läsarna. Förutom ansvaret för sitt 
eget agerande och de egna texterna känner de även att de ofta tvingas stå till svars för fel och 
misstag begångna av kollegor inom journalistkåren. Ibland blir trycket så hårt på rollen som 
representant för läsarna/journalistkåren att lokaltidningsjournalisten väljer att fly från rollen 
och månar om att vara anonym på fritiden. I tjänst är det dock snarare en fördel att bli 
igenkänd. Detta, och den dagliga publiceringen, utgör nämligen lokaltidningsjournalistens 
egen legitimering av rollen.   
 
Informanternas besked var tydligt: sommarvikarien Magnus Fors metoder passar inte in på 
lokal nivå. Men även han relaterar till viss del till den professionella masken med sina 
kommunala gräv och i det att han struntar i om simskoleavslutningarna, rutinjobben, blir 
omskrivna. Jag vill mena att Fors indirekt blir en förebild som på flera sätt harmonierar med 
oberoendet, som ju beskrivs vara en del av den professionella masken. Utifrån 
fokusintervjuerna framstår det dock som om Magnus Fors är ovanlig på lokaltidningsnivå. 
Hans ”sort” brukar gå vidare till större tidningar, bland annat inom kvällspressen.  
 
Under alla måsten och känslor av ansvar drömmer lokaltidningsjournalisten om att vara 
oberoende, något som ju är en del av den professionella masken. Informanterna har listat ett 
flertal egenskaper och beteenden som jag vill hävda är en del av myten kring journalisten. 
Informanterna tror på möjligheterna att göra rollen enligt den uppställda professionella 
masken. Jag vill dock utifrån fokusintervjuerna påstå att de enligt sin egen beskrivning 
övervägande bedriver ”bakelitjournalistik”, där de sitter vid datorn och telefonen och 
producerar nyhetsmaterial. Det känns väldigt oroväckande att ”verkligheten” och folket, där 
de enligt idealen ska befinna sig och rapportera från, bedöms finnas först utanför redaktionens 
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väggar. Jag vill även hävda att tron på rollen inte är tillräckligt stark för att journalisten i 
dagsläget ska våga ta sig ut utanför redaktionens väggar och börja arbeta i enlighet med 
idealen fullt ut. Informanterna refererar å ena sidan till ”läsarna som uppdragsgivare” och å 
andra sidan till rollen som representant för först och främst företaget och därefter 
journalistkåren. Jag har rest frågan om journalisten överhuvudtaget vill förklara för 
utomstående, de som inte befinner sig i yrket, vad journalistens roll är. Jag vill hävda att detta 
att förklara upplevs som ett brott mot uppfattningen av hur den professionella masken ser ut 
och ska upprätthållas. Ett tydligt tecken på att så är fallet är det faktum att jag trots mina nära 
intervjuer med informanterna inte fått något svar på frågan om vad journalistens roll är. Med 
min yrkesbakgrund i åtanke framstår det då även som ett svaghetstecken att diskutera detta 
mellan kollegor.   
 
Jag vill även hävda att skrivandet till stor del har blivit en rutiniserad ordprodukt. Jag anser 
mig ha funnit tecken på att lokaltidningsjournalisten antagit rollen som ”content provider”, en 
journalist vars uppgift är att fylla tidningsutrymme med texter, ofta under tidspress och med 
krav om att även redigera tidningssidorna. Framförallt tidspressen och kravet om att 
producera innebär mindre tid till den journalistiska bedömningen och prioriteringen. Detta 
arbetssätt innebär i förlängningen att informanterna återkommande tvingas agera i motsats till 
uppfattningen av hur jobbet ska göras enligt den professionella masken. Detta blir tydligt när 
en informant reflekterar över hur detta rutinerade rapporterande även medför att stora grupper 
i samhället beskrivs utifrån en given mall, ett tydligt regelbrott i relation till uppfattningen att 
”skriva som det är”. Detta får mig att undra om det eftersöks en mer orutiniserad tolkning av 
journalistrollen, vilket dock i praktiken skulle innebära att lokaltidningsjournalisten tvingas ge 
upp sina journalistiska ideal och istället skapa nya, mer anpassade till arbetssituationen.    
 
Övervägande många citat om främst rollen som journalist har hämtats ur fokusintervjun med 
informanter på den tidning som betecknas som Tidning 3 i uppsatsen. Till skillnad mot de 
kommentarer som hämtats från fokusintervjuerna på Tidning 1 och 2 var denna fokusgrupps 
kommentarer mer kärnfulla och ifrågasättande. Anledningen till detta kan vara att 
gruppdynamiken var ovanligt bra i gruppen, med gruppdeltagare som har lätt att diskutera 
tillsammans. En annan anledning till detta kan vara att informanterna deltagit i föreläsningar, 
någon slags ”mediacoachning” för journalister, där de tvingats tänka till kring sin roll. Om 
detta skulle vara fallet verkar det dock bara ha gjort informanterna mer förvirrade. Deras tro 
på hur rollen ska göras verkar ha stärkts, men de verkar fortfarande inte veta hur den ska 
”levas”.   
 
Slutligen vill jag påstå att denna förvirring kring lokaltidningsjournalistens roll och dess 
formulering är en del av förklaringen till allmänhetens bristande förtroende för medierna. 
Lokaljournalisten tror på sitt ”spel” av rollen, medan omgivningen inte låter sig övertygas när 
den ser hur journalisten dras mellan olika uppdragsgivare. Kombinerat med hur informanterna 
ser på journalistpraktikanterna, framtidens journalister, ser det ut som om det kommer att 
dröja länge innan detta mönster bryts. Det känns oroväckande att praktikanterna i mångt och 
mycket framstår som ett oskrivet blad som förutom sina kunskaper från journalisthögskolan 
återkommande formas och stöps in i det givna ”journalistmallen” på arbetsplatserna. De i min 
mening ofta vackra men i många fall ouppnåeliga ideal och normer för journalistrollen som 
finns inom flera arbetsplatsers väggar idag hålls därmed vid liv och förs vidare till 
morgondagens journalister.  
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      Bilaga 1.1. 

Höst 
 
”Du och jag vovven”, tänkte Karin när hon kikade ut genom ytterdörren. Regnet småstrilade  
och dimman låg tjock. Det fick bli den korta rundan idag om hon skulle hinna till jobbet innan 
nio. Hon var tvungen att läsa på lite om kommunalrådet Kurt Svensson innan intervjun halv 
tio. Medan hon kopplade den gråsvarta blandrastiken och bestämt stegade ut på landsvägen 
gick hon igenom i huvudet hur dagens schema såg ut.  
 
Trekvart senare satt hon vid datorn på lokalredaktionen och inledde sin research kring 
kommunalrådet. Efter en snabb koll i tidningens digitala arkiv lämnade hon datorn och gick 
istället till det lilla förrådsrummet bredvid fikarummet där de förvarade alla tidningsurklipp 
från åttiotalet och framåt. Hon anade att den här gubben Svensson hängt med ett bra tag i 
kommunpolitiken. Han hade det där strävsamma draget kring munnen som visade att han 
visste sitt eget värde. Han hade även låtit misstänksam och försiktig när hon ringde upp 
honom förra veckan för att boka intervjun.  
”Vad ska du skriva om då?” hade han undrat över den raspiga mobillinjen.   
”Jag skulle vilja veta hur du resonerar kring det här som har stått i rikstidningarna på sistone, 
att allmänhetens förtroende för sina kommunala representanter dalar mer och mer.” hade 
Karin svarat och försökt låta oberörd och samtidigt lika myndig på rösten som han.  
”Amen det är väl inget att skriva om. Då blir ju bara folk upprörda och ringer till mig och 
klagar…”  
”Ja, men är inte det ditt jobb att tala med dina väljare?” undrade Karin oskyldigt.  
Efter visst gruffande och med kravet om att få läsa igenom texten innan tryck gick han med på 
att träffas för en intervju.  
”Vad du nu tror att det ska leda till” sade han tjurigt innan det klickade till i Karins öra.  
 
Det var dags för morgonmöte på redaktionen. Karin, som nu var inne på sitt tredje år som 
anställd på den lilla lokalredaktionen i Dalvik, tillhörande tidningen Anneruds allehanda, gick 
för att micra sitt tevatten. Förutom receptionisten Ella Janson var de bara två journalister som 
bemannade den lilla lokalredaktionen. Kontakten med centralredaktionen i Annerud skedde 
någon gång i veckan, när nyhetschefen fick för sig att ringa runt till sina lokalredaktioner och 
kolla om det hänt något speciellt som de kunde puffa för på förstasidan. Men även om det 
hände något speciellt, vilket var sällsynt, hamnade det sällan på förstasidan. Och hände det 
någon gång något speciellt, som till exempel ett mord eller någon kommunal skandal, togs 
ofta bevakningen över av centralredaktionen som sade sig ha större resurser för att göra ett bra 
jobb. Karin tänkte ofta irriterat att centralredaktionen höll dem i band och inte tillät dem få 
större resurser. Hon visste också att den illvilliga missuppfattningen om att det bara skrevs om 
symöten och tipspromenader från ”orterna” var utbredd på centralredaktionen. Ibland kändes 
det som om hon jobbade på en helt annan tidning. Visst kände hon sig lojal mot tidningen, 
men samhörigheten och uppskattningen för det jobb de gjorde var inte särskilt stor.     
 
”Har ni sett våran sida idag?” undrade Karin när hon slog sig ned vid kaffebordet och började 
doppa sin tepåse i det varma tevattnet. Två höstbleka ansikten, receptionisten Ella och 
journalisten Janne Sparre, kollade inte upp utan fortsatte zombieaktigt att dricka sitt 
morgonkaffe och bläddra i morgontidningarna.  
”Nä, är det något speciellt du tänker på” undrade Sparre medan han förstrött bläddrade 
igenom dagens DN. Tidningssidorna rusade förbi som arga tidvattensvågor, Karin 
förundrades över att han nånsin lyckades läsa nåt i den takten han bläddrade.  
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”Ja, de har slängt ettapuffen för min grej om föroreningarna, och satt en urfånig rubrik på hela 
grejen. ”Stank stör invånarna i Dalvik”. Jag skiter väl i om det luktar, grejen var ju att 
kommungubbarna visste om dumpningen” sa Karin irriterat.  
Under tiden hade Janne Sparre lirkat ut dagens tidning ur den stora tidningshögen på bordet 
och vant slagit upp deras sida. Med pannan i djupa veck lät han ögonen fara över sidan. 
”Jag förstår vad du menar. Men du vet hur det är. Redigerarna sätter rubriken. Vi får vara 
glada att de ens läser igenom texterna innan de sätter rubriken” sade han med viss beska i 
rösten innan han tog ännu en klunk av dagens första kopp kaffe. 
 
Karin försökte släppa irritationen över centralredaktionens övertramp på hennes text. Under 
tiden tog hon itu med att läsa dagens skörd av tidningar. Förutom den egna tidningen ingick 
konkurrenten och de stora dagstidningarna i dagens läsning. Konkurrenten hade gett 
lantbrukarnas situation efter den senaste mjölkprisdumpningen ett helt uppslag. Trötta och 
fårade ansikten strålade ut från bilderna i uppslaget. Böndernas frustration och ilska osade 
mellan textraderna. De hotade med att dra tillbaka mjölken från Arla och istället sälja till de 
utbredda lågpriskedjorna som huvudsakligen låg placerade runt storstäderna. ”Snart får man 
väl skaffa kor också om man vill ha någon mjölk”, tänkte Karin irriterat medan hon gick över 
till att skumma igenom rikstidningarna.  
 
Efter lite småprat med Sparre om dagens jobb återvände Karin till skrivbordet och började 
packa väskan inför intervjun med kommunalrådet. Under tiden började hon i huvudet planera 
frågorna hon skulle ställa till honom. ”Varför fortsätter han kämpa? ” tänkte Karin medan hon 
summerade hans tjugofem år inom politiken och de senaste tio-femton årens kommunala 
neddragningar inom skola, vård och omsorg. Själv hade hon det senaste halvåret känt sig 
alltmer trött och sliten av jobbet. Varje dag en ny story, varje dag ett måste att hitta på något 
att skriva om. Varje dag mötte hon människor som kommunalrådet Svensson som inte litade 
på journalister, och som mer eller mindre föraktade henne och hennes kollegor. ”Var tog 
samarbetet och glädjen med att skriva vägen?” tänkte Karin medan hon stoppade ner pennan 
och blocket i handväskan. ”Och varför låter folk oss ta en massa skit för saker som andra 
journalister gör” undrade hon och gick verkligen upp i känslan av att ha väldigt lite med den 
”stora” journalistiken att göra, hon som bara jobbade på en liten lokaltidning med trettio tusen 
läsare. Hon kände sig som en journalistikens ängel jämfört med murvlarna på kvällspressen. 
Efter en snabb glimt på klockan konstaterade hon att det inte fanns mer tid för att grubbla. ”Ut 
på krigsfältet” brummade hon medan hon tog på sig jackan och fiskade upp bilnycklarna ur 
jackfickan. 
 
Vant styrde hon bilen in på den lediga parkeringsplatsen framför kommunhuset. De små 
solstrålarna som försökte tränga igenom de mörka molnen på himlen gjorde henne för ett 
ögonblick hoppfull och lite gladare, en skön avkoppling från all irritation hon känt hittills 
under morgonen. Under vägen upp mot entrén till kommunhuset sökte sig Karin liksom så 
många gånger förr till den lilla elden av drivkraft och beslutsamhet hon bar inombords. Hon 
skulle minsann visa att hon körde sitt eget race. Hon skulle få folk att öppna sig och våga 
prata. Hon skulle visa att det gick att lita på henne. Efter en vink till damerna i receptionen 
och ett kort ”Har bokat tid!” gick hon vant genom de senapsgula korridorerna, som Karin 
alltid tyckte kändes så onaturligt tysta, och hittade fram till kommunalrådets dörr som stod 
inbjudande på glänt. När hon trädde in huvudet satt Svensson i telefon, och Karin bestämde 
sig för att slå sig ned vid den orangefärgade möbelgruppen utanför och vänta tills han blev 
klar.  
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Medan hon väntade passerade då och då andra kommunanställda och tittade nyfiket en gång 
extra på henne innan de artigt hälsade och gick vidare mot sina arbetsrum. Den där 
nyfikenheten, och i Karins ögon lilla rädslan som skymtade i människornas ansikten fick 
henne alltid att bli en smula irriterad. ”Ni är lika goda kålsupare som jag, skillnaden är att min 
nyfikenhet syns i tidningen dagen efter” tänkte hon medan hon log artigt mot de 
förbipasserande. Hon slutade aldrig att förundras över folks förklädda mediakåthet, de ville 
inte gärna vara med i pressen, men samtidigt kunde de inte undkomma att bli nyfikna varje 
gång de såg henne ute på jobb. Det fick Karin att motvilligt känna sig lite viktig och full av 
makt. Ibland när hon hade en dålig dag kunde hon spänna ögonen i den som var allt för 
nyfiken. I nästa stund kände hon sig bara löjlig och sade irriterat åt sig själv att lägga av. 
Hennes jobb var ju som vilket annat jobb som helst, det borde ju dom som stirrade fatta också.  
 
Kommunalrådet Kurt Svensson höll på att stoppa ner sin skjorta baktill i byxorna samtidigt 
som han gläntade på dörren och ropade att hon kunde komma in. En aning laddad inför 
intervjun tog Karin kameraväskan och reste sig. Samtidigt knäppte hon på databanken i 
hjärnan där hon förvarade alla de planerade frågorna. Efter en snabb handskakning, mannen 
hade ett hårt och aningen fuktigt handslag, slog de sig ned mittemot varandra. Han i sin 
kontorsstol och hon på andra sidan skrivbordet. Fast besluten att inte låta hans placering 
bakom skrivbordet få henne att känna sig underlägsen satte Karin igång att lirka sig in under 
hans tydliga pansar av auktoritet och misstänksamhet.  
”Ja, som du kanske har läst de senaste dagarna har folk allt mindre förtroende för sina 
kommunala representanter. Jag tänkte skriva lite om hur det är här i Dalvik. Och eftersom du 
är det kommunalråd som varit här längst, i snart 25 år, tänkte jag att det kunde vara bra att 
prata med dig om det här. För det är ju trots allt en sorts förtroendekris ni lider av om man nu 
ska lita på den här undersökningen”. 
Svensson lutade sig bakåt i stolen och lade händerna på magen som putade över bältet som 
bar kommunens vapen. Med en liten konstpaus kopplade han på sin myndighetsröst och 
började sin utläggning: 
”Under mina tjugofem år som lokalpolitiker här i Dalvik har jag försökt att göra mitt bästa för 
att få och behålla folks förtroende. Jag har medverkat i fyra val och hela tiden fått förnyat 
förtroende. Det här med förtroendekris är inte något jag kan känna igen mig i.” 
” Ja, men hur ofta har du kontakt med dina väljare? Har du aldrig känt att du vill ställa din 
plats till förfogande för någon annan?” körde Karin på.  
Efter en kvarts försök att komma under huden på den garvade kommunpolitikern hade Karin 
fått fram att ja, visst fanns det mer som skulle kunna göras för att öka allmänhetens insyn i de 
kommunala affärerna. Men nej, det var inget som för tillfället hade särskilt stor prioritet just 
nu. Den kommunala budgeten stod närmast på dagordningen och därefter ombyggnaden av 
idrottshallen.  
”Men underminerar inte detta hela ditt arbete om du inte har tillräckligt förtroende från dina 
väljare. Kan du med ärligt samvete bara köra på och fortsätta besluta över folks huvud?” 
slängde Karin ur sig.  
Kommunalrådets ögonbryn drog ihop sig och kontorsstolen klickade till när mannen hukade 
sig fram över skrivbordet och väste mellan tänderna: 
”Hur är det med ditt eget arbete då? Tror du att folk har så jävla mycket förtroende för dig? 
Men du fortsätter att leta upp skit om ärligt folk och hittar du inget att skriva om kokar du 
ihop lite dynga på egen hand!”  
Han slog båda knytnävarna i skrivbordet så att papperen om det senaste budgetförslaget 
lättade från bordet. 
 



 67

Karin kunde inte låta bli att blinka till när mannen hävde ur sig sitt påhopp. Likt en osynlig 
armé drog dock hennes försvarssystem igång i full beredskap. Lugnt lutade hon sig tillbaka i 
den obekväma besöksstolen och spände ögonen i honom.  
”Men Kurt, nu är det ju faktiskt inte mig det handlar om. Jag har kommit hit idag för att fråga 
dig om det här, du som är förtroendevald. Mitt yrkesval och läsarnas förtroende för mig har 
inget med det här att göra. Det är mitt jobb att fråga dig om det här.” 
Plötsligt medveten om att han trampat i klaveret och att han blivit svettig av vredesutbrottet 
drog Svensson upp en blårutig näsduk ur byxfickan och torkade av pannan. De få sekundernas 
avbrott verkade ge honom möjlighet att tänka över situationen.  
”Jag ber om ursäkt för det där. Du vet, det är mycket nu. Jag fick nyss ett ilsket samtal från en 
bonde som beklagade sig över att kommunen inte kan protestera över mjölkpriserna. Ibland 
känner man sig så maktlös bara. Det kanske du känner igen?” försökte han släta över med ett 
trevande leende.  
Med en känsla av seger mumlade Karin ett ohörligt svar och fortsatte sin intervju med lite 
rutinfrågor. Under resten av intervjun svarade Svensson kort och koncist på alla hennes 
frågor. Flera gånger använde han näsduken till att badda sig i ansiktet. Efter fem minuter fick 
hon mannen att posera vid sin namnskylt utanför arbetsrummet medan hon tryckte av några 
bilder. En aning röd i ansiktet gav Svensson henne ett betydligt mjukare handslag och en 
vänlig hälsning om en trevlig helg innan hon lämnade kommunhuset. Häpen över vad hon just 
varit med om gick Karin till bilen med huvudet surrande av tankar. 
 
Väl tillbaka på redaktionen lade hon in bilderna i datorn. När hon gick igenom dem upptäckte 
hon att Svensson såg aningen förlägen ut, röd om kinderna och små svettdroppar vid 
tinningarna. Efter att ha suttit och stirrat på bilden av kommunalrådet ett bra tag upptäckte 
hon att han såg rädd ut. ”Rädd för vadå?” tänkte hon samtidigt som en kall klump började 
växa i magen. Hon visste mycket väl vad han var rädd för. Han var rädd för henne och den 
makt hon hade att skriva ned honom efter det som hänt. Sanningen var att hon kunde skriva 
om det som hade hänt, och det skulle inte ställa honom i något vidare bra ljus. Hur enkelt som 
helst skulle hon kunna vinkla artikeln på hur han inte hade pallat för trycket när hon, den 
oberoende granskaren, hade velat ställa några enkla frågor om något som hon och de andra 
kommuninnevånarna var intresserade av att få veta. Hon skulle kunna återge samtalet, ord för 
ord, och slå upp hans missriktade vredesutbrott stort. Hon skulle kunna skriva om hur han i all 
sin maktfullkomlighet hade gått emot det granskande ögat.  
Men frågan var om hon ville?  
Inuti huvudet såg hon sitt rubrikförslag: ”Politiker fick våldsamt utbrott vid intervju om 
allmänhetens förtroende.” Eller kvällstidningsvarianten: ”Svensson attackerade journalist.” 
Men hade han attackerat henne egentligen, eller hade han bara överreagerat i ren frustration?   
 
Janne Asper bokstavligen stövlade in på kontoret i sina leriga gummistövlar. En omisskännlig 
doft av koskit spred sig i lokalerna. Receptionisten Ella Janson sneglade lite irriterat på 
honom när hon såg de leriga fotspåren och kände doften de förde med sig.  
”Fan alltså, tur att jag tänkte på att ta med stövlarna imorse. Jag har stått mitt i en åker och 
pratat med en bonde i en traktor i nästan en halvtimma.” sade han medan han kämpade med 
att få av sig stövlarna. ”De ringde från centralredaktionen och krävde att jag skulle göra en 
grej på det här med mjölkpriserna eftersom konkurrenten gjorde en så stor grej av det idag. 
Jag fick tag i LRF: s distriktsordförande och pratade med honom om det. Jag fick några bra 
bilder, och kan nog få ihop nåt som kan gå imorron.” 
”Kurt Svensson har fått klagomål från någon om mjölkpriserna” tänkte Karin, men bestämde 
sig för att inte säga nåt till Asper. Hon upptäckte att hon för tillfället tyckte synd om Kurt 
Svensson, och ville inte dra in honom i mera.     
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”Hur gick det för dig med Svensson då?” undrade Asper medan han slog på datorn.  
Karin tvekade. ”Bra… Jag vet inte riktigt vad det blir. Men vi har ju lite överstående material 
att ta in, och din grej. Så vi klarar oss i alla fall till imorgon. Är det okej om jag känner efter 
lite om det går att göra nåt på Svensson?” undrade hon.  
”Visst” sade Asper, som redan börjat skriva sin artikel inne i huvudet. Efter en stund hörde 
hon honom knappa som besatt på tangentbordet.  
 
Vid tolv åkte Karin hem och åt. Hon slängde i sig två mackor och en skål filmjölk stående vid 
köksbänken innan hon gick ut för att rasta hunden. Eftersom hon hade ätit snabbt den här 
dagen bestämde hon sig för att ta den lite längre rundan, för att kompensera för morgonens 
korta promenad. Det skulle även ge henne lite extra tid att fundera igenom intervjun med 
Svensson innan hon var tvungen att åka tillbaka till jobbet. Hur hon än försökte kunde hon 
inte glömma bilden där han tittade in i kameran med ett uttryck av rädsla över det han sagt 
och gjort. Strax efter vredesutbrottet hade Svensson frågat henne om hon någon gång kände 
sig maktlös i jobbet. Hon hade egentligen aldrig svarat, utan bara fortsatt intervjun. Medan 
hon svängde in på en skogsstig kunde hon konstatera att hon känt mycket i jobbet, men aldrig 
maktlöshet. Däremot kände hon ofta att hon fick kämpa för folks förtroende. Hennes metod 
var att dela med sig av sig själv och sina erfarenheter för att få folk att öppna sig. Men i 
dagens samhälle räckte det inte alltid. Folk fick uppleva alltfler mediala klavertramp i 
samband med granskningar och drev, journalister som granskade på fel grunder och 
skoningslöst körde över sina intervjupersoner. Folks förtroende för journalisten rämnade i takt 
med att journalisten aldrig lovade något, så att den därmed inte kunde anklagas för att ha 
brutit någon överenskommelse. Ett färskt exempel på det var när en journalist på tidningens 
centralredaktion i våras gjorde en granskning av en kommunal politiker i Annerud. Politikern 
hade mångmiljonskulder, varav en del hamnat hos kronofogden. Fortfarande, efter snart sex 
månader, skrev journalisten återkommande några rader om hur ärendet låg till hos 
kronofogden. Politikern hade flera gånger i sista sekunden klarat sig från utmätning. Redan 
efter de första artiklarna hade han lämnat sitt uppdrag. Vid de senaste rapporteringarna hade 
journalisten inte ens nämnt att mannen i fråga var kommunpolitiker, därtill före detta sådan. 
Och ingen tyckte att det var något konstigt med det. Journalisten gjorde ju bara sitt jobb och 
rapporterade om fallet.  
 
I bilen på väg tillbaka till redaktionen bestämde sig Karin för att ringa upp Svensson och 
försöka diskutera det som hände på förmiddagen. På sitt skrivbord hittade hon dock en lapp 
från Asper om att Svensson ringt och sökt henne. Med viss nervositet ringde Karin upp.  
”Kurt Svensson.” 
”Ja, det var Karin Öster på Anneruds allehanda här. Du hade sökt mig.” 
Svensson harklade sig en aning innan han svarade.  
”Ja. Jag ville bara be om ursäkt för mitt uppträdande mot dig nu på förmiddagen. Jag vet inte 
vad som flög i mig. Jag hoppas att du förstår att det inte var illa menat, även om det kanske lät 
så.”  
Karin tvekade, men tog mod till sig.  
” Ditt uppträdande mot mig var onödigt och respektlöst. Men jag kanske förtjänade det.” 
Det uppkom en förvånad tystnad i andra änden, och den gav Karin möjlighet att ta ny sats. 
”I normala fall skulle en journalist ha kastat sig över en sån här grej. Men i det här fallet 
känner jag att jag inte vill det. På ett sätt känns det som om jag förtjänade det där du sa. Jag 
medger att jag gör fel mot dig och mot många andra ibland när jag använder mitt yrke för att 
skrämma folk. Ibland är det jäkligt lätt att spela med den makt jag faktiskt har.” Karins hjärta 
bultade snabbt i takt med att bekännelserna forsade ur henne.  
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”Jag måste ju göra mitt jobb, och visa hur samhället ser ut, och hur människorna som vi ser 
upp till och har valt som makthavare beter sig. Jag försöker visa respekt för dem som jag 
intervjuar, men det är så jävla svårt ibland när folk redan har en förutfattad mening om en 
innan man ens har börjat fråga saker…”  
Kommunalrådet fortsatte sitta tyst i andra änden.  
”Äh, förlåt att jag svamlar så här. Jag försöker bara att göra ett bra jobb. Men då måste ni 
också samarbeta. Jag lovar att jag inte ska skriva om det här. Min artikel kommer bara att 
handla om det andra vi talade om. Jag faxar ett ex av artikeln när den är klar. Nu måste jag 
rusa. Hej då!”  
Karin slängde på luren och gick in på toan och drack ett glas kallt vatten och försökte lugna 
ned sig.  
 
Nästa morgon var första gången i sitt snart tio år långa yrkesliv som hon kände för att 
sjukskriva sig och helt enkelt skita i att gå till jobbet. Omskola sig till möbelsnickare eller 
florist. Bara något yrke där man använde händerna och slapp tänka på hur andra människor 
påverkades av det jobb man gjorde. Hennes yrkesstolthet hade sjunkit ner i nivå med 
fotknölarna. Hon kände sig usel och samtidigt besegrad. När hon vaknade på morgonen hade 
hon med ångest och viss fasa insett att hon hade erkänt sina yttersta rädslor och 
förhoppningarna för ”fienden”. Och det för att en sketen kommungubbe hade brusat upp och 
slängt ur sig några allmänt vedertagna sanningar om delar av den yrkeskår hon tillhörde. Hur 
skulle hon klara att möta Kurt Svensson i jobbet igen utan att han såg ned på henne och hon 
kände sig underlägsen?   
 
Livet på redaktionen följde samma mönster som morgonen innan. Strax efter hon värmt 
tevattnet och strax innan hon började gå igenom dagens tidningar ringde dock telefonen.  
”Karin Öster.” 
”Kurt Svensson här.” Kommunalrådet harklade sig innan han framförde sitt ärende.  
” Jag ville bara meddela dig om att jag håller en pressträff idag klockan ett. Dina frågor igår 
gav mig en funderare. Jag har beslutat mig för att införa något nytt. Eller, det är egentligen 
inget nytt, det är många andra kommuner som har sånt här. Från och med i dag planerar jag 
att hålla pressträff första måndagen i varje månad då jag och flera av mina kollegor 
medverkar. Då är det öppet för er att ställa frågor om vad ni vill veta och vi kommer även i 
viss mån att offentliggöra vissa grejer. Det är ju trots allt en del av jobbet, att möta media”.  
Karin lyssnade stumt i andra änden.  
”Jag har bjudit in er och konkurrenten till pressträffen. Men jag skulle vilja ge dig en intervju 
nu på förmiddagen. Jag vill att vi tar ett nytt snack om det där vi pratade om igår. Det är 
mycket vi borde och ska göra för att få tillbaka folks förtroende.” 
”Jaha…” Karin fann fortfarande inga ord.  
”Vad säger du om att ses vid mitt arbetsrum halv tio?” 
”Jag kommer.”  
 
Karin lade förvånad på luren. I nästa ögonblick hann verkligheten i fatt henne och hon tittade 
på klockan. Kvart över nio. Hon började kolla batteriet i kameran, plocka ned penna och 
block i handväskan. Researchen hade hon redan gjort dagen innan. Frågorna kunde hon tänka 
ut i bilen på väg till kommunhuset.  
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Bilaga 1.2. 

Vinter 
 
Ett snöfall hade dragit in över Dalvik under natten. När invånarna drog upp sina persienner på 
morgonen upptäckte de att de var tvungna att gräva fram sina bilar under ett tjock vitt 
snötäcke innan de kunde åka iväg till jobbet. Karin Öster drog på sig sina tjocka fodrade 
kängor och mössa, halsduk och vantar innan hon trotsade snön och begav sig ut på 
morgonpromenaden med hunden. När hon på hemvägen passerade sin närmsta grannes hus 
svor hon till inombords innan hon lade sig till med ett glatt leende och vinkade. Grannen 
Oscar Bylund hade just fiskat upp sin morgontidning och stod nu och väntade för att byta 
några ord med henne. Karin, som bott i kvarteret i snart tre år, visste vad som skulle komma.  
”Jaså Karin, är du uppe så här dags?” sade Bylund och klappade om hunden som glatt viftade  
på svansen vid åsynen av mannen.  
”Javisst, vet du. Jag måste snart dra mig väg till jobbet.” sade Karin och försökte låta pigg och 
glad.  
”Ja. Det var en jäkla härva ni skrev om förra veckan. Det där om dom där pojkarna som bröt 
sig in på vårdcentralen och tog en massa mediciner. Att de inte har nåt annat för sig än att 
göra en massa olagligt.” sade mannen och skakade bistert på huvudet.  
”Ja.” höll Karin med samtidigt som hon väntade på det som alltid brukade komma.  
”Men varför skriver ni så mycket om kriminella?” fortsatte Bylund. ”Det händer ju mer här än 
sånt. Folk kan ju tro att Dalvik är rena rövarhålan. Antingen är det brott eller så skriver ni om 
det kommunala. Kan ni inte skriva lite om våra fina föreningar istället? Jag hörde att pojklaget 
ska åka till Danmark i sommar, och att de försöker samla ihop pengar till resan. Kan du inte 
hjälpa dem och skriva lite om det?” undrade mannen.  
Karin suckade inombords.  
”Jovisst. Det låter intressant. Jag ska titta på det. Men nu måste jag skynda mig om jag ska 
hinna till jobbet.” ursäktade sig Karin och manade på hunden.  
”Javisst. Låt inte mig störa.” sade mannen vänligt och vände sig om i riktning mot 
ytterdörren. Försiktigt, så att han inte skulle trampa på en isfläck.   
 
Karin stampade av sig snön innan hon öppnade dörren till lokalredaktionens lokaler. 
Receptionisten Ella Janson var hemma med sjukt barn den här dagen så Karin var först på 
jobbet. Kollegan Janne Sparre brukade flexa lite och kom därför någon gång mellan nio och 
tio på morgonen. Karin satte igång datorn och kollade genom sin e-mail. Ett enstaka 
skräpmail och en nattrapport från kvällschefen som skrev om ännu en lugn kväll med visst 
datakrångel. Efter att ha surfat runt och läst andra tidningar i en kvart stördes plötsligt 
fridfullheten av Janne Sparre som olikt Karin valde att stampa av sig snön inne i lokalen. Likt 
en Michelingubbe stövlade han fram till sin arbetsplats och satte igång datorn. Ytterkläderna 
hamnade som vanligt i en hög på besöksstolen mittemot hans skrivbord.  
”Läget?” undrade Sparre medan han lindade av sig sin halsduk som var broderad med reklam 
för italiensk ligafotboll.  
”Det duger. Jag hade oturen att träffa på grannen idag bara.” svarade Karin.  
”Jaha, vad ville Bylund den här gången? Låt mig gissa. Han ville att du skulle skriva om 
flickscouternas söndagsutflykt” sade Sparre och himlade med ögonen.  
Karin drog på mun. ”Nä, den här gången handlade det om pojklaget som ska åka till Danmark 
i sommar och vill ha hjälp med insamlingen. Jag orkade inte dra det här med textreklam igen, 
så jag lovade att jag skulle fundera på det.” 
”Ja, fast vi skulle ju kunna göra en notis på det i alla fall. Lite läsvärde finns det ju i det.” sade 
Sparre medan han letade sig ut på Internet.  
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”Jo, vi skulle väl kunna göra det.” svarade Karin och kände hur hon ännu en gång släppte på 
principerna. För vad gjorde väl en liten notis om pojklagets insamling?  
Morgonmötet var inte en särskilt upphetsande historia. De båda satt tysta mittemot varandra 
med näsan i varsin morgontidning. Efter att ha suttit tysta i ungefär tjugo minuter sa Karin: 
”Jag har ingen aning om vad jag ska skriva om idag. Jag har en grej som har legat för utskrift 
länge, men den kan inte gå förrän på lördag. Det är ett porträtt av Elsa Magnusson, du vet hon 
som var gift med den där fotbollsspelaren.” 
”Jaha. Nä, jag har en grej om dagisplatserna. Det blir visst allt färre barn, så de måste säga 
upp folk nu. Jag tänkte prata med några på dagis och kommunen och fixa en bild. Det kan nog 
gå imorron.” sade Sparre samtidigt som han läste serierna i en av de många dagstidningarna.  
 
Karin tog några tidningar med sig tillbaka till sin arbetsplats. Medan hon skummade igenom 
dem för andra gången den här dagen letade hon efter uppslag till artiklar. Men eftersom de 
befann sig i januari, strax efter storhelgerna, var det ganska lugnt på nyhetsfronten. TT hade 
en massa småplock här och där om hur mycket vi handlat julklappar för i år, och som vanligt 
hade flera tidningar tips på bantningskurer efter all julmat. Karin suckade, vände sig om mot 
datorn, och loggade in på Internet för att läsa kommunens digitala diarium där de bokförde all 
in- och utkommande post. Varken där eller i länsstyrelsens diarium hittade hon något att gå 
på. Hon lutade sig tillbaka i kontorsstolen och slöt ögonen. I minnet försökte hon minnas vad 
de skrivit om på sista tiden och vad som skulle kunna gå att skriva om så här års. Minnet var 
totalt blankt. Hon öppnade ögonen och såg sig omkring. På hennes skrivbord låg ett exemplar 
av pressens många branschtidningar. Ordet ”läsarkontakt” dominerade hela omslaget ihop 
med en bild på en klunga människor som viftade med sin lokala tidning i luften. 
”Läsarkontakt” tänkte Karin och nappade åt sig tidningen. En kvart senare hade hon byltat på 
sig ytterkläderna och packat kameraväskan.  
”Jag sticker ut ett tag och ser om jag kan få ihop nåt” krafsade hon ner på en lapp och räckte 
till Sparre som intervjuade barn- och ungdomsförvaltningens nytillträdde chef över telefon. 
 
Karin rattade försiktigt för att undvika halkan när hon styrde ut ur stan. Innan hon startade 
bilen hade hon letat fram en kommunkarta längst ner ur handskfacket. Hon blundade och satte 
på blindo ett finger på kartan. Hon hamnade på den lilla byn Byngsbo som låg drygt två mil 
utanför Dalvik. Med hjärtat i halsgropen masade hon sig fram på den illa plogade vägen. 
Färden, som vanligtvis tog femton minuter att köra tog idag trettio minuter. Väl framme 
parkerade hon bilen vid byns lilla lanthandel. Hon tvekade någon minut, och kände sig fånig 
som var ute och bara letade efter nåt att skriva om. Journalister ska ju ha koll på läget och veta 
vad de håller på med. Karin hade inte en aning om vad hon skulle skriva om, ännu mindre vad 
hon skulle leta efter. ”Äh, vad gör det om hundra år” sade hon till sig själv och plockade upp 
kameraväskan och gick in i lanthandeln.  
 
En liten pinglande klocka på ytterdörren avslöjade hennes ankomst när dörren slog igen. 
Affärens kyldiskar dånade i takt med en svensktoppslåt på radion som stod och skrålade 
någonstans. Klockan var halv elva på förmiddagen, så den värsta rusningen i affären var över 
för förmiddagen. Bortåt halv fyra skulle folk börja droppa in igen för att handla middagsmat. 
Just nu var det dock folktomt bortsett från de två butiksägarna i övre medelåldern som stod 
och knappade på en Svenska spelautomat vid kassan. Karin stegade fram och presenterade 
sig. Efter att ha utbytt lite artighetsfraser med paret närmade sig Karin skälet till sitt besök. 
Med viss spelad självsäkerhet frågade hon om paret hade några tips om det fanns några 
bosatta i byn som skulle kunna tänkas ha något intressant att berätta.  
”För ni måste ju känna många här i byn” bredde Karin på.  
Damen log brett och sade: 
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”Ja, jag vet då inte vem som skulle vara intressant att skriva om. Hasse, har du nån aning?” 
sade hon och vände sig mot sin man.  
Han skakade på huvudet innan han sken upp och utbrast: 
”Den enda jag kan komma på är Helga Svanstedt borta i Mon. När hon kommer hit har hon 
alltid en historia att berätta. Om det är sant allt hon säger kan jag inte intyga, men hon är i alla 
fall hur klar som helst fastän hon är närmare åttio snart.” 
 
Med en känsla av att hon gett sig på en stor chansning styrde Karin tio minuter senare ut från 
lanthandelns parkering med siktet inställt på Helga Svanstedts stuga i Mon. Den 
knapphändiga vägbeskrivningen fick henne att åka fel vid ett tillfälle eftersom de flesta 
riktmärken lanthandelsägarna nämnt var översnöade den här dagen. För femte gången den här 
dagen undrade Karin vad hon höll på med egentligen när hon parkerade vid vägkanten utanför 
den insnöade allén till den lilla stugan. Med känslan av att befinna sig mitt i en fars stövlade 
hon med kameraväskan i högsta hugg in mot stugan genom den halvmeterhöga snön. Det rök 
hemtrevligt ur skorstenen, men ingen människa syntes till.  
”Är det ingen hemma åker jag tillbaka till jobbet och skriver ett ilsket kåseri om den här jävla 
snön” tänkte Karin medan hon steg upp på förstukvisten och knackade på dörren.  
Hennes ilska rann snabbt bort då det plötsligt uppenbarade sig en gråhårig figur i köksfönstret. 
Ett ögonblick senare öppnades ytterdörren.  
”Ja?” undrade kvinnan medan hon kikade ut. 
I samma sekund som hon såg romanen kvinnan höll i ena handen ångrade Karin att hon inte 
ringt först. En seriös journalist ringde alltid först, om inte annat för att vara säker på att 
personen de skulle intervjua var beredd att ägna journalisten full uppmärksamhet. Karin 
kastade dock raskt sin ånger över axeln, trädde in i rollen som seriös journalist och 
presenterade sig.  
”Jag ber om ursäkt om jag kommer och stör dig så här… Mitt namn är Karin Öster, jag är 
reporter på Anneruds Allehanda. Du kanske har tidningen och har sett att jag skriver för 
lokalredaktionen i Dalvik?” undrade Karin.  
Kvinnan sken upp vid slutet av sista meningen och nickade instämmande.  
”Jag har sett din bild vid artiklar ibland. Men vad vill du mig? Jag har inget spännande att 
berätta.” sade hon och skrockade. ”Men kom in, du ska inte stå här och frysa i alla fall.”  
Kvinnan öppnade dörren på vid gavel och välkomnade Karin in i värmen.  
Karin steg över tröskeln och stålsatte sig för att framföra ärendet för sitt oväntade besök. Hon 
kom fram till att ett så ärligt ansikte krävde ett ärligt svar från hennes sida. 
”Jag hörde mig för i affären och fick höra att du ofta har många historier att berätta. Jag är på 
jakt efter något att skriva om idag. Säg, har du bott här länge?” började Karin.  
 
Närmare en timme senare lämnade Karin den lilla stugan. Hon hade proppat i sig två nybakta 
kanelbullar och flera koppar hett sött te under intervjun med den gamla damen. Det visade sig 
att Helga Svanstedt tillhörde den skara människor som hade förmågan att berätta en historia 
så att den blev levande. Efter en stund gick hon och hämtade en fotoalbum och visade hur 
Byngsbo sett ut förr i tiden. Medan hon bläddrade i albumet berättade Helga även om en 
vargavinter 1963 och om sitt liv som gift och sedermera änka. Karin kände att hon själv ville 
njuta av att få kvinnans historia berättad för sig, så hon skippade blocket och pennan och 
ställde istället upp sin bandspelare på köksbordet. Under intervjun gjorde hon små 
minnesanteckningar i huvudet för hur hon skulle vinkla artikeln och vad som var värt att 
omnämna. Lätt om hjärtat över att hon hittat en så underbar människa att intervjua, och 
tacksam för att vägen tillbaka till stan hunnit bli plogad, körde hon visslande tillbaka till 
lokalredaktionen.  
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Efter en sväng hem för lunch, dock en lätt sådan efter alla bullar hon proppat i sig, satte Karin 
igång med att skriva sin artikel om Helga Svanstedt. När hon berättat för Janne Asper om vad 
hon skulle skriva om hade han förvånat undrat hur hon fick för sig att skriva om just den 
damen. 
”Jag letade bara efter något att skriva om och hade turen att hitta henne” konstaterade Karin. 
”Men är det verkligen något att skriva om då? Jag menar, kan vi verkligen bara göra en 
historia om vad som helst? Vi får nog inte göra det till nån vana, då får vi väl  
centralredaktionen på oss.”  
 
En timme senare hade Karin skrivit ett första utkast på artikeln. Hon kände sig mer nöjd med 
sin arbetsdag än hon gjort på länge. Hon grämde sig dock över att det den här gången kändes 
som om Janne Asper, som annars stod på hennes sida och delade mycket av hennes åsikter när 
det gällde jobbet, tyckte att hon gjort det för enkelt för sig. 
Janne Asper satt och surfade en stund innan arbetsdagens slut för att om möjligen hitta något 
uppslag till vad han skulle skriva om imorgon. Karin, som kände sig upplivad av vad hon 
varit med om utbrast: 
 ”Är det inte så här journalistiken ska vara egentligen? Att vi ska leta upp historien eller 
nyheten istället för att bara sitta och vänta på den via mejl och Internet.” undrade hon? 
Asper fortsatte surfa och behöll blicken på dataskärmen när han trött svarade: 
”Det kan väl tyckas. När jag är på middag nånstans och folk frågar mig hur jag kommer på 
saker att skriva om brukar jag bara le och säga att det är ganska enkelt. Det dom inte vet är att 
det är hur lätt som helst att hitta saker att skriva om. Det svåra är att hitta något bra att skriva 
om. Man får tamejfan sänka ribban hela tiden, känns det som” sade Janne Asper medan han 
tryckte på utskrift av ett veckogammalt pressmeddelande från en statlig myndighet. 
”Idag har jag i alla fall inte sänkt ribban” tänkte Karin medan hon gjorde en sista koll av 
texten innan hon skickade in den i systemet för att publiceras i morgondagens tidning.   
 
Två dagar senare höll snön fortfarande sitt envisa grepp kring Dalvik. Liksom varje morgon 
den här veckan byltade Karin på sig tjocka kläder för att undvika kylan när hon gick 
morgonpromenaden med hunden. På hemvägen stötte hon återigen på grannen Oscar Bylund 
vid brevlådan. Karin, som kände sig nyfiken på om han sett hennes artikel om Helga 
Svanstedt, hejade och stannade till för att prata en stund.  
Bylund klappade glatt om hunden innan han började prata.  
”Jaha Karin, hur har du det på jobbet då? Jag såg att du hade skrivit om Helga Svanstedt 
häromdagen. Jag kommer ihåg mycket av det hon berättade i artikeln...” sade Bylund och 
började berätta om sina egna erfarenheter.  
Karin kunde inte låta bli att le när han började berätta sin egen historia. För när allt kom 
omkring var nog det här det närmaste beröm för något hon skrivit som han någonsin gett 
henne. Ännu viktigare var att Karin för första gången på länge känt glädjen i att vara 
journalist och att få lyssna till folks historia.  
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      Bilaga 1.3. 

Vår 
 
När Karin Öster slog upp ögonen på morgonen kunde hon inte låta bli att le. Hon hade vaknat 
en kvart innan väckarklockan var satt för väckning. Högljutt fågelkvitter strax utanför 
sovrumsfönstret hade väckt henne. Våren var i full gång efter att som vanligt ha tvekat en 
aning med kyla och som för en tid sedan, snö. Än var inte faran över heller. Nu för tiden 
kunde man ju förvänta sig snö på midsommarafton. Karin slog av väckarklockans alarm och 
steg upp. Denna vecka fick hon gå upp lite tidigare för att hinna till jobbet. Hopplösa 
vårförkylningar med halsfluss och en och annan bihåleinflammation hade inneburit att hon 
den här veckan var tvungen att hoppa in och jobba på tidningens centralredaktion i Annerud. 
Det var inget nytt för Karin, hon hade jobbat där under ett halvår i början när hon blev 
anställd på tidningen för tre år sedan. Sedan dess hade hon varit placerad på lokalredaktionen 
i Dalvik.  
 
Efter den sex mil långa körningen till Annerud hittade Karin en trång parkeringsplats runt 
hörnet vid redaktionshuset. Hon vinkade till tjejerna i växeln och drog sitt passerkort i 
kortläsaren vid dörren in till redaktionen. Innanför dörren var det så här dags på dagen ännu 
ganska lugnt och rofyllt. En tv stod på och en och annan dov telefonsignal hördes. ”Undrar 
hur det lät när alla skrev på maskin” undrade Karin medan hon stegade fram igenom det 
öppna kontorslandskapet. Hon stannade till vid nyhetsdesken och nickade som hälsning till 
nyhetschefen Lisbeth Jönsson som stod med en telefonlur fastkilad mellan hakan och axeln 
och pratade medan hon letade igenom ett arkivskåp fyllt av papper.  
”Trädgårdsföreningens årsmöte sade du. Ja, här har jag papperet. Jo, vi har fått en inbjudan. 
Jag ska se om jag kan sätta nån på det. Men jag kan inte lova nåt. Vi får se om vi dyker upp.” 
Hon avslutade samtalet och vände sig mot Karin.  
”Kommer vi att dyka upp?” undrade Karin.  
”Tror knappast det. Vi har ont om folk, och det här har inte riktigt högsta prioritet just nu. Bra 
att du kunde hoppa in. Du behövs. Vi har fem praktikanter just nu, men alldeles för få 
ordinarie.” 
Karin såg sig omkring och noterade fem tjejer i tjugoårsåldern som koncentrerat knappade på 
sina tangentbord eller med en telefonlur mot örat ringde för att boka möten inför dagens jobb. 
Karin tänkte tillbaka på osäkerheten hon själv känt när hon började arbeta på tidningen. Varje 
dag var ett maraton för att ta sig fram till den där artikeln, just den där rätta formuleringen och 
till klappen på axeln för ett väl utfört dagsverke. Nu för tiden tog hon den korta, enkla vägen 
till artikeln. Hon visste vägen utan och innan. Så väl att det nästan började kännas tråkigt att 
åka samma väg varje dag.  
 
Hela redaktionen lyfte unisont när Lisbeth Jönsson ringde i den stora bjällran för att kalla till 
morgonmötet. Karin, som inte arbetat på centralredaktionen på över tre år och därför glömt 
bort klockan, tog sig för bröstet och försökte lugna ner sitt hjärta efter att ha blivit halvt 
ihjälskrämd av den höga klangen. Med block och penna i handen gick hon mot det stora 
sammanträdesbordet där mötet ägde rum. Hon tog en plats vid det stora bordet och nickade 
igenkännande mot en del av de kollegor hon kände igen. Praktikanterna satt och läste några av 
de tidningar som låg på bordet. Flera av dem grabbade tag i dagens ex av Anneruds Allehanda 
och bläddrade fram till centralredaktionens sidor. ”Säkerligen för att kolla hur deras text ser ut 
i tryck” tänkte Karin och mindes hur hon själv gjort detsamma i början, när hon var ny på 
jobbet. Nu för tiden hade det inte lika hög prioritet. Hon kände redigerarna och visste hur 
tidningen behandlade hennes texter.  
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Nyhetschefen Lisbeth Jönsson satte sig sist av alla vid bordet, och slängde en hög med 
jobblistor på bordet. Praktikanterna kastade sig entusiastiskt på högen och började bläddra sig 
fram till sina jobb för dagen. De övriga snappade åt sig en lista, men fokuserade mest på 
Lisbeth Jönsson som börjat tala. 
”Jaha. Måndag idag. Som ni kanske ser har vi fått förstärkning. Karin Öster från 
Dalviksredaktionen. Jättebra. Du behövs.” sade Lisbeth Jönsson kort.  
Hon fortsatte mötet liksom så många andra dagar genom att kommentera dagens tidning. 
Eftersom det var måndag var det mycket överståndet material som tillåtits fylla ut sidorna, 
tillsammans med en del frilansmaterial och några enstaka vernissager, teater, loppmarknader 
och dansuppvisningar. Karin visste att hennes kollega på Dalviksredaktionen, Janne Sparre, 
hade varit på vallhundstävling i Byngsbo utanför Dalvik på lördagen. När han ändå var i 
krokarna hade han även tittat in på en plogdemonstration.  
”Mycket bönder från Dalvik idag” kommenterade Lisbeth Jönsson och höjde på ögonbrynen 
åt Karins håll. Resten av gruppen fnissade lite när de bläddrade fram sidan och såg en bild på 
en skara bönder som med lera upp till knäna stod uppställda framför en plog av nyaste modell.  
 
Karin hade vetat att det skulle komma en gliring om det, därför lade hon på sitt inövade 
leende. Hon visste hur snacket gick, hon hade själv deltagit i det tre år tidigare när hon 
jobbade på centralredaktionen. Sedan hon själv börjat jobba på Dahlviksredaktionen visste 
hon dock hur verkligheten såg ut. Faktum var att det fanns mycket bönder och lantbruk i och 
runt Dalvik. Men hon visste också att det fanns mycket annat också, som hon och hennes 
kollega Janne Sparre gjorde sitt bästa för att skriva om. Problemet var att många på 
centralredaktionen, däribland Lisbeth Jönsson, hade bildat sin slutgiltiga uppfattning om 
orten. Och det fanns egentligen inget som kunde ändra på deras uppfattning. ”Ingenting” 
tänkte Karin surt, ”förutom att de själva fick klampa runt i leran och försöka hitta på något 
världsvant och nydanande att skriva om jordbruksmaskiner”.     
 
En kvart senare avslutades mötet genom att Lisbeth Jönsson reste sig och likt en ordförande 
upplöste församlingen genom att lämna bordet. Folk gick mot kaffe- och vattenautomaterna 
för att hämta något att dricka innan de gick tillbaka till skrivbordet och började sin arbetsdag 
på allvar. Karin hämtade en pappersmugg fylld med tevatten och gick tillbaka till skrivbordet 
hon fått sig tilldelad av vaktmästaren. Hon drog upp en tilltufsad tepåse ur jackfickan och 
stoppade ned den i det varma vattnet. Hon tittade på klockan medan hon surfade ut på nätet 
för att kolla sin mail. Kvart i tio. Hon skulle vara på en presskonferens på Anneruds 
kommunhus klockan elva. Konferensen handlade om ett nystartat miljöprojekt där 
kommunens biologer samarbetade med bönder i området. Fokus låg på energisnålare 
jordbruksmaskiner och hur man skulle minska avfallsutsläppen. ”Så nu är man expert på 
lantbruk bara för att man kommer från landet” tänkte Karin medan hon smuttade på teet.     
 
”Är det du som är Karin?” undrade en medelålders man med tunna silvriga glasögon och 
välansad mustasch. Karin vaknade upp ur sitt surfande på LRF:s hemsida och nickade. Hon 
hoppades hitta något att gå på inför presskonferensen.  
”Vi ska åka på PK:n på kommunen ihop. Det är jag som är Pierre Jönsson. Jag är din fotograf. 
Vi har nog inte träffats förut. Jag har jobbat här i ett år i höst.”  
Karin, som redan förstått utav hans väst att han var fotograf, räckte fram handen för att hälsa.  
”Karin Öster. Jag har jobbat på tidningen i drygt tre år. Jag är på Dalviksredaktionen annars, 
men jag har hoppat in här den här veckan.”  
”Jaha. Vi åker kvart i. Ses ute vid växeln.” sade mannen ointresserat och skyndade vidare som 
om han hade bråttom nånstans.  
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Karin kunde inte låta bli att känna att frågan varit mer artig än intresserad. Med lite pirr i 
magen inför att ge sig ut på dagens första jobb, plockade hon ned penna och block i väskan. 
På vägen ut meddelade hon Lisbeth Jönsson att hon gått ut på jobb.  
 
Fotografens bil, en Audi kombi av nyare modell, flög fram mellan gatljusen. Karin satt med 
hjärtat i halsgropen och ”bromsade” med fötterna i golvet på passagerarsidan varje gång de 
närmade sig en korsning. Fotografen verkade inte ha noterat Karins rädsla, utan försökte 
kallprata lite över ljudet från en knastrig polisradio.  
”Jaha, hur är det ute på landet då? Händer det nåt där ute?” undrade han medan han tog en 
snäv sväng förbi en lastbil strax innan det slog om till rött.  
Karin pustade ut i lättnad över att de missat bakvagnen på lastbilen med mindre än en meter 
och försökte hitta ett någorlunda sansat svar.  
”Jovisst. Det händer väl ett och annat. Precis som inne i stan.” fick hon fram innan det var 
dags att hålla andan i nästa kurva där en cyklist oväntat gled fram i körfältet.  
”Ja. Men nog händer det väl mer i stan. Varifrån var det du sa att du var?” sade han med hög 
röst för att överrösta polisradio som nu tjöt ännu högre.  
Mer och mer irriterad på mannens körstil och hans nonchalans morrade Karin inombords och 
sade: 
”Dalvik. Du vet, en av den här tidningens fyra lokalredaktioner. Har du varit utanför stans 
gränser nån gång på det här året du varit anställd på tidningen?” 
Hon hann aldrig få något svar. Bilen parkerade framför kommunhuset, och fotografen slängde 
upp en presskylt i vindrutan innan han slängde igen bildörren och började rota i kameraväskan 
i bagaget. Under tiden undrade Karin om han blivit förbannad på henne för det sura svaret.  
 
Presskonferensen avlöpte lugnt. De var endast tre journalister på plats. Karin, konkurrenten 
och en reporter med fotograf från lokal-TV. Flera medverkande i projektet fanns dock på plats 
för att svara på frågor. När det blev dags för frågestund där alla fick möjlighet och mingla runt 
och ställa frågor grabbade konkurrentens reporter raskt tag i LRF:s riksordförande som fanns 
på plats. Karin Öster tittade sig omkring och sade till fotografen: 
”Jag vill ha en bild på en bonde. Inga höjdare, helst.” 
Fotografen låtsades som om han inte hört henne och vände sig demonstrativt om och började 
fotografera LRF: s riksordförande över axeln på konkurrentens reporter. Karin suckade, och 
bestämde sig för att genomföra sin plan. Hon var trots allt reporter från landsbygden. Hon såg 
sig om i rummet och fick syn på en grupp herrar med jeans och grovstickade tröjor vid 
kaffebordet. Hon ställde in siktet, laddade pennan och gick fram och presenterade sig.  
 
En halvtimme senare lämnade hon presskonferensen med ett litet leende på läpparna. Hon 
hade lätt fått kontakt med bönderna vid kaffebordet efter att ha presenterat sig och förklarat att 
hon vanligtvis arbetade på Dalviksredaktionen. Efter några kommentarer om Janne Sparres 
reportage om plogarna i dagens tidning spann Karin vidare på ämnet för presskonferensen. 
Hon lyckades få fram ett helt annat perspektiv genom att prata direkt med källan, bönderna 
som faktiskt deltog i projektet. Det här var inte deras första miljöprojekt. Men det här var om 
möjligt det första miljöprojektet de deltagit i som de själva ansåg vara mest möjligt att 
genomföra. Och det utan att det krävde för mycket jobb och pengar från deras sida.  
”Vi har ju fullt upp med vårsådden egentligen, vi har inte tid att förändra världen” som en av 
bönderna skrockande hade berättat.  
Karin hade avslutat samtalet genom att hjärtligt skaka hand med dem allihopa. Hon hade även 
fått fotografen Pierres intresse eftersom hon till skillnad mot konkurrentens reporter och 
lokal-TV valde att endast tala med den här gruppen bönder. Med vissa avbrott för skratt och 
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en kopp te på stående fot alltmedan hon antecknade, fick Karin fotografen att för en gångs 
skull fånga skrattande och positiva bönder på bild.  
Omedveten om det ovanliga han varit med om tog fotografen enligt Karins bedömning en 
genväg tillbaka till redaktionen. En aning lugnare, eftersom det snart var dags för lunch, och 
den täta trafiken gjorde det omöjligt att åka för snabbt. Karin passerade Lisbeth Jönsson i 
nyhetsdesken och meddelade att hon kommit tillbaka.  
”Var det nåt att ha?” frågade Lisbeth Jönsson med en smått tvivlande uppsyn när hon tittade 
upp från datorskärmen.  
”Javisst. Hur långt vill du ha det?” undrade Karin självsäkert.  
”Max tre spalter. Men skriv ihop det först så får vi se.” sa Wrange innan hon åter fäste ögonen 
på datorskärmen. 
Karin hade redan rubrik och ingress klara i huvudet.  
 
Omedveten om att hon glatt visslade på en av de senaste popdängorna på radion gick Karin 
för att värma sin medhavda mat i personalmatsalen innan hon satte igång att skriva sin text. 
Medan hon värmde lunchlådan i mikron och plockade fram platsbesticken funderade Karin på 
var hon skulle sätta sig. Efter ett visst tvekande tog hon den ångande lådan med kokt fisk och 
potatis med sig till bordet där praktikanterna satt. Deras matlådor, som alla såg ut att ha 
innehållit något vegetariskt eller snabblagat, var redan halvätna. Trots att det var max fem års 
ålderskillnad mellan henne och de andra tjejerna, kände sig Karin gammal när hon hörde 
gruppens samtalsämne som kretsade kring en av de nyaste dokusåporna på TV. Diskussionen 
hörde till det mer existentiella slaget, hur tittarna påverkades av att se en utvald grupp 
människor bete sig så extremt i en given situation, på en given plats. 
”Vad hände med att bara dyrka sina idoler?” tänkte Karin och mindes de killar hon själv suttit 
och trånat efter framför TV:n när hon var i tjugoårsåldern.  
Mitt i en tugga mat upptäckte hon att det blivit tyst och att allas blickar var riktade mot henne.  
Snabbt svalde Karin maten och ursäktade sig. 
”Förlåt, sa ni något?”  
”Ja, vi undrade hur det är att jobba på lokalredaktionen i Dalvik” sade en av flickorna med 
designade glasögon och svart höghalsad polotröja.  
”Jo, det är väl bra. Det är lite ensamt ibland, men jag trivs med friheten.” sade Karin.  
”Jag skulle aldrig klara av att jobba på en lokalredaktion. Det händer ju ingenting att skriva 
om. Hur hittar du på något att skriva om?” undrade en annan flicka.  
”Hitta på och hitta på. Man får försöka lyssna runt bland de bosatta, och hålla koll på vad som 
är aktuellt” sade Karin innan hon tog en ny tugga mat. 
Tjejerna fortsatte prata om sina jobb för dagen. Några minuter senare reste de sig unisont och 
sade hej då till Karin som nu satt försjunken i dagens exemplar av kvällstidningarna. I 
korridoren tillbaka till skrivbordet stötte Karin förvånad på tidningens ansvarige utgivare Pär 
Hedman. Med röda kinder och skrynklig kostym sade han ett kort ”Hej”, helt utan 
igenkännande, innan han målinriktat skyndade vidare. Det var andra gången på sina tre år på 
tidningen som hon träffat mannen. Första gången de stött på varandra för två år sedan hade 
han inte ens hälsat. ”Det går framåt.” tänkte Karin medan hon gick vidare.  
 
För att ge sin text mer tyngd bestämde sig Karin för att i alla fall ringa upp LRF: s 
riksordförande för en kommentar av det bönderna sagt om det nya miljöprojektet. 
Ordföranden hade pratat på en bra stund innan Karin avbröt honom och bad honom 
kommentera vad förbundets medlemmar sagt om saken, istället för att han bara pratade på i 
egen sak. Aningen förvånad över den plötsliga vändningen höll ordföranden med i det mesta 
som Karin upprepade att bönderna sagt. Avslutningsvis prisade han dem för det egna 
initiativet till förändring. Karin lade till mannens kommentar i artikeln och tryckte på utskrift. 
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Med en papperskopia i handen gick hon sedan till Lisbeth Jönsson för genomläsning. Jönsson 
satt upptagen i telefon när Karin lade sin text överst på hennes tangentbord. Under tiden gick 
hon tillbaka till sitt skrivbord och slog en signal till sin kollega på Dalviksredaktionen, Janne 
Sparre.  
”Tjena, Karin här. Har det hänt nåt idag?”  
”Ja, du vet, det gamla vanliga. Har en text och två bilder tills imorron.” sa Sparre.  
”Inget om jordbruk väl? Jag fick en gliring om det på morgonmötet imorse.” sa Karin.  
”Va? Dom jävlarna. Nä, det handlar faktiskt om en ny detaljplan som ska antas för det där 
Fridhemsområdet i södra delen av kommunen. Tror du att det duger åt dem?” undrade Sparre 
med ironi i rösten.  
”Ja, det får det banne mig göra. Själv har jag överraskande nog skrivit om bönder. Du får se 
imorron. Vi hörs.” 
”Japp.” sa Sparre och lade på luren.  
 
Några minuter senare dök nyhetschefen upp vid Karins skrivbord viftande med utskriften av 
artikeln.  
”Ok. Det får gå imorron. Jag skulle hellre ha sett att du talat lite mer med kommunen och 
länsstyrelsen, eftersom de har satsat så mycket pengar i projektet. Men det här blir bra. Pierre 
hade bra bilder också. Vi kanske lägger en av dem på ettan. Du kan skriva ettapuff på det här, 
sen kan du gå för dagen. Du har långt hem va?”  
 
Strax efter att Karin passerat stadsgränsen på väg hem till Dalvik gick hon i huvudet igenom 
sin dag på centralredaktionen. Hon kunde inte låta bli att känna det som om hon genomlidit ett 
slags test från Lisbeth Jönssons sida. Som reporter vid en av tidningens lokalredaktioner hade 
hon fått i uppdrag att skriva om bönder och lantbruk första dagen på centralredaktionen. Det 
hade varit så lätt för henne att som konkurrentens reporter skriva om det utifrån LRF: s 
riksordförandes synvinkel. Genom att prata med några av de bönder som faktiskt bidrog med 
sin egen tid och svett i projektet hoppades Karin att hon visat att bönder också var individer, 
inte bara gnälliga, leriga och fulla av koskit. Hon hade misstänkt att Lisbeth Jönsson skulle 
klaga lite på att hon inte talat mer med dem som finansierade projektet, men det struntade 
Karin i. Det var hon som höll i pennan, och Lisbeth Jönsson hade godkänt texten. 
 
Vid morgonmötet nästa morgon lyckades Karin hålla andan när hon såg Lisbeth Jönsson 
närma sig den stora bjällran som hon ringde i för att kalla till möte. På så sätt undslapp hon att 
bli vettskrämd när klockan genljöd över redaktionen. Lisbeth Jönsson slängde liksom vid 
gårdagen en trave jobblistor på konferensbordet innan hon tog itu med att kommentera dagens 
tidning. Näst efter praktikanttjejerna var Karin bland de första att snappa åt sig en lista. Vid 
hennes namn stod det ”Intervju inför reportage lördag”. Karin funderade på vad det kunde 
vara för intervju. Under tiden började Lisbeth Jönsson gå igenom jobblistan och kommentera 
vad som skulle göras av vem. En av praktikanttjejerna rynkade lite på näsan när hon fick sig 
ett jobb tilldelat som innebar ett besök hos en svinfarmare i den östra delen av kommunen. 
Karin log inombords över att ha sluppit ta itu med ännu en jordbruksfråga. När turen kommit 
till henne stannade Lisbeth Jönsson upp från papperet och tittade på Karin.  
”Ja, Karin. Jag vill att du ska göra en intervju som ska gå på lördag. Du ska intervjua den där 
ungdomsidolen Hans Carlsson som var med i några väldigt populära TV-serier på åttiotalet. 
Han är visst bosatt med fru och tre barn strax utanför Annerud numera. Kommer någon ihåg 
honom?” undrade Lisbeth och såg sig om.  
Praktikanttjejerna skakade unisont på huvudet.  
”Ja, jag kommer mycket väl ihåg honom” sa Karin med ett leende och mindes hur hon som 
tonåring suttit och dreglat framför teven.  
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      Bilaga 1.4. 

Sommar 
 
För en gångs skull blev det en tidig sommar. På väg till jobbet skruvade Karin upp ac: n på 
högsta effekt för att kyla ned sig en aning innan det var dags att stiga ut i den klibbiga, torra 
värmen igen. Under bilfärden körde hon förbi ett flertal semestrande människor, utrustade för 
en heldag med sol och bad. Själv hade hon nära tre veckor kvar att jobba innan hon fick 
ledigt. I år hade hon och kollegan Janne Sparre turats om att ta semester. På så sätt slapp 
tidningen ta in två semestervikarier på lokalredaktionen. Istället fick de hjälp av en ung kille 
vid namn Magnus Fors. Det här var andra veckan som Karin jobbade med honom. Förra 
sommaren hade han jobbat vid tidningens centralredaktion i Annerud, hans första jobb efter 
examen från Journalisthögskolan för två år sedan. De första dagarna hade Karin tyckt att han 
var ganska trevlig, och de hade mycket att prata om när det gällde jobbet. Men efter ett par 
dagar hade det visat sig att de var ganska oense om hur jobbet skulle skötas.  
 
Det kändes som om värmen ångade i luften när Karin steg ur bilen och gick de få meterna till 
lokalredaktionens ytterdörr. ”Måtte det bli regn snart” tänkte hon medan hon skyndade in till 
luftkonditioneringen i lokalredaktionens lokaler. Magnus Fors var redan på plats och satt och 
knappade på datorn vid Janne Sparres skrivbord. Sedan han började på Dalviks lokalredaktion 
för snart två veckor sedan hade han hunnit göra fyra granskningar av de lokala 
kommunaltjänstemännen. I dagens tidning hade han skrivit om kommunens utlägg för 
tjänstebilar. Karin hade läst texten på morgonen innan hon gick till jobbet. Personligen tyckte 
hon att den inte hade sagt så mycket, snarare varit ganska löst skriven med många öppningar 
för olika tolkningar. Redan efter några dagar när Magnus Fors kom till lokalredaktionen hade 
han gjort klart för henne att han körde sitt eget race. Detta innebar att Karin fick ta hand om 
och sköta rapporteringen av skolavslutningar och senare simskoleavslutningar och 
sommarläger. Det var inget nytt, det skrev de om varje år. Men Karin blev mer och mer 
irriterad över att han helt och hållet lämnade över rutinarbetet till henne medan han gjorde 
sina journalistiska gräv. Om han till exempel hade informerat henne om att han tänkte skriva 
om tjänstebilskontot kunde hon ha berättat att hon och Sparre gjort en gemensam granskning 
om det för ett halvår sedan, i samband med att de skrev om det kommunala budgetarbetet. 
Men Magnus Fors hade inte frågat. Det jobbiga var även att Karin kände sig som om hon var 
inne i en svacka i skrivandet för tillfället. Sommarens nyhetstorka hade börjat slå till, och 
hennes idétorka likaså. På ett sätt kände hon sig avundssjuk på Magnus Fors inspiration och 
arbetsglädje. Helst av allt ville hon bara ha semester just nu.   
 
”Har du kommit på något till imorgon?” undrade Magnus Fors medan han satt och bläddrade i 
dagens exemplar av Svenska Dagbladet vid morgonmötet. Karin suckade inombords. Hon 
hade suttit och väntat på att frågan skulle komma, hon hade nämligen inget att skriva om.  
”Nä, inget speciellt. Jag får se vad det blir. Jag ska kolla upp lite saker.” drog hon till med.  
”Ok. Jag tänkte göra en koll i kommunens diarium om jag kan få fram något.” sade Magnus 
Fors och reste sig upp.  
När han lämnat bordet kom Karin på att det var simskoleavslutning den här dagen. Och det 
fick väl bli hon som skrev om det den här gången också. Men så plötsligt kände hon att det 
fick vara nog. Det var slut på alla superlativen som hon använt de senaste två gångerna hon 
skrivit om simskoleavslutningarna. Antingen fick de strunta i att skriva om det den här 
gången, eller så fick Magnus Fors göra det.  
”Jag tänker i alla fall inte göra det. Jag hittar alltid nåt annat.” tänkte Karin, plötsligt full av 
självsäkerhet.  
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Med bestämda steg gick hon till Magnus Fors skrivbord för att tala om saken. Han satt och 
läste igenom en utskrift av det kommunala diariet med en röd spritpenna i ena handen. Karin 
såg flera röda markeringar, och kände hur det klack till nånstans inombords.  
”Hörrudu, Magnus. Jag kom på att det är simskoleavslutning vid Mårbäcken idag. Kanske 
skulle vara något att skriva om. Jag känner mig ganska utled på att skriva om dem. Så jag 
tänkte att du kanske kunde ta det. Men det är klart, vi behöver ju inte skriva om varje 
simskoleavslutning.” avslutade Karin och väntade på hans svar. 
”Nä, det har du ju rätt i. Vi behöver ju inte skriva om alla. Så jag tror att jag struntar i det.” 
sade Magnus och fortsatte läsa sina papper.  
Karin kände sig urdum när hon återvände till sitt skrivbord. Vad var det hon försökte bevisa 
egentligen?  
 
”Simskoleavslutningar, strandreportage eller prata med några turister. Uttjatat och dödstrist.” 
Karin kände sig både rastlös och berövad på all kreativitet.  
”Hur klarar jag egentligen av det här under resten av året.” undrade hon när hon bläddrade 
igenom några tidningar för att hitta lite inspiration. Hon såg att nyhetstorkan slagit till även i 
andra tidningar. Förutom en uppmärksammad kroghärva i Stockholm hade de flesta tidningar 
mest strandreportage och olika vinklar kring den otroliga hettan. Anneruds Allehanda, där 
Karin jobbade, toppade med en semestervikarie som tillsammans med en fotograf åkte runt i 
tidningens spridningsområde på moped och skrev om det som dök upp. Klockan var nu elva 
på förmiddagen, och Karin kände desperationen krypa sig på. Samtidigt såg hon hur Magnus 
Fors satt och pratade i telefon. Av hans antecknande att döma hade han redan hittat något att 
skriva om.   
 
Plötsligt ringde telefonen på Karins skrivbord.  
”Karin Öster.” 
En högt brummande hördes i bakgrunden.  
”Peter Sandström ute i Mårbäcken. Jag tänkte bara tipsa om att det brinner i den gamla 
mataffären här ute. Brandkåren tror att de har fått ut allihopa ur byggnaden, men det saknas en 
gammal tant. De säger att de inte kan gå in och leta efter henne. De tror att det ska rasa snart.”  
Karin kunde inte låta bli att känna hur hon fick en adrenalinkick, trots att det hela var så 
hemskt.  
”Jag kommer. Tack för tipset!” sa Karin och slängde på luren.  
Magnus Fors hade tydligen hört henne höja rösten, så nu stod han vid hennes skrivbord.  
”Vad var det? Har det hänt nåt?” undrade han.  
”Ja, det brinner i Mårbäcken. Jag tar det.” sa Karin och började packa sin kameraväska.  
”Om jag hinner tar jag simskoleavslutningen också när jag ändå är därute” tänkte Karin innan 
hon rusade ut genom ytterdörren.  
  
Det tog henne mindre än tio minuter att köra ut till Mårbäcken. När hon började närma sig såg 
hon svart rök bolma upp mot skyn. Väl på plats såg det ut att vara kaos, men Karin som hade 
varit på ett flertal bränder och olyckor visste att det till stor del var ett organiserat kaos. Hon 
parkerade bilen halvvägs ned i ett dike hundra meter därifrån. För att hinna få en överblick 
och lokalisera räddningsledaren valde hon att gå istället för att springa de sista hundra 
meterna. Karin noterade att de svettiga brandmännen såg nästintill utmattade ut där de stod 
tjugo meter från elden och sprutade vatten mot lågorna. Femtio meter från elden kunde Karin 
känna hur värmen stack i huden, och då var det här även en av sommarens varmaste dagar. 
Hon bestämde sig för att det var tillräckligt nära, och stannade för att plocka upp kameran och 
objektivet. Bredvid henne låg ett litet sommarkafé med en hög veranda. Karin rusade in på 
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kaféet och ut på verandan. Hon ställde sig på en av kaféstolarna för att få en ännu bättre 
vinkel, och knäppte av en serie bilder. Några sekunder senare rasade det brinnande huset.  
 
Värmen från raset var outhärdlig. Karin kände en våg av hetta slå emot ansiktet. Hon blev så 
överrumplad att hon ramlade ned från kaféstolen och slog i en armbåge i sitt desperata försök 
att rädda den dyra digitalkameran. Ett ögonblick kände hon sig generad över sitt klumpiga fall 
och tittade sig omkring för att se om någon sett henne. I nästa sekund mindes hon den gamla 
damen. Karin hade klarat sig med en stukad armbåge och några skrubbsår, men hur hade det 
gått för den gamla damen? Det verkade som om branden fått ännu mer bränsle efter raset, och 
eldsflammorna verkade om möjligt ännu större. Karin såg att brandmännen sprang runt och 
jobbade så snabbt som möjligt för att inte branden skulle sprida sig. Hon visste att hon inte 
skulle få ut något av räddningsledaren just nu, så hon bestämde sig för att åka tillbaka till 
redaktionen.  
 
”Vad har du varit med om?” undrade Magnus Fors när hon stegade in på redaktionen.  
Karin undrade vad han menade, och gick för att kolla sig själv i spegeln. Hon såg ut som ett 
spöke, med rufsigt hår och ett tunt svart lager av sot i ansiktet. Efter att ha kammat igenom 
håret med fingrarna och sköljt ansiktet några gånger gick hon tillbaka till skrivbordet. Magnus 
Fors satt och väntade på hennes besöksstol mittemot skrivbordet. ”Vad är det nu då?” tänkte 
Karin.  
”Jo, jag tänkte bara på vad vi ska ha till imorgon.” började Magnus Fors. ”Jag har fått tag i en 
grej med kommunalrådet Einar Jansson. Hans svärföräldrar har tydligen fått bygglov på en 
strandskyddad tomt. Jag tänkte kolla runt om han har något med det att göra.”  
”Ja, det låter väl bra. Jag ska ringa räddningstjänsten i eftermiddag och kolla upp den här 
branden. Jag fick några väldigt bra bilder på det.” sade Karin.  
”Men vad ska vi toppa med? Jag menar, jag tycker att vi ska puffa för den här kommungrejen, 
den kan ju bli hur stor som helst. Eller vad tycker du?” undrade han.  
”Ja, du Magnus. Jag tycker att det är upp till nattchefen att bestämma vad vi ska toppa med. 
Jag kommer att skriva en puff på min artikel. Gör det på din också. Vi får väl se hur det blir.” 
sade Karin och låtsades bli fullt upptagen med att lägga in bilderna i datorn.  
 
Efter lunch, då hon åkt hem och duschat för att svalka av sig och få bort lukten av brandrök, 
tog Karin itu med att skriva artikeln om branden. Hon hade fått ett antal bra bilder, både på 
hur huset sett ut innan och efter raset. Hon lyfte telefonluren och slog räddningsledarens 
journummer direkt ur huvudet.  
”Karlsson.” Mannen lät trött och lite flåsig. 
” Karin Öster, Anneruds Allehanda. Jag har lite frågor om branden i Mårbäcken nu i 
eftermiddag. Håller ni fortfarande på?” 
”Ja, vi håller på och eftersläcker nu. Dom har inte lyckats gå in än och kolla efter om det var 
någon kvar inne. Men allt tyder på det. Vi misstänker att en dam i 70-årsåldern har brunnit 
inne.” 
”Hur tros branden ha uppkommit?” började Karin en lång rad av frågor.  
Tio minuter senare lade hon på luren. Hon hade fått ett löfte av Karlsson att han skulle ringa 
så snart de kunnat gå in och undersöka om det var någon som brunnit inne. Karin skrev ut 
artikeln på en halvtimme, valde ut bilderna till artikeln och skrev bildtexterna. Eftersom hon 
hade tid innan det var dags att gå hem, ringde hon upp den ansvarige simläraren för simskolan 
i Mårbäcken. Det blev en kort notis som skulle införas i morgondagens tidning. Strax innan 
hon skulle gå hem ringde Karlsson och bekräftade att de hittat 70-åringens kropp i det 
nedbrunna huset.  
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Nästa morgon valde Karin att ta en långpromenad med sin hund istället för att sätta sig ned 
och läsa tidningen innan hon for till jobbet. Därför fick hon veta det först när hon satte sig ned 
för att dricka sitt te vid morgonfikat på lokalredaktionen och slog upp deras sida.  
”Vad fan är det här” undrade Karin ilsket.   
Hennes artikel med två bilder var förminskad till en notis med bild. Bilden var så liten att man 
knappt såg vad den föreställde. Texten var kapad så att den knappt var begriplig. Och den var 
undertecknad med Karins namn, trots att det som hamnat i tidningen var knappt en fjärdedel 
av det hon skapat från början.  
 
Karin ringde upp nyhetschefen Lisbeth Jönsson på centralredaktionen för att få en förklaring. 
”Lisbeth Jönsson.”  
”Karin Öster i Dalvik här. Jag undrar lite över vem som redigerat vår sida idag?”  
”Vänta lite ska jag kolla.” Det prasslade i några papper i bakgrunden.    
”En semestervikarie. Ella Johansson heter hon. Hurså?” undrade Lisbeth Jönsson.  
”Hon har totalt kapat min text om branden igår, och hon har satt dit mitt namn på det som 
blev kvar. Hon har kapat så mycket att en del inte hänger ihop.” sade Karin irriterat.  
”Ja, jag såg att hon lagt det i spalten. Det kanske var lite fattigt, med tanke på att det trots allt 
var en som omkom i branden. Men vad jag vet var det ont om utrymme på sidan. Magnus 
Fors grej blev ju ganska stor. Men jag tycker ändå att redigeraren lämnat kvar det viktigaste 
av din text. Mer behövs ju egentligen inte.” sade Lisbeth Jönsson.  
 
Karin orkade inte argumentera emot, så hon avslutade samtalet hyfsat vänligt och lade på 
luren. Hon gick och hämtade dagens exemplar av tidningen och läste igenom Magnus Fors 
artikel. Även den här gången var den ganska löst skriven. Han hade inte lyckats få tag i den 
utpekade kommunalpolitikern. Istället hade han ställt ett antal frågor till en semestrande chef 
för den kommunala förvaltningen som godkänt bygglovet. Svärföräldrarna fick inte uttala sig, 
utan omnämndes endast ett par gånger i texten. Efter att ha läst igenom texten en andra gång 
och även kollat i arkivet på Magnus Fors senaste text i serien om kommunala affärer i Dalvik 
upptäckte hon något som skiljde deras texter åt. Något som Karin länge kämpat mot. Hon 
hade känt trycket länge. Men kunde det verkligen vara skäl för att korta hennes text om en 
brand med en omkommen och istället låta hans i Karins mening lösa text om ett obekräftat 
mygel inom kommunen publiceras i sin helhet och ta upp större delen av sidan?  
 
Magnus Fors text var skriven på ett formellt sätt med alla de svar på dem fem frågorna om 
var, när, hur, av vem, och varför. Karins text besvarade också dessa frågor, men hennes text 
var mer personligt skriven. Notisen som publicerats efter att redigeraren bantat ner Karins text 
hade många likheter med Magnus Fors texter. Många skulle kalla hans texter mer formella, 
och enligt dagens mått mätt, mer journalistiskt skriven. Karin valde ofta att vara lite med 
personlig i sina texter, i det här fallet med en beskrivning av brandmännens svettiga och hårda 
arbete, olycksplatsen och av den omkomna kvinnan. Hon hade också valt att ta med en kort 
tillbakablick till den tid då den nedbrunna byggnaden fungerat som en lokal knutpunkt när där 
drevs affär. Allt detta var bortskalat av redigeraren. Det som återstod var endast en kort och 
aningen slarvig rapportering om branden, och att den krävt ett dödsfall. I själva verket den 
information Karin utgått från när hon valde att berätta historien om olyckan på sitt eget sätt. 
 
När Magnus Fors anlände till jobbet, för ovanlighetens skull en kvart försenad, hade Karin 
försjunkit djupt i tankarna kring sin text. Hon nickade bara mot honom, och fortsatte låtsas 
surfa runt bland dagstidningarna på nätet. Inombords pulserade frustration och ilska. 
Frustration över att den tidning hon arbetat på i snart fyra år innerst inne inte tyckte om 
hennes texter. Det här var inte heller första gången som hon fått sin text omgjord och 
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förminskad. ”Om det var av utrymmesskäl kunde det väl vara okej” tänkte Karin. Hälften av 
de gånger det hänt hade det väl varit på grund av utrymmesskäl. Men här kom en 
semestervikarie och fick sina texter publicerade i sin fullhet. ”Vart tog lojaliteten mot de 
anställda vägen?” undrade Karin. Hon letade upp sin ursprungliga text i datorn och skummade 
igenom den igen. Hon såg svaret på de journalistiska frågorna i texten och hon såg flytet i 
språket, vad mer kunde man begära? Hon drog fram dagens tidning och skummade igenom 
den lilla notisliknande text som blev kvar av hennes artikel. ”Vill dom att jag ska ta bort mig 
själv?” undrade hon frustrerat och sneglade bort mot Magnus Fors där han redan satt och 
knappade på sitt tangentbord.  
 
Hon tog sig igenom dagen genom att göra ett enkelt reportage om tillståndet i kommunens 
badvatten. Hon aktade sig för att skriva någon längre text, utan gjorde en rak rapportering av 
vilka badvatten som var tjänliga att bada i. Eftersom hon varit med ett tag, visste hon exakt 
hur hon skulle skriva för att kopiera Magnus Fors sätt att skriva artiklar. En enkel, och i 
Karins mening ganska intetsägande, bild över en massa badande människor fick illustrera 
artikeln. Hon lade in bild och text i systemet och gick hem för dagen. Frustrationen hade 
övermannat henne så fullständigt att hon grät en stund i bilen hem.  
 
Nästa morgon anlände hon med tunga steg till redaktionen. Hennes längtan efter semester 
kändes inte relevant längre, på ett sätt kändes det som om hon ville ge upp helt och byta jobb. 
Den här morgonen fanns Magnus Fors på plats tidigt. Med en telefonlur under hakan vinkade 
han när hon passerade honom. Med väl inarbetad rutin hämtade Karin dagens skörd av 
tidningar och började leta efter något att skriva om. Efter en kvart ringde telefonen.  
”Karin Öster” sade Karin med tung röst.  
”Lisbeth Jönsson här. Vaknat på fel sida idag?” undrade Lisbeth Jönsson.  
”Nä, jag gick upp ur sängen, det var nog med det.” sade Karin ironiskt.  
”Jaha. Du, vi skulle behöva din hjälp med en sak. Vi tänkte ha en reportageserie som skulle gå 
fyra söndagar i rad under augusti. Vi tänkte kalla det nåt i stil med ”Sommargästen”. Vi tänkte 
intervjua intressanta personligheter i spridningsområdet. Skulle du kunna tänka dig att göra 
det här?”  
Karins hjärta tog ett glädjeskutt. Men i nästa sekund mindes hon frustrationen hon känt de 
senaste dagarna, och bestämde sig för att sätta ned foten i golvet.  
”Jo. Jag gör det gärna. Men då vill jag göra det på mitt sätt, och jag vill ha kontakt med 
redigeraren så att jag vet att vi tänker likadant. Kan vi göra så?” 
” Visst. Gör vad du vill, du har fria händer med det här. Skissa lite på hur du vill lägga upp det 
bara, och vilka personer som skulle vara intressanta, så hörs vi av snart igen. Du borde hinna 
med det här innan semestern.” avslutade Lisbeth Jönsson samtalet.  
 
Karin kände hur inspirationen började rinna till. Med ett leende på läpparna gick hon för att 
värma sitt tevatten till morgonfikan. Medan muggen snurrade i mikron tittade Karin ut genom 
fönstret. ”Jag tänker inte ändra på mig. Dom får ta mig som jag är” tänkte hon med 
beslutsamheten pulserande inombords. ”Det kommer komma en tid då man längtar efter 
journalister som inte skriver som alla andra” sade hon medan hon plockade ut tekoppen och 
började doppa sina tepåse i vattnet.  
”Vad sa du?” undrade Magnus Fors.  
”Inget särskilt. Vad ska du skriva om idag?” undrade Karin. 
”Jag vet faktiskt inte. Får se vad det blir.”  
”Vi kanske kan hjälpas åt att spåna fram något?” undrade Karin.  
    
 


