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Statt upp, du sol, och lys vårt liv 

och gör vår stil superb! 

Ge hit konkreta substantiv, 

låt se finita verb! 

Håll fram allt läsvärt skeende 

i traktens mörka vrår, 

och gör mig klok och seende, 

en prydnad för min kår! 

Varenda dag är full av strunt, 

det vet vi allihop, 

och likafullt går jorden runt 

med värdefulla scoop. 

Hjälp oss ha blick för mången sak 

som andra går förbi, 

och ge oss ork och lust och smak 

och lagom fantasi! 

Belys butik och talarstol 

och sport och spel och mord! 

Statt upp och skin, du klara sol, 

på alla språkets ord! 

 

- Mogna murvlars morgonbön 



Förord 

Den här uppsatsen är viktig. Framför allt för oss som författare, men förhoppningsvis även för 

dig som läsare. Den största och främsta anledningen till att den är så viktig är att uppsatsen är 

ett steg i vår utbildning och en del av examensarbetet. Vi är nu inne på det tredje och sista året 

på programmet för Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings Universitet och då 

ska en kandidatuppsats skrivas under höstterminen. Uppsatsen ska vara väl förankrad i den 

del av examensarbetet som ska genomföras under vårterminen. Nathalie kommer att 

genomföra ett projekt under tolv veckor på sin praktikplats Östgötatidningen i Motala och 

Emma kommer att tillbringa projektveckorna på Norrköpings Tidningar.  

 

Vi ser uppsatsen som den viktigaste delen i examensarbetet. Här har vi chansen att lära oss 

allt vi vill och behöver för att sedan kunna pröva våra kunskaper praktiskt under våren. All 

kunskap från litteratur och intervjuer som vi har använt i uppsatsen kommer att vara 

nödvändig för det efterföljande projektet.  

 

Det främsta syftet med uppsatsen är att den är en hjälp för vår skull samt för personer i samma 

sits. Vi hoppas att uppsatsen kommer att fungera som en informationskälla och hjälp för den 

som är intresserad av journalistyrket och dess roller.  

 

 

Nathalie Lindblom och Emma Södrén 



Sammanfattning 

Denna forskning behandlar skrivande journalister och deras yrkesroll. Ändamålet med 

uppsatsen är att ge en klarare syn kring vad journalistrollen innebär och upplysa om att det 

inom denna roll finns mindre, men dock så viktiga, biroller. Fokus ligger på kvalitativa 

intervjuer med journalister från två lokaltidningar och en rikstäckande tidningen varvid 

diskussionerna kretsar kring journalisternas syn på sitt yrke, sin roll samt de möjligheter och 

begränsningar som finns i deras arbete. Det som kan konstateras är att journalistik är en 

komplicerad yrkesroll där gränserna för var rollen börjar och slutar är diffusa, men det 

gemensamma för samtliga journalister är det brinnande intresset för samhälle och politik, 

viljan att förändra och att ha möjligheten att förbättra. 
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1. Inledning 

Sverige är ett av de fem tidningstätaste länderna i världen.
1
 Under ett år sprids cirka en halv 

miljard tidningsexemplar i Sverige och det finns omkring 20 000 verksamma journalister i 

landet.
2
  

 

När journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet hade yrket låg status och dåliga 

arbetsvillkor.
3
 Idag tillhör journalisterna samhällets elit genom att många har en akademisk 

utbildning och är väl synliga i samhället.
4
 I och med att journalistyrket har förändrats från ett 

enskilt arbete till ett lagarbete och med den tekniska utvecklingen har kraven på journalisten 

ökat markant och därför är journalistens roll inte längre självklar.
5
 De krav som i dagsläget 

dock kan fastställas är att en journalist inte bara ska kunna skriva, utan det krävs kunskaper i 

redigeringsprogram, ledarerfarenhet, webberfarenhet och det efterfrågads tydliga personliga 

egenskaper.
6
 

 

För att få en bredare inblick i vad journalistyrket idag innebär har vi därför valt att undersöka 

journalisternas yrkesroller. Vi önskar att få kunskap om hur en journalist arbetar och vilka 

faktorer som spelar in i yrkesrollen. Vi vill veta vilka möjligheter och begränsningar som 

finns och hur journalister ser på sin egen roll. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med att förklara den historiska bakgrunden till journalistyrket och 

nyhetsmedierna för att ge läsaren en förståelse för yrkesrollen. Stycket som följer förklarar 

syftet med uppsatsen och vilka nödvändiga avgränsningar som har gjorts för att stärka 

analysen. Vidare presenteras frågeställningarna och vilken metod som använts för att få svar 

på dessa, där även de etiska övervägandena förklaras. Det som mer ingående följer är det 

teoretiska perspektivet som genomsyrar hela uppsatsen, för att sedan leda in läsaren på den 

tidigare forskning som har utförts inom uppsatsens ämne. 

                                                 
1
 Nygren, Gunnar, Yrke på glid - om journalistrollens de-professionalisering, Institutet för mediestudier 2008, 

EO Grafiska, Stockholm 2008, s. 58. 
2
 Ibid. s. 40. 

   Svar genom e-post från Justus Bennet, ombudsman för Journalistförbundet. 191009. 
3
 Ibid. s. 11. 

4
 Ibid. s. 12. 

5
 Östlund, Ingrid, Journalistikens roll i de ”nya” massmedieföretagen, DMI (Demokratinstitutet) rapport nr 15, 

Demokratinstitutet, Sundsvall 2000, s. 4 – 5. 
6
 Nygren, Yrke på glid, s. 75ff. 
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     För att ge läsaren en förståelse kring vad en journalist är förklaras sedan begreppet, som 

vidare följs av en redovisning av uppsatsens intervjupersoner och hur urvalet har gått till. 

Efter detta tar undersökningen vid där de intervjuades svar presenteras, för att sedan jämföras 

och utvärderas i analyskapitlet. För att fläta ihop all information diskuteras sedan resultaten 

för att till slut summeras i uppsatsens sammanfattning. Som en sista del följer förslag på 

vidare forskning. 

      

1.2 Bakgrund 

I Norden finns en nationsövergripande, kraftfull presstradition
7
 som även är formad nationellt 

efter Sveriges politiska, ekonomiska och sociala utveckling. Starka landsortstidningar, lokal 

tidningskonkurrens, det statliga presstödet och dagliga gratistidningar är begrepp som 

speciellt har kännetecknat den svenska tidningsmarknaden genom åren.
8
 

 

Journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet när de nya massdistribuerade dagstidningarna 

skulle fyllas med innehåll och det behövdes anställda som själva kunde leta rätt på nyheter 

och berätta om dessa i tidningen. De moderna tidningarna växte fram i takt med 

industrisamhället i och med att nyhetsflödet underlättades av telegrafen och nyhetsbyråerna 

samt de nya järnvägarna som gjorde distributionen av tidningarna lättare.
9
  

   Dagens Nyheter som grundades 1864 kom att spela en stor roll i det framväxande 

mediesamhället eftersom grundaren av tidningen, Rudolf Wall, var idérik och ville göra en ny 

typ av tidning med modern journalistik. Walls tidning blev billig, lättillgänglig och riktade sig 

till en bred publik.
10

 Den svenska expansionsperioden fortsatte och sträckte sig till början av 

1920-talet.
 11

 

     Journalistyrkets status var till en början låg och journalisten fick smeknamnet ”murvel” 

som betydde ”en människa utan karaktär och duglighet” enligt den tidens ordböcker. I början 

av 1890-talet bildades Svenska Journalistförbudet med syftet att förbättra arbetsvillkoren och 

höja den sociala statusen för journalisten. Journalistförbundet stötte dock på problem med 

politiska motsättningar och det medförde att journalistyrket sågs som ett kall snarare än ett 

                                                 
7
 Vidare i uppsatsen används press som en synonym till tidning. 

8
 Bergström, Annika, Wadbring, Ingela, Weibull, Lennart (red.), Nypressat – Ett kvartssekel med svenska 

dagstidningsläsare, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Grafikerna i 

Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2005, s. 49. 
9
 Ibid. s. 44. 

10
 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, åttonde upplagan, Albert 

Bonniers Förlag, ScandBook AB, Falun 2005, s. 50. 
11

 Ibid. s. 57. 



 

3 

 

arbete med lön.
12

 En långsam utveckling av journalistyrket tog fart under 1940-talet samtidigt 

som Svenska Journalistförbundet växte i styrka. Yrkets status höjdes och numera ses 

journalister som en del av samhällets elit genom att många har akademisk utbildning och syns 

i vardagen. Inte förrän på 1960-talet blev det vanligt att journalisten fick ha sitt namn under 

artikeln i tidningen, något som är självklart idag när vissa journalister till och med når 

stjärnstatus.
13

 

 

Journalistyrket har formats och utvecklats tillsammans med andra yrkesgrupper inom 

mediebranschen. Istället för att alla på tidningen gör alla arbetsuppgifter, kom nu arbetet att 

specialiseras. Denna arbetsfördelning med särskilda uppgifter och ansvarsområden för 

exempelvis tryckare, journalister, redaktörer, ekonomer och tidningsbud var den fördelning 

som gällde fram till 70-talet.
14

 Då bröts de första gränserna mellan teknik och 

innehållsproduktion och nu förväntades det exempelvis att radiojournalisterna också skulle 

kunna sända sina program själva.
15

 I och med denna tekniska utveckling påverkades givetvis 

de skrivande journalister avsevärt då TV:n klev in på marknaden och utgjorde ytterligare ett 

hot mot tidningarna. Som en hjälp utökades det tidigare, anonyma, statliga presstödet som 

ekonomiskt bidrag till vissa tidningar, men den stora förändringen var att tidningarna nu valde 

att satsa på lokal press.
16

 

 

Tillsammans med tekniken kom också datorerna och de stora förändringarna. På 80-talet 

användes de första datorerna på redaktionerna och journalisten kunde nu skriva in sina artiklar 

direkt i stordatorn, som var den datorn på redaktionen där allt material som skulle vara med i 

tidningen skrevs in. Detta uppskattades inte av alla journalister och länge hade de rätt att 

vägra använda datorn och fortsätta skriva på skrivmaskinen - något som känns väldigt 

avlägset idag när all produktion är digital. Nya tekniska system på redaktionerna hanterar 

flöden av alla typer av material och nya organisationsformer suddar ut gränserna mellan de 

tidigare yrkesgrupperna.
17

  

 

                                                 
12

 Bergström, Wadbring, Weibull, Nypressat, s. 44. 
13

 Nygren, Gunnar, Nyhetsfabriken – Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, Studentlitteratur 

2008, Reálszisztéma Dabas Printing House, Ungern 2008, s. 45. 
14

 Ibid. s. 46. 
15

 Ibid. s. 47. 
16

 Bergström, Wadbring, Weibull, Nypressat, s. 61 – 62. 
17

 Nygren, Nyhetsfabriken, s. 45. 
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1.3 Syfte 

Målet med uppsatsen är att undersöka journalisternas yrkesroller och granska hur de olika 

rollerna ser ut. Syftet är att öka förståelsen för journalistens roll i yrket för de som finner ett 

intresse i journalistik och skrivande. Vi ställer oss frågan vilka skillnader och likheter som 

finns i detta yrke beroende på vilken arbetsposition journalisten har. Vi vill ta reda på hur de 

olika journalistrollerna skiljer sig inom yrkets möjligheter och avgränsningar och hur mycket 

inflytande och påverkan de upplever att de har på sina läsare. För att få fram detta material har 

kvalitativa intervjuer genomförts med tre journalister på tre olika tidningar. Två av 

journalisterna arbetar på lokaltidningar - Norrköpings Tidningar
18

 och Östgötatidningen - och 

en på en rikstäckande morgontidning – Dagens Nyheter.
19

 

     När vi går in i uppsatsen ställer vi oss frågan om en lokaljournalist har större möjligheter 

än en rikstäckande journalist att utvecklas inom sitt yrke och påverka sitt arbete. Denna fråga 

ställs då den är en ingång till uppsatsen och leder in till frågeställningarna. 

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur beskriver journalisterna sina olika roller? 

- Vilka skillnader finns i rollen som lokaljournalist och som rikstäckande journalist? 

- Vilka möjligheter och begränsningar upplever journalisterna att de har på sina 

tidningar? 

- På vilket sätt tycker journalisterna att de kan påverka sina arbetsuppgifter och läsare? 

 

1.5 Avgränsningar 

Journalistik är ett stort arbetsområde att orientera sig inom och för att få en bättre struktur 

över uppsatsens innehåll samt en mer rimlig analytisk bedömning riktar sig denna forskning 

främst mot arbetsvillkoren för journalister i Sverige. Det finns säkerligen stora likheter mellan 

yrket i Sverige och i övriga Europa, men då omfånget på materialet skulle ha blivit för stort 

för att kunna göra en detaljerad analys gällande journalistrollen utanför Sverige valdes detta 

bort. För att avgränsa materialet ytterligare ligger uppsatsens fokus på enbart skrivande 

pressjournalister då vi finner denna yrkesroll mest intressant eftersom den har funnits längst i 

journalistikens historia. För att kunna forska inom detta område har en ytterligare avgränsning 

                                                 
18

 Från och med nu omnämnd som NT. 
19

 Från och med nu omnämnd som DN. 
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gjorts mellan lokaljournalister och rikstäckande journalister då dessa två huvudaktörer främst 

är inriktade på nyhetsjournalistik. 

 

1.6 Metod 

En litteraturundersökning har genomförts kring aktuella teorier inom medier och journalistik 

där ett flertal texter har blivit noggrant granskade och sedan analyserade. Efter att aktuell 

information har behandlats utformades frågor till tre kvalitativa intervjuer som senare utfördes 

med journalister från olika tidningar. Kvalitativa intervjuer innebär främst att intervjuaren 

ställer korta frågor som ofta resulterar i långa, berättande svar. Detta innebär att frågorna 

sällan har ett givet, rätt svar som exempelvis ”ja” eller ”nej” utan kräver snarare oftast ett 

längre utlägg som svar.
20

 Valet av kvalitativa intervjuer som intervjuteknik gjordes då syftet 

med uppsatsen är att söka förståelse och kunskap kring journalistrollen. Denna intervjuteknik 

passar bra då syftet med den just är att söka djupare och inte ytligt, hitta förståelse och se 

mönster. Målet är därmed att se verkligheten ur våra intervjupersoners ögon och sedan vinkla 

detta till vårt eget perspektiv och för att göra detta krävs djupa, kvalitativa intervjuer.
21

  

     Urvalet av tre intervjupersoner har skett på det sätt att tre olika tidningar valdes ut som 

representanter för en mindre lokaltidning, en större lokaltidning och en rikstäckande tidning. 

När detta urval gjorts kontaktades personer som ansågs kunna vara passande för de tilltänkta 

intervjuerna som sedan också utfördes. 

 

1.6.1 Etiska överväganden 

När intervjupersonerna kontaktades första gången framgick det tydligt att vårt syfte var att 

skriva en uppsats kring de intervjuer som vi ville utföra med dem. Intervjuerna och uppsatsen 

skulle komma att handla om journalistrollen, deras syn på sitt eget yrke och vilken påverkan 

de anser att de har på sin omgivning. I och med detta klargjorde vi som forskare vår roll och 

tog därmed ett personligt avstånd från intervjupersonerna för att undvika anförtroenden som 

inte kretsar kring intervjun. I boken Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande 

diskuterar Bill Gillham hur viktigt det är att klargöra vad som förväntas av intervjupersonerna 

och vilka ämnen det är som ska diskuteras.
22

 För att informera uppsatsens intervjupersoner 

om detta skickades information om uppsatsen ut tillsammans med förfrågan om ett 

                                                 
20

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund 2005, s. 7. 
21

 Ibid. s. 13 – 15. 
22

 Gillham, Bill, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, översättning Jamison Gromark, Emily, 

Studentlitteratur, Malmö 2008, s. 30 – 32. 
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deltagande. När de hade tackat ja fick samtliga vidare och djupare information om vad 

uppsatsen skulle komma att handla om. Två arbetsdagar innan intervjuerna ägde rum 

skickades intervjufrågorna ut via e-post till dem som skulle intervjuas. Detta gjordes då de 

kvalitativa och djupa frågor som skulle ställas kunde behöva en eftertanke innan svar gavs, 

men även för att kunna ge intervjupersonerna djupare kunskap kring uppsatsämnet. 

     Gillham poängterar även i sin bok hur viktigt det är att klargöra för intervjupersonerna vad 

insamlat material kommer att användas till och att de kan vara anonyma om de så vill.
23

 

Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om att materialet kommer att hamna i en 

akademisk uppsats som andra personer kommer att kunna ta del av. De har även fått 

möjligheten att vara anonyma men vi har betonat för dem att det är viktigt att deras namn och 

tidning ska finnas med i uppsatsen för att stärka materialet och dess påståenden. 

     Efter samtliga intervjuer har de intervjuade blivit erbjudna att först få tillgång till 

transkriptionen och sedan till den färdigskrivna uppsatsen. Detta gjordes för att ge dem 

chansen att själva minnas var de har sagt och därmed förhoppningsvis efteråt inte känna sig 

obekväma. Givetvis skulle de också ha möjligheten att se hur deras information används i 

uppsatsen och på vilket sätt de individuellt har framställts, detta för att de framöver ska 

uppleva att de vet vad informationen kommer att användas till och att de inte kommer att få 

dålig publicering.
24

 

 

1.7 Teoretiskt perspektiv 

I den här uppsatsen har vi valt att applicera sociologens Erving Goffmans teori om roller som 

återfinns i boken Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik.
25

 I boken redogör 

Goffman för ett sociologiskt perspektiv där fokus ligger på att studera det sociala livet. Detta 

är speciellt inriktat mot det sociala liv som finns inom en byggnad eller en industris fasta 

gränser. Goffman har valt att beskriva rollerna ur teaterföreställningens perspektiv och 

fokuserar på den kommunikationstyp som innebär överförda utryck.
26

 Vi använder oss av 

Goffmans teori för att undersöka hur individer presenterar sig själva och sin aktivitet inför 

andra i en arbetssituation.
 
 Med detta menar Goffman hur en person har kontroll över den 

                                                 
23

 Gillham, Forskningsintervjun, s. 33. 
24

 Ibid. s. 34. 
25

 Goffman, Erving, Jaget och Maskerna – En studie i vardagslivets dramatik, fjärde upplagan, Nordstedts 

akademiska förlag, Stockholm 2000, ScandBook AB, Smedjebacken 2007.  
26

 Ibid. s. 14. 
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uppfattning som andra bildar om denne och vilka möjligheter och begränsningar som finns i 

framträdandet inför publiken.
27

 

     Nedan finns en redogörelse för de delar av Goffmans teori som används i uppsatsen. Först 

följer en inblick i hur rollen observeras av människor omkring och hur dessa påverkas av 

aktören. Sedan beskrivs hur individen framställer sin egen roll och på vilket sätt denne agerar 

för att övertyga sina observatörer. Därefter förklaras den del av rollteorin som kallas för 

fasader, vilket är någonting som varje aktör har, för att sedan i följande stycke beskriva det 

team som människor ofta spelar sina roller inom. 

1.7.1 Rollens observatörer 

Vid möten mellan människor söker individerna efter information som beskriver hur den andra 

individen utmärker sig, eller tillämpar den information som individen redan har. Den 

information som individerna söker hos varandra är bland annat kompetens, pålitlighet, attityd 

och inställning gentemot sig själv och andra samt socioekonomiska faktorer.
28

 Denna 

information bidrar till att individerna kan skapa sig en uppfattning om varandra och vara 

förberedda på vilka situationer som kan uppstå. I och med detta är det lättare att framkalla en 

önskad reaktion hos motparten och även själv veta hur individen ska bete sig för att det inte 

ska uppstå missförstånd.
29

  

     Den roll som en individ spelar är anpassad efter de roller som spelas av de personer som 

finns runt omkring.
30

 När en individ spelar en roll förutsätter denne att de som ser eller lyssnar 

- observatörerna - tar de intryck som individen förmedlar på allvar. Individen måste spela sin 

roll så pass bra så att denne övertygar både sig själv och sina observatörer. Om han eller hon 

inte själv tror på den roll som spelas och inte visar något större intresse kan individen 

betraktas som cynisk.
 31

 I vissa yrkesroller används cynism för att ”lura” sina observatörer till 

det som den agerande tror är observatörens bästa.
32

  

     För att ett framträdande överhuvudtaget ska ha möjlighet att ha framgång måste de som 

bevittnar det kunna lita på att de agerande är uppriktiga. Det är uppriktighetens strukturella 

plats i dramat. Den agerande kan vara uppriktig – eller vara ouppriktig men helt övertygad om 

sin uppriktighet.
33

 

                                                 
27

 Goffman, Jaget och maskerna, s. 9. 
28

 Ekonomisk ställning, levnadsförhållanden, levnadsstandard, social bakgrund och social status.  
29

 Goffman, Jaget och maskerna, s. 11. 
30

 Ibid. s. 9. 
31

 Ibid. s. 25. 
32

 Ibid. s. 26. 
33

 Ibid. s. 68. 
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1.7.2 Individens rollaktivitet 

Goffman skriver i sin bok att om individens yrkesroll ska bli meningsfull för andra människor 

måste individen använda sin aktivitet så att den uttrycker det denne vill förmedla under 

interaktionen. Individen måste fylla sina aktiviteter med tecken som dramatiskt belyser och 

framhäver de bekräftande fakta som annars skulle vara otydliga och fördolda.
34

 Den agerande 

individens framträdande handlar om att uttrycka det karaktäristiska för den uppgift som ska 

utföras och inte det karakteristiska för den agerande.
35

 Om individen som spelar en roll ska 

lyckas med det som är dennes syfte och som han eller hon vill förmedla måste individen 

skapa en dramatisk och spännande effekt som stämmer in på den föreställning som 

observatören redan har om ett visst ämne.
36

 Observatörerna ser den agerande individens 

antydningar och vinkar som betydelsefulla tecken i hans framträdande. På grund av denna 

teckenacceptans kan det också bli tvärtom. Observatörerna råkar tolka in gester och händelser 

som är rent tillfälliga och oavsiktliga.
37

 Detta kan ske då den agerande individen tillfälligt 

förlorar kontrollen av sina muskler och råkar gäspa, stamma och ge ett nervöst intryck. Det 

kan också bli feltolkat om den agerande individen råkar befinna sig på ett oväntat och nytt 

ställe när denne ska förmedla sitt budskap och framträdandet inte passar in i den ram som 

redan finns.
38

 

      

1.7.3 Fasader 

Alla individer har fasader. Det Goffman menar med fasad är den standardutrustning som 

individen använder sig av under sitt framträdande.
39

 Den personliga fasaden är de detaljer 

som identifieras med individen, detta kan bland annat vara kön, ålder, hår, kläder och det som 

förväntas att individen hela tiden bär med sig.
40

 En fasad kan också komma att bli en kollektiv 

representation: genom ditt yrke tar du också på dig de värderingar och normer som förknippas 

med titeln.
41

 På till exempel en arbetsplats kan det finnas flera etablerade sociala roller då 

fasader inte skapas utan snarare väljs av de närvarande individerna. Därmed kan det uppstå 

                                                 
34

 Goffman, Jaget och maskerna, s. 35. 
35

 Ibid. s. 73. 
36

 Ibid. s. 43. 
37

 Ibid. s. 51ff. 
38

 Ibid. s. 53. 
39

 Ibid. s. 28ff. 
40

 Ibid. s. 30. 
41

 Ibid. s. 39. 
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problematik när en individ har flera fasader att välja mellan och inte vet vilken av dem han 

eller hon ska åta sig.
42

 

1.7.4 Team 

När individer står i ett betydelsefullt förhållande till varandra så upplever de att de tillhör 

samma team.  Medlemmarna i ett team är förenade med varandra genom ett ömsesidigt 

beroende. Om inte medlemmarna i teamet lyckas hålla sams och vara ärliga mot varandra så 

kommer de inte klara av att visa upp den gemenskapen för sina observatörer.
43

 Om någon i 

teamet hamnar utanför och blir osäker, tas i själva verket rollgestaltningen ifrån denne. Vet 

individen inte vilken ståndpunkt han eller hon ska inta, så kan personen inte heller visa upp ett 

eget jag inför observatörerna. Är det någon i teamet som gör ett misstag så måste de andra 

vänta med att bestraffa individen tills observatörerna inte längre finns i närheten. Annars stör 

det interaktionen och skapar ett störande intryck. I ett team gäller det att hålla skenet uppe, går 

det dåligt så ska det inte visas upp för observatörerna, det får medlemmarna i teamet prata om 

efteråt.
44

 Om ett team ska kunna bevara det intryck som skapas måste det finnas vissa 

garantier för att ingen individ ska kunna vara med i både teamet och i publiken. Om ett 

framträdande ska bli effektivt måste omfattningen och karaktären av det samarbete som gör 

framträdandet möjligt döljas och hållas hemligt.
45

 

 

1.8 Tidigare forskning 

Journalistik är ett forskningsområde som fortfarande är väldigt ungt. Forskningen har 

bedrivits inom ett eget forskningsområde i Sverige enbart sedan år 1989 men har under de 

senaste åren ökat lavinartat. Journalistforskningens uppgift är att vetenskapligt studera 

journalistik, att undersöka hur journalistik skapas, vilka drivkrafter som ligger bakom, att 

utreda vilka villkor och förutsättningar som finns samt vilken roll journalistiken har i 

samhället. 

   
 
Idag finns det oändligt mycket litteratur som behandlar just journalistik och media, men vi 

anser att det finns en avsaknad av forskning kring den journalistiska yrkesrollen utifrån 

journalistens eget perspektiv. 
46

 

                                                 
42

 Goffman, Jaget och maskerna,. s. 33. 
43

 Ibid. s. 77. 
44

 Ibid. s. 83. 
45

 Ibid. s. 86. 
46

 Hultén, Lars J, Journalistikens villkor – Om plikten att informera och lusten att berätta, andra upplagan, Natur 

och Kultur 1993, Centraltryckeriet AB, Borås 1996, s. 273. 
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Journalisten Lars J Hultén har i sin bok Journalistikens villkor försökt utreda och diskutera 

vilka förutsättningar det finns inom journalistiken, men även vilka problem och dilemman 

som ofta drabbar detta yrkesområde. Han klargör redan i de första sidorna av boken att detta 

kommer handla om journalistik i sin renaste form och inte om en speciell genre eller den 

individuella journalisten. Litteraturen kommer så även att främst rikta sig mot tryckta medier 

men Hultén vänder sig till alla som är intresserade av journalistik och samhälle.
47

 Författaren 

har utfört intervjuundersökningar och använder litteratur som stöd till sina teorier och åsikter.  

     Det Hultén framför allt exemplifierar i sin bok är att journalistrollen inte är något flyktigt 

eller okomplicerat. Att sätta ramar för vad denna roll innebär och inte innebär är mycket svårt, 

men i ett försök konstaterar författaren att det finns en konflikt mellan plikten att informera 

och lusten att berätta. Denna konflikt uppstår i det journalistiska uppdraget, som enligt Hultén 

är kunskapsberättade.
 48

 

     Det Hultén står fast vid är att oavsett vilka arbetsområden journalisten har eller vilken form 

av journalistik denne arbetar med så är det verklighetsåtergivning som journalisten förhåller 

sig till.
49

 Vidare konstaterar författaren att journalistik är en del av det offentliga samtalet, och 

ett bra samtal bör vara uppriktigt, ifrågasättande, villkorslöst och att framhäva tankar och 

idéer som både är strömlinjeformade och tvärgående.
50

 

 

Medieforskaren Gunnar Nygren har skrivit två aktuella böcker: Yrke på glid - om 

journalistrollens de-professionalisering och Nyhetsfabriken. I den förstnämnda boken tar 

Nygren upp diskussionen kring vad det är som händer med journalisternas yrkesroll i en 

förändrad medievärld. Författaren skriver om journalistik som profession och med det menar 

syftar han inte på om journalistiken är proffsigt utförd, utan om journalistyrket är en 

självständig profession med makt över det egna arbetet.
51

 Nygren menar att journalistiken i 

vår tid börjar likna en de-professionalisering vilket innebär att alla journalister blir mer olika 

varandra och att det idag inte är lika lätt att avgöra vem som är journalist och vad som är ”bra 

journalistik”.
52

 Vi kommer inte att använda oss av professionalisering i uppsatsen då 

rollteorin är bättre lämpad för att få fram den information som vi efterfrågar. Dock vill vi 

                                                 
47

 Hultén, Journalistikens Villkor, s. 10 – 11. 
48

 Ibid. s. 208. 
49

 Ibid. s. 13. 
50

 Ibid. s. 13 – 14. 
51

 Nygren, Yrke på glid, s. 7. 
52

 Ibid. s. 15ff. 
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uppmärksamma att begreppet finns och är väl etablerat då teorin ofta förekommer bland 

journalistisk forskning. 

 

När Nygren beskriver den journalistiska yrkesrollen skriver han om hur en roll kan vara men 

hävdar även att det inte finns några särskilda bestämmelser för vad en journalist är.
53

 Nygren 

har delat in den journalistiska yrkesrollen i fyra olika nivåer: yrkesrollen i den dagliga 

produktionen, de normer och värderingar som finns i journalistens arbete, de medvetna val 

och värderingar som journalisten gör samt journalistens roll i samhället. Den sista punkten 

handlar främst om de förväntningar samhället har på journalisten och idealen som förknippas 

med journalisterna.
54

 

     År 2006-2007 genomfördes ett forskningsprojekt som heter ”Journalistiskt arbete i 

förändring” där Gunnar Nygren var projektledare.
55

 I forskningsprojektet ingår 

redaktionsstudier vid sju olika nyhetsredaktioner, enkäter och rekryteringsundersökningar.
56

 

Enkäten ”Journalistiskt arbete” genomfördes våren 2006 i Östergötland. Enkäten skickades ut 

till alla redaktioner på nyhetsmedier i Östergötland och bestod av frågor som behandlade 

ämnen i form av arbetsinnehåll, arbetsmiljö, teknik, organisation samt nyhetsvärdering.
57

 

Enkäterna sammanställdes och redovisades sedan i två uppsatser av studenter vid Linköpings 

Universitet.
58

 Enkäten visade på att journalisterna på de lokala och regionala medierna i 

Östergötland är rörliga.
59

 Med rörliga menas att en journalist i dagsläget inte bara ska kunna 

skriva utan att det idag krävs mer av journalisterna.
60

 Därmed kallar sig många av 

journalisterna för multireporter – en journalist som utför flera led i arbetsprocessen eller 

jobbar med flera olika medieformer samtidigt. Multireportrar är inget som de är från början i 

karriären utan snarare utvecklas till i takt med tekniken.
61

  

     Enkäterna visar också på att det journalistiska arbetet genomgår en förändringsprocess, 

detta på grund av hårdare produktionskrav och mindre frihet i det dagliga arbetet. Det finns 

                                                 
53

 Nygren, Yrke på glid, s. 21ff. 
54

 Ibid. s. 23ff. 
55

 ”Journalistiskt arbete i förändring”, JMK/Stockholms Universitet 2006-2007, projektledare Gunnar Nygren, 

Genomfört med stöd av: Media Mangament and Transformation Center – Högskolan i Jönköping, Wahlgrenska 

stiftelsen – Malmö. 
56

 Nygren, Yrke på glid, s. 189. 
57

 Ibid. s. 190.  
58

 Harrysdotter, Emeli, Johansson, Martina, Journalistiskt arbete 2006 – arbetsinnehåll, interaktivitet och 

förändringar, Linköping: B-uppsats vid programmet för statistik och dataanalys vid Linköpings Universitet samt 

Nygren, Maria, Öhman, Johanna, Journalistiskt arbete 2006 – arbetsmiljö, värderingar och teknikanvändning, 

Linköping: B-uppsats vid programmet för statistik och dataanalys vid Linköpings Universitet 
59

 Nygren, Yrke på glid, s. 84. 
60

 Ibid. s. 74ff. 
61

 Ibid. s. 71. 
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mindre tid för djupare grävjobb, reflektion och eftertanke eftersom journalisterna idag är mer 

bundna till datorer. Det blir ett mindre individuellt yrke och ett mer teamarbete inom 

redaktionen. Det blir även allt vanligare att använda sina texter i olika publiceringsformer och 

det blir ofta fler versioner av samma nyhet. Betoningen hamnar på mer teknisk produktion än 

innehåll.
62

 

     Nygrens andra bok, Nyhetsfabriken, går i samma ton som den ovannämnda, men boken är 

dock mer inriktad på forskning runt redaktionella processer och hur arbetet ser ut på svenska 

redaktioner idag.
63

 Nyhetsfabriken har sju olika medförfattare och en är särskilt intressant för 

vår forskning: Anita Carlssons studie ”Klick, Klick, Klart” som ingår i forskningsprojektet 

”Journalistiskt arbete i förändring”. Carlsson genomförde denna studie under åtta veckor på 

Dalarnas Tidningar AB, och syftet var att undersöka hur teknikutvecklingen påverkar den 

journalistiska yrkesrollen. Studien beskriver två skeenden: yttre och inre. Med de yttre 

skeenden menar Carlsson det som ögat ser, exempelvis de förändringar som skett på 

Dalarnas Tidningar och hur detta har påverkat och förändrat journalisternas yrkesroll. Inre 

skeenden beskriver Carlsson som det som handlar om journalisternas ideal, normer och 

värderingar.
64

 Genom att göra den här studien kom Carlsson fram till vilka förändringar som 

har inträffat i det journalistiska yrket samt hur den journalistiska yrkesrollen har utvecklats.
65

 

Förändringarna sker snabbare än vad personalen hinner med eftersom det är förändringar som 

påverkar både arbetsprocesserna och de anställdas syn på sin egen yrkesroll. Många av de 

deltagande journalisterna i studien har en ambivalent inställning till utvecklingen inom 

tekniken där de ser teknik som någonting som drabbat dem, samtidigt som det underlättar 

arbetet. En snabb teknisk utveckling tillsammans med journalister med rötter i ett traditionellt 

redaktionskulturperspektiv liknar Carlsson med att se ett X2000-tåg passera ett ånglok.
66

 

                                                 
62

 Nygren, Yrke på glid, s. 93. 
63

 Nygren, Nyhetsfabriken, s. 9ff. 
64

 Ibid. s. 122. 
65

 Ibid. s. 17. 
66

 Ibid. s. 139. 
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2. Journalisten 

För att kunna närma sig analysen och därmed svaren på uppsatsens frågeställningar måste det 

först klargöras vad journalistik är och inte är, och därmed indirekt svara på vad en journalist 

är. Denna fråga är inte helt okomplicerad då journalistik kan innebära helt väldigt skilda saker 

beroende på vem som tillfrågas, men för att förenkla begreppet syftar journalistik till att samla 

in, prestera och utsända nyheter och information.
67

 

     Den allmänna uppfattningen om journalistik är att det finns olika sorter av detta område, 

bland annat nyhets-, åsikts- och idéjournalistik. Åsikts- och idéjournalismen behöver inte vara 

objektivt i sitt framställande – rättare sagt tvärtom då publiceringen av dessa ska ge uttryck 

för idéer och övertygelser snarare än att framställa en opartisk bild av verkligheten.  Denna 

sorts journalistik syns ofta bland ledarsidorna, i kolumner, recensioner, debattartiklar, 

insändare och så vidare.
68

 Åsikts- och idéjournalistik kommer dock inte denna uppsats att 

kretsa kring, utan här är det snarare nyhetsjournalistiken som är aktuell. Nyhetsjournalistiken 

är det som vi dagligen ser i nyhetsmedierna och som ska vara opartisk och objektiv – den ska 

vara en skildring av verkligheten.
69

 

     Ytterligare krav som finns på den journalistiska yrkesrollen är att informera och publicera 

nyttig och meningsfull kunskap så att medborgarna i samhället får en möjlighet att förstå, ha 

kunskap om vad som sker, fatta ett beslut och därmed sedan kunna agera. 
70

 I och med detta 

måste det som publiceras vara ”sant” och därmed handla om verkliga händelser och 

människor. Journalisten ska i detaljnivå beskriva det som publiceras sanningsenligt: 

händelserna, människorna, rummet och tiden. Ingenting ska tilläggas och heller inte 

omskrivas, utan det som journalisten har skrivit måste denne också senare kunna stå för.
71

 

 

För att ha titeln journalist innebär inte det att individen behöver ha en journalistutbildning, 

utan vad det handlar om är dagens arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna på en tidning kan skilja 

sig avsevärt, men i grund och botten finns titlarna: chefredaktören, redaktionscheferna, 

redaktionssekreterarna, redigerarna, skribenterna, frilansarna, reportrarna, fotograferna och 

många fler.
72

  

     

                                                 
67

Hultén, Journalistikens villkor, s. 14. 
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 Ibid. 
69

 Ibid. 
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3. Intervjuerna 

De kvalitativa intervjuerna har en halvstrukturerad form med låg standardisering vilket 

innebär att samma frågor har ställs till samtliga intervjupersoner, men för att leda in dem på 

rätt spår och för att få den aktuella informationen har även följdfrågor ställts.
73

 

Halvstrukturerade frågor innebär även att intervjupersonerna själva har fått bestämma hur 

svaren ser ut och hur långa de är. Den låga standardiseringen innebär även att följdfrågorna 

har sett olika ut beroende på intervjusituation och i vissa fall har begreppsförklaringar 

förekommit.
74

 

 

3.1 Urval 

Till en början valdes fyra intervjupersoner ut till fyra kvalitativa intervjuer. Alla intervjuer 

utfördes, men på grund av problem med teknik så förlorades intervjumaterialet med en 

journalist på Svenska Dagbladet.
75

 Genom en överenskommelse bestämdes det att 

intervjusvaren i stället skulle skickas via e-post då det på grund av geografiska avstånd inte 

var möjligt att genomföra intervjun en gång till. Journalisten på SvD skickade dock aldrig 

svaren innan analysarbetet var tvunget att starta och därmed exkluderas detta material. 

Uppsatsen är dock stark även utan den fjärde intervjun då svaren på frågeställningarna 

fortfarande besvaras. 

 

Tre intervjupersoner som samtliga är pressjournalister har därmed valts ut till tre, individuella, 

kvalitativa intervjuer. Journalisterna arbetar på tre skilda tidningar: en mindre lokaltidning, en 

större lokaltidning och en rikstäckande. Valet av tre innehållsmässigt och spridda tidningar 

gjordes då en bredd och variation eftersöktes. De två lokala tidningarna är storleksmässigt 

mycket olika: Östgötatidningen riktar sig mot främst mindre, lokala orter och ges ut en gång i 

veckan inom kommunerna Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög och Boxholm. Tidningen 

grundandes år 1997 och ges idag ut i 51 000 exemplar varje vecka.
76

 NT är betydligt större då 

tidningen riktar sig främst mot en stor lokalort, Norrköping, men även de närliggande 

kommunerna Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Kvillinge, Kolmården, Skärblacka samt 

Vikbolandet. Tidningen är en av världens tio äldsta tidningar då den grundandes år 1758 och 

                                                 
73

 Gillham, Forskningsintervjun s. 103. 
74

 Trost, Kvalitativa intervjuer s. 19 – 20. 
75
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ges ut sex dagar i veckan i 271 200 exemplar.
77

 Den rikstäckande tidningen DN ges ut varje 

dag i hela Sverige och har en upplaga av 2 378 600 exemplar varje vecka. Tidningen 

grundades år 1864.
78

 Valet av DN som den rikstäckande tidningen gjordes för att DN är den 

största morgontidningen i Sverige och går att likna vid lokaltidningar, till skillnad från 

kvällstidningar. I och med detta ligger därmed uppsatsens fokus på lokaltidningar och 

morgontidningar – inte kvällstidningar eller annan form av tidningsmedium.  

     Det finns en problematik kring urvalet av journalister och den tidning de arbetar på. 

Intervjupersonerna representerar var för sig en egen grupp av journalister: Elisabeth 

representerar lokaljournalisterna på små tidningar, Sandra journalisterna på de stora 

lokaltidningarna och Gert representerar journalisterna på stora, rikstäckande tidningar. Det 

bör tas i beaktande att deras svar inte står för samtliga journalisters tyckesätt i Sverige, men 

att de ändå står för en gemensam grund. 

 

3.2 Intervjupersoner 

Elisabeth Däljemar arbetar som redaktör på gratistidningen Östgötatidningen i Motala vilket 

hon har gjort sedan år 2006. Hon är 43 år och bor i samma stad som hon har sitt arbete. Enligt 

henne själv är hon en person som arbetar mycket, så pass mycket att hennes fritid ofta är 

hennes arbetstid. Den tid som hon får över spenderar hon hemma, annars så vill hon vara ute 

på sjön eller ta hand om sin hälsa. Elisabeth har inga särskilda intressen och heller ingen 

hobby, vilket främst beror på den lilla fritid hon har. Vidare beskriver Elisabeth sig själv som 

en något lat person som gärna vill arbeta med någonting som hon tycker är roligt. Anser hon 

inte att arbetet är roligt kommer hon heller inte uppleva att det är angenämt att gå dit på 

morgonarna. Hon förklarar även att hon är mer resultatinriktad än processinriktad i sitt 

arbete.
79

 

     Sandra Wall jobbar på Nöjesredaktionen på NT som reporter. Hon är även programledare 

och redaktör för Nöjesprogrammet som sänds en gång i veckan på 24NT. Sandra är 35 år och 

kommer från Norrköping ursprungligen, där hon nu fortfarande bor och har tre barn. När 

Sandra ska berätta om sig själv beskriver hon en person som är otroligt nyfiken och pratar 

väldigt mycket. Hon är kreativ, krävande, mycket upptagen och skjuter gärna upp tråkiga 

saker. På hennes fritid tycker hon om att umgås med barnen, dansa, rida och läsa.
80
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     Gert Svensson är 54 år och jobbar som reporter på Insidan på DN, ett jobb som han tycker 

är väldigt kul. Han har tre barn och tre bonusbarn och bor på Södermalm i Stockholm, när han 

inte är i fritidshuset på Gotland. På fritiden sysslar Gert mycket med musik, han spelar i ett 

band och spelar även tillsammans med sin dotter. Han seglar när tillfälle ges med båten som 

han delar med två kompisar.
81

  

                                                 
81

 Se bilaga, transkribering Dagens Nyheter, s. 39. 



 

17 

 

4. Undersökningen 

Intervjufrågorna har delats in under de fyra olika frågeställningarna för att förenkla analysen 

och göra det lättare att jämföra de intervjuades svar. Inledningsvis presenteras samtliga 

intervjupersoners karriär för att i undersökningen ha en förförståelse för journalisternas 

bakgrund och erfarenheter. Efter detta följer de fyra olika frågeställningarna med en kort 

sammanfattning under varje fråga för att presentera det viktigaste som har sagts. 

 

4.1 Journalisterna beskriver sina roller 

Här redovisas det material som berör journalisternas bakgrund och deras syn på deras 

yrkesroller – både i samhället och privat sett. Här redovisas även hur deras privatliv påverkas 

av deras journalistroll. 

 

4.1.1 Karriär 

Elisabeths karriär började som utbildad stillbildsfotograf i slutet på 80-talet. Hon upplevde 

dock att det var svårt att få ett arbete, speciellt då det vid denna tid var problematiskt för 

kvinnor att få jobb inom pressfotografi. Elisabeth hade några vikariat men kände att det inte 

var hållbart i längden och därför valde hon att utbilda sig till journalist vid Bona Folkhögskola 

i Motala.
82

 Hon tog sin examen i början av 90-talet och arbetade sedan på flera lokaltidningar 

som exempelvis Ulricehamns Tidning och Blekinge Läns Tidning. Hon var även med och 

drog igång gratistidningarna Jönköping Nu och Höglandet Nu. Elisabeth har även arbetet på 

TV4 Västerbotten som är en regional TV-station. På Östgötatidningen blev hon verksam år 

2006 där hon idag är redaktör. Elisabeth beskriver sin yrkesroll som en blandning mellan 

nyhetschef, reporter och textredigerare.
83

 

 

Sandras karriär började redan på gymnasiet då hon arbetade för UngNT som är NT:s 

ungdomsredaktion. Efter det flyttade hon till Stockholm där hon studerade teatervetenskap 

samt journalistik på Poppius Journalisthögskola. Under denna tid var hon med och startade 

lokaltidningen Situation Sthlm, hon arbetade mycket bredvid studierna och hade inte siktet 

inställt på att bli just nöjesjournalist. Sandra flyttade sedan tillbaka till Norrköping och 

studerade vid Linköpings Universitet utbildningen Kultur, Samhälle och Mediegestaltning.
 

Under denna var hon med och startade upp universitetstidningen Gestalten och skrev för flera 
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olika tidningar i Norrköping. Sandra studerade även senare en kurs kring Internet och 

arbetade med webben på Östgötateatern. I och med detta fick Sandra en anställning på NT då 

de behövde någon som kunde arbeta med webb utöver det journalistiska arbetet.
 
Idag har 

Sandra arbetat på NT i tio år och befinner sig på nöjesredaktionen där hon hamnade efter sin 

mammaledighet då det inte fanns någon annan tjänst tillgänglig.
 84

 

 

Till skillnad från Elisabeth och Sandra som arbetar på lokaltidningar hade Gert ingen 

journalistisk utbildning innan han började arbeta som journalist. Däremot är han bland annat 

utbildad postiljon, fångvaktare och lärare sedan han tog studenten år 1973. Gert har även 

studerat kemi, geovetenskap och naturgeografi men insåg till slut att forskarrollen inte var 

någonting för honom. I och med hans stora samhällsintresse och de frilansjobb han haft 

genom åren började han söka jobb som journalist och fick tillslut år 1979 en tjänst som 

allmänreporter på Södermanlands Nyheter. Efter detta fick Gert fast anställning på 

Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt och efter detta hamnade han på tidningen Land som 

miljöreporter i elva år. År 1995 blev Gert värvad till DN som miljöreporter men gick sedan 

över till att bli allmänreporter innan han kom till Insidan där han idag har arbetet i tio år som 

reporter.
 85

 

 

Sammanfattning 

Både Sandra och Elisabeth ville tidigt ha journalistik som yrke och båda studerande och 

arbetade inom detta område tidigt i livet. Gert däremot har haft många arbeten som inte 

överhuvudtaget har med journalistik att göra innan även han gled in på det spåret. Samtliga 

har dock sedan unga år varit intresserade av samhälle och politik. Gert är dessutom den enda 

av de tre som har en bakgrund fylld med både lokaltidningar och flera rikstidningar, medan 

Elisabeth och Sandra endast har arbetat på lokaltidningar. 

 

4.1.2 Varför journalist? 

Varken Elisabeth eller Sandra har haft några andra planer i livet än att bli journalist. Båda två 

brinner för att förändra, informera, hjälpa och påverka i samhället. Gert visste däremot inte att 

journalist var den yrkesroll han skulle komma att ha, men han har alltid haft ett stort intresse 

för samhälle och har alltid haft åsikten att samhällsproblem är följden av en bra eller sämre 

politik. När Gert fick sin tjänst som reporter på Södermanlands Nyheter upplevde han att han 

                                                 
84

 Se bilaga, transkribering Norrköpings Tidningar, s. 22 – 23. 
85

 Se bilaga, transkribering Dagens Nyheter, s. 39 – 40. 



 

19 

 

hade hittat rätt yrke.
86

 Sandra däremot såg sig själv i en annan sorts journalistroll än den hon 

har idag: hon ville vara en resande reporter som rapporterande direkt från platsen där nyheten 

hade skett. Efter en tid insåg hon dock att detta inte passade hennes person och valde i stället 

att kämpa för den lilla människan på lokal nivå. Det var dock ont om jobb och Sandra fick i 

stället ta tjänster på avdelningar som Kultur och Nöje, vilket också är en väg in i branschen.
87

 

Elisabeth utbildade sig, trots att hon ville bli journalist, till fotograf då även hon upplevde att 

det var ont om jobb och även hade en oro över att tappa lusten för skrivandet om hon gjorde 

det på heltid. Efter några år gled Elisabeth dock in på journalistspåret igen och säger att finns 

det någonting som en människa verkligen brinner för så får denne i princip kämpa för att inte 

hamna där. Elisabeth anser att det många gånger kan vara tufft att vara journalist då denne på 

framför allt lokal nivå är mycket unik, men hon upplever ändå en mycket stor frihet i sin 

yrkesroll och tror inte att någon journalist som har arbetat ett tag inom branschen skulle vilja 

jobba med någonting annat.
88

 Detta håller Sandra med om och till en viss mån även Gert, men 

han har trots allt till skillnad från de andra två en idé om vad han skulle arbeta med om han 

inte var journalist: skriva fackböcker eller romaner.
89

 

 

Sammanfattning 

Samtliga tre journalister anser att de har en viktig roll i samhället. Den främsta anledningen 

till att de har valt detta yrke är att de vill kunna påverka i samhället och som journalist har de 

stor möjlighet till att göra detta. Bakgrunden för de tre individerna ser lite olika ut, men både 

Elisabeth och Sandra har drömt om att bli journalist sedan de var små.  

 

4.1.3 Yrkesrollen i samhället 

4.1.3.1 En betydelsefull men krävande roll 

De intervjuade anser att de har en viktig roll i samhället och poängterar detta flera gånger 

under intervjuerna, men både Gert och Elisabeth menar att en journalist heller inte ska 

överdriva sin betydelse. När de fick frågan om vilken roll de anses ha i samhället rådde en 

tveksamhet hos flera av de intervjuade, men Sandras första tanke var begreppet 

”multimediareporter”. Gert svarade att han förväntas vara väldigt fri medan Elisabeth direkt 

svarade att rollen som en journalist har är väldigt betydelsefull. Elisabeth anser att hennes roll 
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på en lokaltidning är att vara en informationsbärare, att sprida information som 

lokalbefolkningen inte tidigare visste och att även visa vad människor gör i sin vardag. Hon 

anser att en journalist ur en synvinkel är en samhällsaktör som speglar det samhälle som 

denne är verksam i, och även är en makthavare då journalister enkelt kan utöva makt genom 

media om viljan så finns. Elisabeth påpekar dock starkt att en journalist däremot inte är 

någonting utan ett medium, finns det ingenstans att publicera sina texter kommer det heller 

inte att finnas någon som läser det denne tycker eller vill framföra. Det är alltså massmedia 

som är maktinstrumentet – inte journalisten.
90

 Gert framför att han genom sin roll som 

journalist har möjlighet att skapa debatt i samhället. Han kan välja att skriva om exempelvis 

missförhållanden och genom detta skapa diskussioner, motioner, riksdagsdebatter och i bästa 

fall propositioner. Gert anser dock att det är svårt att påverka i dagens samhälle då det ofta går 

väldigt långsamt att få igenom någonting, men som journalist har han en fri möjlighet att 

försöka påverka.
91

 

 

G: Och det är fantastiskt att ha en sådan megafon framför munnen som Dagens 

Nyheter. Den når nästan en miljon läsare. 

 

Sandra upplever att hennes yrkesroll kräver att hon måste klara av flera saker på en och 

samma gång och samtidigt inte tappa fart. Som journalist måste individen kunna klara av den 

osäkerhet som infinner sig, oavsett om journalisten är heltidsanställd eller inte – det är ont om 

jobb och han eller hon måste klara av att flytta dit arbete erbjuds. Sandra menar att 

journalistyrket inte är tryggt och därmed har ens personlighet och inställning mycket med att 

göra om en individ ska klara av arbetet eller inte - det spelar ingen roll att journalisten är 

duktig så länge som han eller hon inte har rätt inställning till yrkesrollen. Sandra anser precis 

som Elisabeth att det är ett grupparbete att göra en tidning och i och med detta krävs 

”superindividualister”. 
92

 

     Elisabeth anser, precis som Sandra, att baksidan med lokaljournalistik är att som 

lokaljournalist får denne vara beredd på att flytta mycket om han eller hon vill utveckla sin 

kompetens och även känna att det som journalisten gör är nytt och omväxlande. Detta beror 

enligt Elisabeth på att det kan bli tjatigt då lokaljournalister ofta får skriva och göra samma 

arbeten flera gånger om i och med storleken på kommunen – det händer inte så pass mycket 
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att det finns någonting nytt att skriva om varje gång tidningen ska ut och därmed kan det bli 

svårt för individen att vilja stanna en längre tid. Har dessutom journalisten ett vikariat innebär 

oftast det att när tiden går ut måste han eller hon flytta till en annan stad där nästa jobb finns.
93

 

Har journalisten en anknytning till orten tycker dock Elisabeth att det går att finna ett intresse 

även i de mindre, återkommande händelserna. Hon menar även att lokaltidningar inte har den 

ekonomin så att de anställda kan utveckla sig genom att gå exempelvis kurser och uppleva att 

det alltid finns den glädjen i arbetet.
94

 

 

Elisabeth upplever att journalistens roll i samhället har förändrats mycket de senaste åren i 

och med den tekniska utvecklingen och marknadsföringen av Internet och bloggar. Detta har 

medfört att alla kan göra sin röst hörd vilket innebär att journalisternas makt idag inte är lika 

stark som den en gång har varit. Elisabeth anser dock att hennes roll som lokaljournalist 

fortfarande är mycket betydelsefull, men hon påpekar att enbart för att hon skriver i tidningen 

så innebär inte det att alla människor läser och noterar det hon vill säga – men för de som 

läser tidningen är hennes roll betydelsefull. Elisabeth exemplifierar sin betydelse genom att 

förklara att en journalist kan fälla ett kommunalråd om denne missköter sina uppgifter, men 

vill även poängtera att människor idag är mer medvetna om källkritik och ofta inte ser media 

som den verkliga sanningen.
95

  

 

El: Min syn är det ju inte. Därför då uppfyller jag inte kraven på att vara objektiv. 

Sedan är det ju alltid så att när man jobbar med något bildar man sig en tes om 

någonting. Annars kan man inte göra en bra vinkel. Men tesen kan ju visa sig vara 

helt oriktig, och det måste man vara öppen för. Och vad man alltid ska tänka på 

tycker jag är det är att… ja, man kanske vill få fram någonting särskilt men man ska 

ju inte ljuga för att få fram det. Hittar man ingen som kan bekräfta det här, då får 

man faktiskt acceptera att man är fel ute. […] det är klart det är en spegling om jag 

går ut och skriver om ett evenemang. Men det är ju samtidigt, alltså det lär man sig 

lite när man jobbar som fotograf: man tar ju bilder och de är helt sanna… men det 

är ju bara en liten ruta, så att det som händer runt omkring… så visst är det min 

bild av det hela men det är ju inte så att man… 
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Elisabeth ser dock inte detta som någonting negativt utan upplever snarare att det är mer 

intressant att arbeta som journalist när hon inte är lika viktig själv.
 96

 

     Sandra anser att hennes roll i samhället är att sätta guldkant på tillvaron för de som läser 

tidningen, och precis som Elisabeth vill hon rapportera om positiva händelser i vardagen och 

visa att det inte endast finns elände i staden. Det Sandra kan göra för läsarna är att informera, 

tipsa och sprida glada nyheter då samhällsbiten är det hon kan bidra med i sin nuvarande 

position på tidningen, och hon upplever att hon har valt att vara någon som kan bringa 

ordning i det kaos som kan finnas bland all information.
97

  

 

Elisabeth anser att en journalist är någon som har en djupare kunskap om samhället och även 

vet hur denne ska göra för att ta reda på saker som kanske andra vill dölja. Hon anser att 

Sverige är ett mycket öppet samhälle vilket innebär att vem som helst kan gå in på exempelvis 

kommunen och se vad de får för post, men poängterar att det inte alla gånger är så lätt för en 

vanlig medborgare att göra detta då det finns de som har ett intresse i att det ska svara svårt 

för människor att använda sig av sina rättigheter. Det är där som Elisabeth anser att 

journalisten har en mycket viktig roll i samhället då denne har som jobb att avslöja 

missförhållanden och sprida information som människor tidigare inte hade någon kunskap 

om. 

 

El: […]och på det viset så har ju journalisten en väldigt viktig roll att hjälpa 

människor att kunna leva sina liv och göra val, och ja, hålla sig informerade om 

saker och ting. Men sedan kan man ju också som journalist, som journalist har du 

en unik ställning i samhället också, det är mycket du får göra som journalist som du 

inte får göra som privatperson. Och mycket du får snoka i helt enkelt om du har ett 

pressleg. Och det gör ju också att människor som far illa i systemen och så där och 

hamnar mellan stolarna och så, man kan göra väldigt mycket för dem. Man har 

liksom en roll, det här tredje statsmakten brukar man skoja om, men det är faktiskt… 

det finns ett allvar i det också. 

 

Elisabeth beskriver sin yrkesroll som en kil som finns mellan näringslivet, polisen, politiken 

och militären. Alla dessa instanser är mycket slutna och för att de inte ska kunna missbruka 

sin makt behövs det en kil däremellan som har möjligheten att utöva en viss kontroll som inte 

medborgarna har rätt till eller kan göra. Därmed har det byggts in vägar i systemet för 
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journalister som ska representera de små människorna. En riktig journalist är alltså för 

Elisabeth en person som kan utnyttja dessa vägar och vet hur denne ska utnyttja redskapen för 

att få fram information. Hon tillägger att oavsett vad en person arbetar med; TV, radio eller 

tidning, så kräver samtliga arbetsområden sina färdigheter, men för att vara en bra journalist 

måste individen kunna nyttja de redskap som finns.
98

 

     Gert beskriver sin yrkesroll som att han förväntas vara väldigt fri, och han upplever även 

att han på ett plan kan känna sig just fri. Har han en idé och övertygar sina fyra arbetskamrater 

så kan han skriva om nästan vilket ämne som helst. Gert anser att journalistrollen innebär att 

individen får arbeta fritt, söka sig fram, leta rätt på källor och leta rätt på intervjupersoner som 

journalisten helt och hållet får välja själv. Han tillägger dock att det inte är alltid som han får 

sin vilja igenom då det finns andra kolleger på Insidan som också ska vara övertygade om 

idén, men sammantaget sett så upplever Gert att han är fri, friare än vad andra nyhetsreportrar 

kan vara som är mer tidspressade än vad han själv är. Å andra sidan anser Gert att han på ett 

plan endast ingår som en kugge i ett stort maskineri och har många chefer som har sitt sätt att 

tycka.
99

  

 

G: Så på ett annat sätt känner jag mig inne i en organisation. Jag måste gå hit varje 

dag, ett visst antal timmar, precis som ett vanligt jobb. Så där kan man väl fundera 

på om jag är fri. Snarare löneslav. 

 

Gert upplever att trots att han har ett fantastiskt journalistjobb så skulle han vilja vara ännu 

mer fri än vad han är idag.  

 

Sammanfattning 

Alla anser att de har en mycket betydelsefull roll i samhället, medan Elisabeth och Gert 

tillägger att denna roll inte ska övervärderas. När frågan ställdes gavs helt skilda svar, men 

något som de alla anser är att rollen en journalist har är ett informera allmänheten och skapa 

diskussioner. Elisabeth anser dock att en journalist inte kan påverka alls utan mediet och 

Sandra betonar hur viktigt det är att ha rätt inställning till yrkesrollen för att klara av arbetet. 

Gert upplever att samhället är svårt att utöva inflytande på men han har trots allt en fri 

möjlighet att försöka. Både Sandra och Elisabeth anser att baksidan med lokaljournalistik är 

att journalisten ofta behöver flytta mellan flera olika städer där arbete erbjuds, medan Gert 
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inte nämner denna problematik förrän konkurrens diskuteras under intervjun. Elisabeth anser 

att journalistens roll har förändrats under de senaste åren då alla människor idag kan göra sin 

röst hörd i och med Internet. 

     Gert anser att journalistrollen innebär att individen får söka efter egna källor och 

intervjupersoner, och får arbeta fritt inom angivna ramar. Han anser sig även vara fri, men 

tycker å andra sidan att han är en kugge i ett stort maskineri. Elisabeth anser att 

journalistrollen innebär att individen har en djupare kunskap om samhället samt har kunskap 

om hur denne ska få fram information. Hon anser även att yrkesrollen innebär att vara en kil 

mellan myndigheterna så att dessa inte kan utnyttja sin makt obemärkt. 

4.1.3.2 Igenkända  

Sandra upplever att hon kan bli igenkänd på stan men ser inte detta som ett problem. Hon 

tycker dock att det kan ta för lång tid att handla ibland då läsare kommer fram och pratar med 

henne, och därav handlar hon endast sent på kvällarna i vissa mataffärer. Sandra anser att hon 

inte är någon större lokalkändis men önskar å andra sidan att hon inte skulle vara igenkänd de 

gånger hennes son ligger på ICA och skriker. Hon tycker dock för det mesta att det är givande 

att människor kommer fram till henne, även om hon ändå anser att det begränsar hennes 

nöjesliv då hon inte kan gå ut och festa med kompisar som exempelvis är politiker.
100

 

     Elisabeth upplever, precis som Sandra, en begränsning i sitt nöjesliv men i mycket högre 

utsträckning. Hon blir ofta igenkänd ute och kan inte gå ut och dricka sig märkbart berusad, 

och hon bör heller inte vara med i något politiskt parti, förening eller annat då hon inte har 

någon kollega som kan behandla ämnet i hennes ställe när det gäller någonting som hon är 

inblandad i privat. Elisabeth tycker att det inte är ovanligt att hon, positivt eller negativt, 

drabbas av det hon har skrivit, så för henne är det mycket viktigt att alltid försöka vara så 

neutral som möjligt. Hon anser dock att det ofta är roligt att bli igenkänd på stan och få höra 

läsares åsikter, och kanske även få tips på vad som händer och vad hon kan skriva om.
101

 

     Gert tycker att han bor i en för stor stad för att kunna bli igenkänd, vilket han sällan blir för 

sitt utseende då DN inte heller har några bildbylines. Däremot kan han bli igenkänd vid sitt 

namn då Gert inte är så vanligt att heta, men han ser inte detta som något problem.
102
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Sammanfattning:  

Både Elisabeth och Sandra blir igenkända när de är ute på stan, men Elisabeth blir igenkänd i 

en större grad och hon upplever att detta får både positiva och negativa konsekvenser i hennes 

liv. Medan Elisabeth inte känner sig bekväm med att gå ut och dricka sig berusad offentligt 

upplever inte Gert att han blir igenkänd speciellt ofta. Samtliga tycker dock att det är roligt 

när människor kommer fram och pratar med dem. 

 

4.1.4 Personlig yrkesroll 

Elisabeth upplever att efter att arbetat som journalist i nästan 20 år så är den yrkesrollen en 

mycket stor del av henne. Hon anser att den innebär ett större personligt ansvar jämfört med 

vissa andra yrken men även att rollen ger henne ett mycket intressant och spännande liv som 

hon möjligtvis inte hade haft om hon inte hade varit journalist. Elisabeth får uppleva saker 

som hon aldrig hade trott att hon skulle få uppleva i sitt liv, och hon anser även att 

journalistrollen ger henne väldigt mycket personligen och just därför tror hon att det skulle 

vara svårt för en journalist att byta arbete och göra någonting annat. Givetvis anser Elisabeth 

att det finns betungande nackdelar med att vara journalist, som exempelvis det massiva 

ansvaret som ligger på endast henne, men att kunna påverka i samhället är så pass viktigt för 

henne att nackdelarna med arbetet inte har någon avgörande roll.
103

 

     Sandra däremot upplever att hon kliver in i en roll då hon varje måndag spelar in ett 

program som senare sänds i TV, och att hennes kolleger brukar skratta åt henne när hon 

trippar in med sina högklackade skor, glittriga kläder och bär mycket smink. Sandra 

poängterar dock att hon alltid försöker att vara lättläst och personlig, men inte så pass 

personlig att det blir privat.
104

 Hon upplever också, precis som Elisabeth och Gert, att hennes 

yrkesroll har blivit en del av hennes privata roll och att hon aldrig riktigt går ur den. Detta 

beror dels på att människor har sett henne i NT-arrangemang och därmed förknippar henne 

med journalistrollen, men främst beror det på att Sandra alltid har arbetet i huvudet oavsett 

var hon befinner sig.
105

 

 

S: För Corren har valt ett annat koncept där man är mer urban och lite coolare så. 

Och lite mer storstad kanske. Men de har en sådan reporter där. Jag kan inte spela 

det. Så mycket spelar jag aldrig. Utan jag tar på mig glamourmössan, men jag 

spelar ingen annan. 
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Gert upplever, som Sandra och Elisabeth, att journalistrollen går in i hans egen personliga roll 

och där utgör en stabilitet.
106

 

 

G: Det utgör någon sorts stadga till min person på något sätt. Jag är reporter 

också. Jag är inte bara pappa. Fast jag har alltid ansett att mina viktigaste roller i 

viktighetsordning; […] Pappa, partner, vän och reporter. 

 

Gert anser att en del av hans yrkesroll innebär att representera tidningen DN, men han strävar 

ändå alltid efter att ha samma moral i botten. Han menar också att en journalist inte kan 

stänga av sig så pass mycket att arbetet sker på ren rutin, utan snarare ingår det i 

journalistrollen att vara en människa och delge lite av sig själv. Journalisten måste tillåta att 

ge av sig själv i känslomässiga situationer för att uppfattas som medmänsklig och förstående, 

men ändå inte ge utlopp för sina känslor så pass mycket att materialet förstörs.
107

 

     Elisabeth upplever att hon alltid är sig själv i arbetet men att hon ändå måste anpassa sig 

efter situationen hon befinner sig i: sitter hon med i en rättegång är hon neutral och anonym 

och gör hon enkäter ute på stan är hon glad och alert. Vilken situation hon än befinner sig i så 

är det dock samma Elisabeth i grunden som är ute och utför uppdragen.  

 

El: Så där tror jag att ska man jobba mycket allmänt då är det svårt att ha en roll 

som man… att man tar på sig som en kappa när man kommer till jobbet. Då är 

kanske rollen den att man är föränderlig och att signalerna man ger är att ”jag 

förstår när det är allvar och när det är skoj”. Så att folk kan känna det att när jag är 

ute och gör ett lite mer allvarligt jobb, det kan ju vara sorgliga saker och så, så 

förstår dem ändå att jag fattar läget. 

 

Precis som Gert upplever Elisabeth att journalistrollen handlar om att ge ett stabilt intryck 

som människa snarare än som journalist. Dessutom tror hon att framför allt en lokaljournalist 

tjänar mycket på att vara sig själv och sin person: är denne lite mer ”du” med folk på stan får 

dem enligt Elisabeth ett förtroende för journalisten som människa och inte som yrke. I och 

med detta får journalisten mer information från människor omkring och arbetet blir dessutom 

roligare att utföra.
108
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Sammanfattning: 

Elisabeth anser att journalistrollen ger henne ett mycket spännande liv, ett liv som hon kanske 

inte annars hade haft. Hon upplever att yrkesrollen har blivit en del av hennes personliga roll 

och därmed tror hon att det skulle vara svårt att byta arbete då journalisttiteln är en del av den 

hon är. Elisabeth belyser dock att det trots allt på ett plan är viktigt att skilja de olika rollerna 

åt. Sandra känner att hon varje måndag klär i sig en roll då hon ska medverka i TV, men som 

reporter har journalistyrket blivit en del av hennes privata roll och därmed går hon aldrig 

riktigt ur den. Hon upplever att hon anpassar sig efter situationen, men hon är alltid sig själv. 

Även Gert anser att yrkesrollen och den privata rollen går in i varandra och journalisten Gert 

utgör en stadga till hans personlighet. Gert tycker att det är viktigt att han är sig själv och 

alltid har samma moral oavsett situation i livet, vilket Sandra och Elisabeth håller med om.  

 

4.2 Vilka skillnader finns i rollen som lokaljournalist och 

rikstäckandejournalist? 

Nedan redovisas vilka arbetsuppgifter journalisterna har, vilket inflytande och vilken relation 

de intervjuade anser att läsarna har på tidningarna samt vilken konkurrens de upplever finns. 

Här finns även svaren på vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika 

journalisterna. 

 

4.2.1 Arbetsuppgifter 

Östgötatidningen finns i två olika versioner, en i Motala som Elisabeth har hand om och en i 

Mjölby som hennes kollega Pernilla är redaktör för. Elisabeth berättar att de har varsin tidning 

men byter material och idéer med varandra. Östgötatidningen hör ihop med Pola Media som 

äger Östgötatidningen och 35 andra lokaltidningar. Eftersom Elisabeth är ensam på Motala-

editionens Östgötatidningen så har hon mycket att göra.
109

 

 

El: […] först planerar jag tidningen, vad jag tror att jag vill ha med den här veckan, 

så lägger jag ut de jobben och jag fixar de jobben. Sedan samlar man ihop det och 

då rent konkret så lägger man också ut dem på sidorna, så att det ska bli rätt och 

nyhetsfördelningen ska bli rätt och så där.  

 

Elisabeths roll som redaktör och nyhetschef tycker hon vissa gånger kan vara ganska tufft 

men hon anser att det är väldigt omväxlande. Hennes arbetsuppgifter är att planera tidningen 
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och lägga ut jobb, men även arbeta mycket med i frilansaren i form av att bearbeta deras 

texter. Elisabeth förklarar att som nyhetschef på en tidning behöver denna inte sitta och rätta 

andras texter, men på en lokaltidning när individen även är redaktör ingår även dessa 

arbetsuppgifter och därmed följer ett större publicistiskt ansvar. Elisabeth har en tredje 

yrkesroll och det är att vara reporter vilket innebär att hon skriver och tar bilder. Hon upplever 

ibland att hon skulle behöva vara tre olika personer samtidigt då det är väldigt mycket att göra 

på tidningen. Det gäller hela tiden för Elisabeth att hålla ett öga på vad frilansarna skriver om, 

vad hennes kollega i Mjölby har på gång och vad hon själv har tänkt göra för att det inte ska 

krocka med någonting annat.
110

 

 

Sandras arbete handlar om att skriva blogg och notiser för nt.se, utföra intervjuer, skriva 

nöjesartiklar för tidningen, recensera aktuella evenemang samt alltid se till att det finns jobb 

framåt i tiden. Hon beskriver sig själv som en multireporter: en blandning av redaktör, 

reporter, programledare och recensent. Sedan tre år tillbaka har Sandra även ett nöjesprogram 

i 24NT, den lokala TV-kanalen, som hon ska fylla med nöjesnyheter och tips.
111

 

     Gert jobbar tillsammans med fyra andra på Insidan, en del av DN som är med i tidningen 

fyra dagar i veckan. Han jobbar som reporter och gör främst intervjuer som är baserade på 

livserfarenheter.
112

 

 

G: Vi skriver ju om människans insida. Insidan i dubbel mening. Insidan i tidningen 

och människans insida. […] det är psykologi, relationer, glädje, hur det är att leva, 

sorg, att ha barn, att dö, att ha en mamma som ligger för döden, att ha ett barn som 

begår självmord, alla verkligt viktiga livsfrågor. 

 

Sammanfattning 

Sandra och Gert har inte samma omfattande ansvar som Elisabeth då de är verksamma på 

större tidningar. De har mer avgränsade uppgifter om vad som ska göras och de vet vad som 

förväntas av dem. Elisabeth fungerar som sin egen chef och får ta det övergripande ansvaret 

för tidningen själv då hon är ensam journalist och samtidigt redaktör på Östgötatidningen. 

Hon har dock till sin hjälp en kollega i Mjölby som hon kan diskutera och byta material med. 

Sandra och Gert har däremot flera olika kolleger som de kan samtala med, men även måste ta 

hänsyn till gällande materialet som ska publiceras i tidningen. 
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     Elisabeth har två ytterligare roller på tidningen utöver redaktör: hon är även nyhetschef 

och reporter. Det kan liknas med Sandras yrkesroll där hon anser sig vara en multireporter: 

hon är både redaktör, reporter, programledare och recensent. Gert som arbetar på den största 

tidningen av de tre har endast en roll och det är att vara reporter.  

 

4.2.2 Läsarnas inflytande och relation till tidningen  

DN och NT har en relativt liknande relation till sina läsare. NT har en hög mur utåt som enligt 

Sandra börjar luckras upp allt mer. Hon säger att läsarinflytandet är sådär och att NT inte 

riktigt lyssnar på vad läsarna vill ha, men att de är på väg dit.
113

 Gert beskriver DN som en rätt 

”överhög” tidning som inte lyssnar tillräckligt på sina läsare. Han berättar att de ofta får in 

tips från läsare och att det faktiskt händer att de följer upp tipsen och gör artiklar av dem, men 

han tror inte att läsarna kan påverka i längden.
114

 Även om Gert menar på att DN har en 

upphöjd ställning så är han noga med att förklara att han försöker ha ett annat förhållande till 

läsarna. 
115

 

 

G: Jag försöker ju skriva rakt och enkelt och begripligt men ändå inte underskatta 

läsarnas intelligens. Det är den gyllene regeln. Överskatta inte läsarnas kunskaper, 

men underskatta inte deras intelligens.  

 

Eftersom Gerts avdelning, Insidan, skriver om människonära ämnen, får de väldigt mycket 

läsarsynpunkter på och om sina artiklar. Läsarna hör av sig och säger vad de vill läsa om och 

efter att artikeln är publicerad hör de av sig och berättar om sina erfarenheter och åsikter.
116

  

 

Till skillnad från NT och DN så har läsarna stort inflytande på Östgötatidningen eftersom 

Elisabeth i stort sett är beroende av tipsen. Östgötatidningen lyssnar mycket, även på dem 

som inte tycker ”rätt” saker. Elisabeth menar på att oavsett om hon inte tänker skriva om just 

det som läsarna vill, för att det kan upplevas stötande, så är det i alla fall viktigt att ta till sig 

det som sägs då det kan föda någonting att skriva om i ett annat sammanhang.
117

  Detta 
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motsäger sig Gert helt då han poängterar att han tycker det är viktigt att inte lyssna på 

exempelvis rasister och sexister.
118

  

     Eftersom Östgötatidningen är en gratistidning är läsarna och annonsörerna de viktigaste, 

för läser ingen tidningen så vill ingen annonsera i den och då kan tidningen inte ges ut. 

Elisabeth tror att för Östgötatidningen betyder den enskilde läsaren i Motala mer än vad den 

enskilde läsaren gör för DN.
119

  Elisabeth tror även att felet som de större tidningarna gör är 

att de ligger på en för hög nivå för läsarna och att chansen finns att de blir för uppblåsta och 

glömmer att läsarna exempelvis vill se bilder på sig själva i tidningen istället för att ständigt 

läsa om kommunfullmäktige. Detta upplever ibland Elisabeth som tråkigt, men poängterar 

samtidigt att det är viktigt att låta journalistiken vara en del av vardagen och på lokalnivå gå 

så nära läsarna som det är möjligt på ett bra sätt.
120

  

 

Sammanfattning 

NT och DN är båda stora tidningar i sin genre och är därför inte beroende av läsarna på 

samma sätt som Östgötatidningen är för att kunna ges ut. Däremot upplever både Sandra och 

Gert att deras respektive tidningar borde lyssna på läsarna mer, men inte till vilket pris som 

helst. Elisabeth tycker det är viktigt att allas åsikter ska få komma till tals och bryr sig därför 

mer om den enskilde läsaren.  

 

4.2.3 Konkurrens  

Östgötatidningen upplever hård konkurrens eftersom det är en liten, lokal gratistidning i ett 

landskap med flera stora länsomfattande tidningar. Östgöta Correspondenten, Motala Tidning 

och Länstidningen är de tidningar som Elisabeth beskriver som tidningens konkurrenter. 

Motala Tidning är den främsta konkurrenten eftersom de konkurrerar om samma läsare. 

Länstidningen är mer jordbruksinriktad, men har ändå fäste i Motala och Östgöta 

Correspondenten, som numera sitter ihop med NT och därmed täcker hela Östergötland, har 

lokala sidor just för Motala. På grund av den hårda konkurrensen upplever Elisabeth att det är 

svårt att hitta någonting nytt att skriva om varje vecka. I och med den hårda konkurrensen 

som innebär att det är brist på jobb vilket i sin tur ofta medför att journalisten måste flytta dit 
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den lediga tjänsten finns, upplever Elisabeth att det möjligtvis i alla lägen inte är värt det. Hon 

kan dock inte tänka sig att ha något annat yrke än detta.
121

 

     Gert upplever inte alls konkurrens på samma sätt som Elisabeth. Han menar att han nog 

hade känt av den mer om han inte hade haft turen att få ett fast jobb. När det handlar om DN 

nämner Gert att SvD är DN:s främsta konkurrent traditionellt sett, och att det även finns 

gratistidningar och TV som behandlar samma frågor som dem. Gert finner att konkurrens 

mellan tidningar är en väldigt överskattad och överdramatiserad konkurrens. Han tycker att 

det ändå inte finns någon som gör just som han gör. Gert menar på att det inte spelar så stor 

roll om SvD har skrivit om hedersfrågor innan dem, för det görs ändå inte på samma sätt och 

med samma ingång. SvD:s motsvarighet till Insidan är Idagsidan där de tar upp liknande 

ämnen som Insidan och Gert berättar att han flera gånger tänkt att ”varför kom inte jag på att 

skriva om det där?” Gert tror däremot att annonsavdelningen upplever mer konkurrens än 

journalisterna eftersom det är tidningens största inkomstkälla och eftersom de går miste om 

resurser om företag väljer at annonsera i andra tidningar eller TV istället.
 122

 

 

Sandra upplever inte heller någon direkt konkurrens mot NT längre. Förr var Östgöta-

Correspondenten huvudkonkurrenten men är numera samarbetspartner till NT. Trots att 

redaktionerna samarbetar och har en del gemensamma artiklar känner Sandra ibland att det är 

surt att missa något som någon annan tidning uppmärksammar. Hon poängterar dock att NT är 

så pass kaxiga och att de känner så lite konkurrens så de inte tycker att det gör någonting om 

en annan tidning gör en liknande artikel. En anledning till att konkurrensen tonas ner är 

genom att journalisterna på de olika tidningarna känner varandra.
 123

 

    Konkurrensen finns däremot inom väggarna på NT-huset. Sandra kämpar om jobben som 

hon vill ha mot sina vänner, men den konkurrenssituationen beskriver Sandra som snäll. 

Däremot finns det en viss konkurrens mellan tidnings- och TV-mediet som kämpar inom 

samma koncern och hus. Förut har alla program endast gjorts för 24NT, men numera ska 

programmen även vara med i Östgöta-TV som är en blandning av NT och Östgöta 

Correspondenten och det tycker Sandra känns lite tråkigt.
124
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Sammanfattning 

Varken Sandra eller Gert känner någon konkurrens i sitt journalistjobb och beskriver sina 

tidningar som kaxiga i sitt slag. Sandra upplever dock att en viss konkurrens finns inom NT-

huset där det handlar om att kämpa mot kollegerna om de lediga tjänsterna. Elisabeth 

upplever mer konkurrens, vilket grundar sig i att Östgötatidningen är en relativt liten tidning 

på en ort där det redan finns ett flertal tidningar. Både Gert och Elisabeth nämner dock att 

konkurrensen är värre för annonsavdelningarna. 

 

4.2.4 Skillnader mellan lokal och rikstäckande journalistik 

Elisabeth tror att kraven på kompetens på ett sätt är större på journalister på rikstäckande 

tidningar där de måste vara otroligt duktiga, kunniga, smarta och gärna specialiserade inom 

något särskilt ämne. Hon tror att journalister på rikstäckande tidningar har mer tid och 

resurser än vad Elisabeth själv har i sitt jobb och att det där kan handla om att göra ett stort 

arbete i veckan.  Hon poängterar dock att hon inte skulle vilja arbeta så, och att det nog skulle 

vara tråkigt och frustrerande på att ha för mycket tid på sig att göra jobben.
125

 Elisabeth tror 

även att journalisterna på rikstäckande tidningar har mindre möjligheter att påverka sitt arbete, 

detta på grund av den hierarkiska struktur som finns där. Hon menar att journalisten kan jobba 

som allmänreporter men att individen då får jobb av dennes chef som säger att ”gör det här” 

och ”gör det då och då”. Friheten finns ofta att göra arbetet som journalisten själv vill, men 

inte om vad den vill.
126

 Elisabeth beskriver journalisterna på rikstäckande tidningar som en 

liten kugg i ett stort maskineri och att de individerna därmed blir mindre som människor.  

 

El: […] det kan ju vara jätteskönt att gömma sig i korridorerna om man känner att 

”åh idag är ingen bra dag”, men samtidigt så kan det vara väldigt jobbigt att inte få 

synas […] när man inte får finnas på riktigt då får man inte heller… man är inte 

lika fri som människa. Och då är man inte lika kreativ kanske.  

 

Elisabeth beskriver sig själv som betydelsefull i arbetet i och med att det har en väldigt stor 

betydelse om hon inte dyker upp på jobbet då tidningen inte kan ges ut. Detta upplever 

Elisabeth som en skön, fast en pressande, känsla. Hon tror inte att hon skulle trivas lika bra på 

en rikstäckande tidning som hon gör på en tidning på lokal nivå. Hon skulle tycka om att inte 

ha så stort ansvar som hon har nu, men hon skulle däremot inte tycka om att vara så styrd. 
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Hon menar att det skulle vara svårare att få göra jobben på det sätt som hon vill och att 

resultaten kanske inte blir som det var tänkt från början då det finns fler chefer och en längre 

arbetskedja. Elisabeth upplever detta som negativt, men poängterar även att detta kan vändas 

till det positiva de gånger journalisten inte har speciellt genomtänkta idéer.
 127

   

 

Sandra jämför sig framför allt med journalister på kvällstidningar och leder ofta in på det 

spåret under intervjun. En anledning till detta är att hon träffar dem mycket ofta och därmed 

även ser hur de arbetar. Sandra anser att nöjesjournalisterna på exempelvis kvällstidningen 

Aftonbladet enbart är intresserade av att fånga de personliga, privata och känsliga händelserna 

medan Sandra snarare upplever att hennes roll är att fånga hela sammanhanget. Som exempel 

berättar hon om Camilla från Norrköping som var med i Idol år 2009. Sandra följde henne 

hela dagen och under kvällen då hon framträdde i direktsändning medan journalisterna från 

Aftonbladet inte gav notis om henne överhuvudtaget. Under TV-sändningen gör Camilla bort 

sig och efteråt står hon och gråter och mår riktigt dåligt. När detta inträffar håller sig Sandra 

undan för att ge Camilla lite andrum, men istället ger kvällstidningsjournalisterna henne deras 

fulla uppmärksamhet och intervjuar henne. Sandra poängterar dock att detta är 

nöjesjournalisterna på kvällstidningarnas jobb och det kan de inte gå ifrån. Deras uppgift är att 

fånga känslorna och inte beskriva någonting för läsaren eller fånga en nyhet.
128

 Vill en individ 

vara journalist för journalistikens skull är det svårt att arbeta på en kvällstidning, men däremot 

anser Sandra att kvällstidningar är en bra skola att gå i om en individ vill ha journalistik som 

yrke. Hon jämför detta med en liten lokalredaktion där journalisten får gör allting - även det 

som är svårt, tufft och jobbigt, men hon upplever att hon aldrig känner sig sämre än dem. 

Sandra berättar att en av skillnaderna är att lokaltidningsjournalisten har möjlighet att gå ner 

på djupet eftersom på lokaltidningsnivå tillåts journalisten att presentera människor mer 

ingående - även om det är just det som Sandra tycker att kvällstidningsjournalistik handlar 

om, då hon anser att de inte gör annat än blottar människors känslor. Detta leder till att 

journalisten måste vara stark som person rent psykiskt, individen ska kunna klara av att göra 

människor förbannade, ledsna och besvikna.  

 

Sandra poängterar att de nätverken som en lokaltidningsjournalist kan bygga upp är 

ovärderliga. Det är inte lika lätt att byta ut en reporter på en lokaltidning som det är att byta ut 
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en journalist på en kvällstidning. Detta beror enligt Sandra på att det är händelsen som avgör 

exempelvis på Expressen.
 129

   

 

S: […]För har Estonia sjunkigt så ska du intervjua den som står på kajen och 

gråter. Men om du jobbar på en lokaltidning då gäller det att hitta nyheterna själv 

eller veta vem är iblandad när det är en nyhet. […] om det händer en arbetsolycka 

på ett företag, vi vet direkt vilka vi ska kontakta. Någon känner någon där, man vet 

att den här personen är ledig, man vet att den här kommer att ställa upp. […] Man 

ser att det börjar försvinna, uppskattningen av journalistens nätverk. […] Och nu 

tänker jag främst på våra lokaltidningsredaktörer när jag pratar. Att man tror att 

det är så lätt att byta ut dem, men det är det inte. För det krävs så mycket att få folks 

förtroende på en liten ort.   

 

Gert anser till skillnad från Sandra att det som hände i förrgår är det ingen som minns och 

som journalist blir individen snabbt ersatt av en annan. Han menar, precis som Elisabeth på 

sitt sätt gjorde, att en journalist inte ska överdriva sin yrkesroll på en tidning. Gert tror dock 

att han finns kvar lite längre i minnet hos läsarna än vad han kommer att finnas kvar på 

tidningens redaktion, men det viktigaste är trots allt är journalisten vet att privata relationer 

och förhållanden är det som i slutändan betyder mest – inte vilken roll han eller hon har på 

tidningen.
130

 

 

G: […] Alltså det går inte att tro att man är någonting på en arbetsplats den dagen 

man har slutat. Då upphör man helt enkelt att existera där. Man finns inte längre. 

Man har knappt funnits.  

 

Sandra beskriver sig själv som en journalist som kan lite om allt, men inte är jättebra på något. 

Om Sandra skulle jobba på en kvällstidning så tror hon att hon skulle jobba på en multimedia 

plats med webb eller TV. Hon skulle absolut kunna tänka sig att jobba på en kvällstidning, 

men aldrig gå längre ner i lokaltidningsjournalistiken. Sandra beskriver det som att hon tror 

att det är ett fruktansvärt svårt jobb att sitta på en lokalredaktion i exempelvis Valdemarsvik 

då de lyckas med både djupare reportage och nyhetsjournalistik trots den lilla ort de bevakar 

med sitt begränsade utbud av nyheter. 
131

  

                                                 
129

 Se bilaga, transkribering Norrköpings Tidningar, s. 38. 
130

 Se bilaga, transkribering Dagens Nyheter, s. 53. 
131

 Se bilaga, transkribering Norrköpings Tidningar, s. 34 – 35. 



 

35 

 

     På en rikstäckande tidning tror Sandra, precis som Elisabeth, att journalisten är en liten 

kugge i ett stort hjul. Hon menar att hon kan röra sig fritt på NT och tipsa journalister på andra 

avdelningar, och dessutom har hon möjligheten att påverka andra. På en rikstäckande tidning 

handlar det om att journalisten ska leverera den produkten som förväntas medan journalisten 

på en lokaltidning kan vara med och forma sitt arbete under hela processen.
132

  

    Gert har arbetat som journalist både på lokaltidningar och rikstidningar och han hävdar 

bestämt att det inte är någon skillnad mellan reportrarna i de olika genrena. Det som är 

skillnaden enligt Gert är att lokaltidningsjournalisten har en närmare kontakt med läsarna 

eftersom samhället är mindre och journalisten vanligtvis bor på samma ort som sina läsare.  

Detta tror Gert kan leda till att många journalister tycker att det är roligare att jobba på en 

lokaltidning. Han poängterar dock att han tycker om att arbeta på en rikstäckande tidning och 

att han uppskattar att han kan skriva för hela Sverige.
 133

  

 

G: Ja, och kanske lite mer att det ger mer eko i samhällsdebatten. Alltså, 

riksdagsmännen läser DN allihop, i stort sett, tror jag. I alla fall de större artiklarna 

som de uppfattar som viktigast. Så jag vet på något sätt att jag når alla 

riksdagsmän. Det kanske jag inte hade gjort om jag jobbat på Haparanda Bladet… 

 

Det Gert finner som negativt med lokaltidningar är bland annat att de har mycket mindre 

resurser, mindre pengar och mindre folk på varje avdelning.
134

 En annan sak som är negativ i 

lokaltidningsjournalistik är just närheten till orten. Gert menar på att det är svårare att skydda 

människor som intervjuas anonymt på lokalnivå, för sedan när artikeln kommer i tidningen 

kanske det går att lista ut vem den intervjuade är eftersom det bara finns fem personer från 

Azerbajdzjan på orten. Fördelen där med en rikstäckande tidning är just det att den är 

rikstäckande och att det inte går att lista ut vem som är intervjuad.
135

 

 

Sammanfattning 

Elisabeth tror att kraven på kompetens är högre på rikstäckande tidningar då en djupare 

kunskap inom ett särskilt område efterfrågas i högre grad än kunnande inom flera olika 

arbetsområden. Hon vill dock inte arbeta på en sådan tidning då hon skulle tycka att det är 

frustrerande att ha så mycket tid på sig för att utföra endast ett jobb, men hon skulle å andra 
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sidan tycka att det var skönt att slippa ett sådant stort ansvar som hon har idag. Sandra 

identifierar sig gärna och ofta med kvällstidningsjournalister då hon ofta arbetar tillsammans 

med dem, men hon anser att de fokuserar för mycket på att fånga känslorna och inte beskriva 

händelsen. Sandra anser därmed att om en journalist vill skriva för skrivandets skull ska han 

eller hon inte ta en tjänst på en kvällstidning, men däremot så tycker hon att det är en bra 

skola att gå. 

     Sandra anser att en lokaljournalist inte är lika smidig att byta ut som en rikstäckande 

journalist då lokaljournalistens nätverk är ovärderligt. Hon anser detta då det krävs mycket att 

få människors förtroende på en liten ort som heller inte innehåller lika många invånare som 

rikstäckande tidnings breddvidd. Gert däremot anser att en journalist i allra högsta grad är 

utbytbar och det som hände för några dagar sedan är det ingen som minns eller bryr sig om. 

     Både Elisabeth och Sandra anser att en rikstäckande journalist är en liten kugge i ett stort 

hjul medan Gert in finner någon skillnad mellan lokala och rikstäckande reportrar. 

 

4.3 Möjligheter och begränsningar 

Här redovisas vilka möjligheter och begränsningar journalisterna anser finns på deras 

tidningar och i deras yrkesroll, och även hur de tror att det ser ut på andra tidningar som 

skiljer sig storleksmässigt sett. 

 

4.3.1 Möjligheter 

Sandra upplever att hon på ett sätt har stora möjligheter att påverka sitt arbete genom att hon 

kan planera sin vecka lite grann efter det hon själv prioriterar, vill och hinner med. Hon 

arbetar 35 – 60 timmar i veckan och där hon genom sitt journalistiska urval förfogar över sin 

arbetstid. Sandra har dock redaktören att ta hänsyn till som sätter ramarna för vad som ska och 

inte ska göras på NT Nöje, men inom dessa ramar upplevs en stor frihet. Utöver detta tror 

Sandra att en person inte ska stanna på samma arbete mer än 5 år, men inom en stor koncern 

upplever Sandra att det inte är svårt att byta till en annan avdelning och få nya 

arbetsuppgifter.
136

 Gert tycker att han rätt stora möjligheter att påverka vad han skriver om 

och hur han skriver, även om det givetvis finns ramar att förhålla sig till.
137

 Elisabeth 

upplever, till skillnad mot Sandra och Gert, att hon har så stora möjligheter att påverka sitt 

arbete att det ibland kan kännas som att de är för stora: hon kan göra i princip vad hon vill, 
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inom ramen för journalistiken och det som Östgötatidningen arbetar för. Har Elisabeth inga 

idéer kan det däremot kännas tufft då allt ansvar ligger på henne.
138

 

 

Sammanfattning 

Elisabeth upplever att hon har så pass stora möjligheter att de nästan är för stora i och med att 

hon ansvarar för allting. Även Sandra och Gert anser att de har relativt stora möjligheter att 

påverka sitt arbete, men jämfört med Elisabeth har de fler ramar att hålla sig inom och fler 

överordnade som tycker till. 

 

4.3.2 Begränsningar 

De begränsningar som Elisabeth upplever finns på tidningen är att hon är ensam journalist på 

sin redaktion och att de är väldigt lågt bemannade. Elisabeth anser dock att den främsta 

begränsningen är den tajta ekonomin: tidningen skulle kunna göra så mycket mer med mycket 

mer pengar. Det finns även begränsningar i det geografiska då Elisabeth inte kan åka i väg till 

exempelvis Stockholm för att skriva om någonting utan det är Motala och Vadstena som 

ligger i fokus. Då Östgötatidningen är en veckotidning kan Elisabeth heller inte skriva om 

sådana dagsfärska saker att de har hunnit förändrats till dagen då tidningen kommer ut.
139

  

     Sandra upplever, precis som Elisabeth, att resurser är en stor begränsning, men av en helt 

annan anledning. Sandra tycker att det finns så mycket pengar och så mycket tid. En annan 

begränsning som finns är att det finns så mycket vilja och ambition att det ibland blir alldeles 

för mycket så att ingenting blir gjort. Arbetet fortsätter att rulla på som vanligt då 

journalisterna utvecklas i långsam takt i stället för att kunna nyttja det som finns inom 

ramarna. Däremot tycker Sandra precis som Elisabeth att de är för få, de är två stycken som 

gör sju uppslag per vecka och även om de inte skriver allting själva så är det ett redaktörsjobb. 

Sandra anser att det tar längre tid att vara redaktör åt någon annans text, ordna bilder och ha 

kontakt med redigerarna.  

     Sandra tycker att på större, rikstäckande tidningar finns det två begränsningar: den första är 

att det blir allt mer svårt att vara originell då de måste ha med de stora nyheterna som 

konkurrenterna har. Den andra är de krympande resurserna – de har en personalstyrka som 

blir allt mindre men däremot får göra allt mer, och Sandra undrar hur en journalist ska kunna 

orka med allting rent psykiskt. Dessutom anser Sandra att de stora tidningarna har börjat tappa 

profiler då de är så pass många och lokaltidningarna har börjat ta över deras 
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kvällstidningsroll. En annan begränsning som Sandra anser finns på rikstäckande tidningar är 

att det liknar mer en fabrik: reportrarna har inte någon kontroll över sin text så fort de har 

lämnat den ifrån sig. På lokaltidningar ser det helt annorlunda ut då journalisten både kan 

komma med idén, utföra den, vara med under redigeringen och välja bilder. Han eller hon får 

alltså vara med från början till slut och bestämma hur texten ska se ut och läggas upp. 

Däremot anser Sandra att hon är fast i ett fack: även om hon försöker gå över gränserna så är 

hennes ansvar det hon ska bevaka och ingenting annat.
140

 

     De begränsningar som Gert upplever finns på tidningen är bland annat det begränsade 

fysiska utrymmet. Insidan har omkring en sida i tidningen och Gert vill ofta skriva mer än vad 

det finns plats till. Gert beskriver sig själv som en person som alltid vill ta reda på väldigt 

mycket och därmed alltid vet mycket mer än vad han får plats med i tidningen. Han tycker 

dock samtidigt han har mycket plats i tidningen att använda och därmed egentligen inte har 

någonting att klaga på. En ytterligare begränsning han personligen upplever är att han inte 

alltid får igenom sina idéer i arbetsgruppen och att han väldigt ofta är mycket stressad då det 

finns så mycket att göra på så kort tid. Någonting annat som Gert ser som en begränsning är 

ekonomin. Journalisterna är mycket kostnadspressande och även om de skulle kunna åka till 

USA för att göra ett reportage så är det ingenting vanligt, för det mesta reser journalisterna i 

andra klass och går på helt vanliga konferenser. Det är ständigt tidspress då det gäller att 

producera så det är definitivt inget lyxliv enligt Gert.
141

 

 

Sammanfattning 

Sandra anser att resurser är den största begränsningen då hon tycker att det finns mycket tid 

och mycket pengar att använda men personalstyrkan är för liten för att kunna utnyttja detta. 

Hon upplever även att det finns väldigt mycket ambition, så pass mycket att i stället för att 

journalisterna utvecklas i lagom takt så står de och trampar på samma ställe. Sandra tror att 

det finns främst två andra begränsningar på rikstidningar: den första är att det är svårt för 

tidningarna att vara originella då de är tvingade att ha samma stora nyheter som deras 

konkurrenter, och den andra är den krympande personalstyrkan som får göra allt mer arbete. 

Hon anser även att rikstäckande tidningar liknas vid en fabrik då journalisterna inte har makt 

över sin text från och med det tillfälle de lämnar ifrån sig texten. 

     Gert anser att den främsta begränsningen är det fysiska utrymmet i tidningen då Insidan 

endast har en sida att fylla i tidningen och Gert upplever att han alltid vet mer än vad han kan 
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skriva. En annan begränsning är att han inte alltid får igenom sina idéer då han har fyra 

kolleger som måste godkänna förslagen. Den sista begränsningen som Gert nämner är den 

snäva ekonomin: trots att de kan resa till USA för ett reportage så tillhör detta inte 

vanligheterna då de är kostnadspressade. 

     Även Elisabeth anser att ekonomin är en stor begränsning och hon kan heller inte resa 

utanför tidningens utgivningsområden för att göra reportage. Hon nämner även, precis som 

Sandra och Gert, att den låga bemanningen är ett problem för tidningen. Östgötatidningen kan 

heller inte skriva om dagsfärska nyheter då den är en veckotidning.  

 

4.4 Vad och på vilket sätt kan journalisterna påverka? 

Nedan följer de intervjuades svar om deras personliga roll till läsarna och vilka möjligheter de 

har att påverka dem. Avslutningsvis redovisas vilka åsikter och tankar journalisterna har om 

bättre och sämre former av journalistik. 

 

4.4.1 Journalisternas relation och påverkan på läsarna 

Gert upplever att Insidan får mest respons från läsarna när de tar upp kontroversiella frågor. 

Då är det många som hör av sig med negativa kommentarer för att de inte samtycker med den 

person Gert har intervjuat.
142

 Annars får artiklarna som ligger uppe på Insidans del av webben 

mycket kommentarer, och det skapar i sin tur debatter.
143

  

 

G: […] det är det man vill, att folk ska reagera. Folk skriver ett mail, ”när jag läste 

din artikel imorse satt jag och grät”. Det tycker jag är jättehäftigt. Alltså, folk 

känner någonting. Man vill ju beröra människor. För jag tror att om någon 

förändring ska ske på något område i samhället, eller för all del i människors egna 

liv, måste först en ganska stark känsla till. Utan en stark känsla hos människor så 

blir det ingen förändring. 

 

Som journalist anser Gert att individen inte kan hänga av sig sin personliga moral på 

rockhängaren och klä i sig en annan moral. Han menar på att det måste vara samma person, 

det journalisten inte kan tänka sig att göra privat kan denne inte heller göra som reporter. 

Journalisten ska inte heller göra någonting i arbetet som denne inte kan stå för inför sina 

kompisar. Någonting annat som det också är viktigt att journalisterna inte gör är att överfalla 
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folk och tvinga sig till en intervju fast det inte gått mer än ett kort tag sedan exempelvis deras 

barn dött. Däremot kan en intervju ske när det har gått några år, då kan i stället journalisten 

fungera som en terapeut som ger stöd och uppmärksamhet och sedan hjälper till att uttrycka 

deras berättelse och att göra erfarenheten till något betydelsefullt.
144

  

     Gert hoppas på att öppna en tanke eller en känsla hos läsarna i det han skriver. Han 

poängterar att han inte vill övervärdera sin roll men tror ändå att han kan göra skillnad 

eftersom han flera gånger har fått telefonsamtal och e-post där läsarna skriver att hans artiklar 

påverkat dem så starkt att de börjat gråta. Då anser han att artikeln har medfört något och fått 

Gert att bli ett pip i mediebruset.
145

  

 

Sandra tror att hon är en av dem på tidningen som får mest respons.
146

 Genom sitt TV-

program är Sandra en mer offentlig person än andra journalister på tidningen. Detta på grund 

av att tittarna får en bild av hur hon ser ut.
 147

 All respons som Sandra får är självklart inte 

positiv, det händer att arrangörer blir sura när Sandra inte har hunnit med att recensera just 

deras program. Sandra berättar att om läsarkommentarerna skulle upphöra på artiklarna som 

hon skriver så vill hon inte vara journalist på Nöje längre. Läsarna fungerar som en andra chef 

för journalisterna och Sandra poängterar att det är jätteviktigt eftersom fokus inte längre ligger 

på vad som skrivs i tidningen utan hur det ser ut utåt mot annonsörerna.
 148

  

 

Som lokaljournalist tycker Elisabeth att det är viktigt att vara neutral i både privat och 

yrkeslivet. Hon berättar att hon är försiktig till vem som hon anförtror sig till och hur hon 

uppfattas när hon är ute privat. För att upprätthålla trovärdigheten i yrket är Elisabeth inte 

med i olika föreningar eller politiska partier. Hon menar på att det är kan vara ett lite tråkigt 

liv, men att det som journalist är viktigt med avvägningar för att relationen till läsarna ska bli 

så bra som möjligt. Här upplever Elisabeth ett problem med att vara ensam på en redaktion, 

och hon beskriver det med ett exempel: hon är nära vän med kommunchefen och en dag 

kommer det fram att kommunchefen har gjort en riktigt katastrofal sak. Hon hamnar emellan. 

Vad ska hon göra? Som vän vill hon inte hänga ut sin kompis i tidningen, men det är hennes 

skyldighet som journalist att göra det. Hade det varit fler som jobbat på redaktionen hade 
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någon annan kunna skrivit om kommunalchefen men nu när Elisabeth är ensam är det viktigt 

att hon håller distans även i privatlivet.
149

  

 

Elisabeth tycker att det är svårt att veta om hon påverkar läsarna. Men hon hoppas på att 

kunna bilda opinion och skapa diskussioner och frågor. Dock får hon inte alltid det resultat 

som hon önskar.
150

  

 

El: […] nu är det en massa rasism i Motala […]Och så går jag ut och skriver om 

rasism och snackar med folk om det. Då vill ju jag att de ska börja prata om det, 

”vad är det vi sysslar med egentligen?” […] Så det är ju vad jag önskar. Sedan är 

det ju inte säkert att de gör det utan de kanske bara säger ”Men kolla! Nu är det en 

sådan där kommunist som har skrivit i tidningen!” 

 

Sammanfattning 

Gert vill väcka tankar hos sina läsare och får mest respons när han skriver om kontroversiella 

ämnen, och han tror även att han kan utgöra en skillnad hos sina läsare. Elisabeth anser att det 

är viktigt att vara neutral i både privatlivet och yrkeslivet för att kunna vara trovärdig i sin 

journalistroll. Elisabeth hoppas på att kunna skapa diskussioner bland sina läsare och 

förhoppningsvis även opinioner. Sandra tror att hon är den person på NT som får mest respons 

då hon är en mer offentlig person än de andra på tidningen. Om responsen från läsarna skulle 

upphöra vill inte Sandra längre arbeta som journalist. Hon anser att läsarna är hennes andra 

chef då det är för dem hon skriver. 

 

4.4.2 Bättre eller sämre form av journalistik 

Både Gert och Elisabeth anser att den journalistik som förekommer i kvällstidningarna är 

dålig journalistik. Gert beskriver den sorts journalistik som ”fullständigt förödande, 

samhällsfarlig, helt sanslöst och motbjudande journalistik”. Det farliga med 

kvällstidningsjournalistiken tycker Gert är att den tränger sig på de människor som är 

drabbade och inte förstår följderna av att hängas ut i media. Han berättar dock att DN inte 

heller är perfekta, utan att det hänt att journalister på DN också har intervjuat exempelvis 

tsunamioffer alldels för tätt inpå det inträffade.
 151

 Elisabeth tycker att kvällstidningarna ofta 

är överdrivna när de har publicerat listor på till exempel farliga mediciner, eller att det är 
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farligt att de ofta hänger ut namn och bild på personer som är anklagade i olika brott men 

absolut inte är dömda än. I det senare fallet handlar det om att brutalisera journalistiken, att 

tillfredställa en nyfikenhet hos läsarna, men effekten av det kan bli oerhört negativ för de 

personer som faktiskt hängs ut i tidningen. Elisabeth berättar dock att ibland är även hon 

tvungen att skada någon, exempelvis i det fallet om kommunalrådet skulle ha tagit pengar i 

kommunens kassa. Hon poängterar att journalisten ska fungera som en samhällsaktör och inte 

bara ge läsarna vad de vill ha, eller vad journalisten själv vill skriva om.
152

 Elisabeth menar 

även att en journalist inte ska tro att han eller hon är så betydelsefull att journalisten kan 

skriva sina egna åsikter och tankar i artiklarna. Därmed tycker hon att journalister ska vara 

personliga i de det skriver, men inte privata. Journalisterna ska ha sina egna värderingar som 

en klangbotten men de ska alltid närma sig objektivt och vara öppen för att de kan ha fel.
153

  

 

Elisabeth nämner skvallerpressen som sämre journalistik, men hon tycker ändå att det är 

viktigt att det finns eftersom det finns ett intresse av det hos vissa människor. Sandra håller 

med Elisabeth i detta avseende, men nämner att även hon fascineras av kända personers liv 

och gärna läser en del av de tidningarna. Sandra anser att det viktigaste med journalistik är att 

vara noga med att följa de grundläggande etiska journalistreglerna.
154

  

 

S: Du ska ha minst två källor, du ska ha pratat med den det berör, du ska kolla 

fakta, som sagt både två källor och ha bevis, och det ska vara relevant. Och visst, 

det kan vara journalistik fast det inte är nyheter. Men någonstans ska det ha något 

slags allmänintresse. 

 

Sammanfattning 

Både Gert och Elisabeth anser att kvällstidningsjournalistik är en sämre form av journalistik 

då den ibland kan vara rent av vidrig. Alla tre intervjupersoner anser att de etiska 

journalistreglerna är viktiga som exempelvis att inte skada människor genom att hänga ut dem 

i media, ha säkra källor och skriva personligt men inte privat. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det som presenterades i undersökningen. Här sker en fördjupning 

och jämförelse av vad de intervjuade har sagt, och Goffmans teori används för att analysera 

materialet. 

 

5.1 Journalistrollen 

Nedan följer en analys på vad journalistrollen innebär och vilka förväntningar en journalist 

bör leva upp till. 

 

5.1.1 Tron på rollen 

Både Sandra och Elisabeth som arbetar på lokaltidningar såg sin framtid som journalist redan 

i tidig ålder och började så även arbeta med journalistik tidigt i livet. Båda två bestämde sig 

dock för att studera andra ämnen till en början men hamnade snart inom den skrivande 

journalistiska banan. Elisabeth utbildade sig först till fotograf då det var ont om jobb och hon 

trodde att det fanns en risk att hon skulle förlora lusten för skrivandet om hon hade det som 

heltidsarbete. Sandra valde att studera teater då hon tyckte att det var roligt och senare även 

webbkurser för att få en större kompetens inom den breda journalistiska branschen. Här finns 

en stor olikhet då Gert, som arbetar på en rikstäckande tidning, har flera skilda arbeten bakom 

sig, har studerat helt andra ämnen och hade inte en framtidsdröm om att bli journalist. De tre 

intervjuades bakgrunder kan ses som att Elisabeth och Sandra upplevde att det behövdes en 

bredare bakgrund och utbildning för att vara journalist medan Gert inte hade någon utbildning 

utan arbetade där han fick jobb. Något som dock kan slås fast är att för att kunna bli och vara 

journalist bör individen ha ett stort intresse för samhälle och politik, samt ha starka kunskaper 

inom dessa områden. 

     Goffman skriver i sin bok att det finns två sidor av ett framträdande: antingen är aktören så 

pass övertygad om sin äkthet i det han eller hon säger att denne inte tvivlar på att det är sant. 

Den andra sidan innebär att aktören inte låter sig luras av sitt eget framträdande och därmed 

ständigt måste söka kunskap för att kunna vara säker på sin sak.
155

 Båda alternativ 

exemplifieras starkt i intervjuerna då samtliga anser att det de publicerar ska innehålla så stor 

sanningshalt som möjligt och samtidigt måste journalisterna ständigt ha en stor kunskap om 

samhället och hur dess system fungerar. Lyckas inte individerna med detta är risken stor att 
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omgivningen med dess observatörer kommer att tvivla på den roll som journalisterna bär upp. 

Den individ som spelar en roll förutsätter dessutom att observatörerna tar de intryck och den 

information som förmedlas på allvar. De förväntar sig alltså att observatörerna kommer att tro 

att aktören har de egenskaper som han eller hon uppvisar, att de förstår vilka - negativa eller 

positiva – konsekvenser som kommer att uppstå av den handling individen utför samt att 

observatörerna litar på att det faktiskt är på det sätt som aktören påvisar. Sammanfattat sett 

gör individen sitt framträdande och spelar sitt spel till förmån för andra människor.
156

 

Journalisterna som har intervjuats utför samtliga sina roller genom detta sätt, även om 

aktivitetsgraden kan variera mellan dem. Framför allt den mindre lokaljournalisten utför sin 

roll för andra människors skull och är ständigt medveten om vad observatörerna vill läsa i 

tidningen och vilka reportage som intresserar dem mest. Den större lokaljournalisten och den 

rikstäckande journalisten gör även de sina framträdanden för andra människor, men då de inte 

lika lyhört lyssnar till sina läsare spelar de inte ut denna roll lika starkt.  

     Att spela sin roll till förmån för andra människor innebär att journalister alltid måste vara 

objektiva, vilket framgår i intervjuerna, och därmed bör de inte skriva om sådana saker som 

de själva är personligt intresserade av men inte berör läsarna. En tendens till att faktiskt göra 

detta finns återigen hos den rikstäckande journalisten och den stora lokaljournalisten, men 

båda påpekar dock att läsarna är en av de viktigaste källorna för en tidning och att det betyder 

mycket för dem att få respons på deras arbeten. 

 

Att Elisabeth och Sandra tidigt visste att de ville arbeta som journalist är inget lokalt betingat, 

däremot kan det i större städer finnas en större möjlighet att individer som inte från början 

hade tänkt sig att arbeta inom denna bransch ändå hamnar där. Detta beror på att 

tidningsutbudet och därmed arbetsmarknaden för journalister i stora städer är betydligt högre 

och därmed finns det mer jobb att erbjudas. 

     Gert är den enda av de tre som har en bakgrund av både lokal- och rikstäckande tidningar 

medan Elisabeth och Sandra enbart har arbetat på lokala tidningar. Detta innebär att vägen in i 

branschen för journalister ofta är lokaltidningar, där de skolas och lär sig vad som förväntas 

av dem. Fallet är även ofta så att när en journalist har fått in en fot på en rikstidning så blir 

denne ofta kvar och återvänder inte till lokala tidningar igen. 

     Elisabeth tror att en person som har arbetat inom yrket i flera år inte skulle kunna tänka sig 

att arbeta med någonting annat. Sandra nämner samma sak medan Gert trots allt har en idé om 
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vad han skulle sysselsätta sig med om han inte var journalist. Återigen står lokaltidningarna 

för samma tro medan den rikstäckande avviker. På lokala tidningar finns det ett sådant stort, 

brinnande intresse att det inte finns några klara tankar kring att arbeta med någonting 

annorlunda. Samma brinnande intresse återfinns på rikstidningar, dock med ett annat 

perspektiv på situationen där funderingar kring andra arbeten tillåts. Det finns dock även ett 

ytterligare perspektiv: Sandra och Elisabeth har inte arbetat med någonting annat i sitt liv 

förutom journalistik, medan Gert har haft flertalet olika yrken och har därmed utforskat andra 

arbetsområden. I och med detta är det lättare för Gert att tänka sig att arbeta med någonting 

annat medan det för Elisabeth och Sandra endast finns ett självklart yrke. Goffman skriver i 

sin bok att när en individ framträder i en roll så projicerar denne även, medvetet eller 

omedvetet, en del av sig själv i situationen.
157

 Gert har därmed befunnit sig i flera olika 

yrkesroller som han har anammat och blivit en del av, medan Elisabeth och Sandra hela sitt 

liv har cirkulerat kring journalistrollen. Gert har alltså sett sitt eget jag i flera helt skilda 

situationer och har därmed lättare att även idag se sig själv i en annan yrkesroll. Någonting 

annat detta bidrar till är att yrkesrollen och den personliga rollen i allra högsta grad går in i 

varandra och tillsammans bildar en särskild roll där jaget är den centrala punkten. Detta 

innebär att journalisterna alltid är sig själva i yrket men anpassar sig efter vilken miljö de 

befinner sig i. 

 

5.1.2 Regioner 

Rollen en journalist har i dagens samhälle kan till en början verka oklar, men oavsett vad den 

innebär så är den mycket betydelsefull, även om den inte ska övervärderas. Journalistrollen 

betyder dock samma sak för båda sorters tidningar: att sprida information som allmänheten 

inte tidigare visste om och skapa diskussioner. Det finns däremot här en skillnad mellan de tre 

olika tidningarna: Östgötatidningen fokuserar nästan enbart på de lokala invånarna och vad 

dessa gör i sin vardag. Sandra, som befinner sig på NT Nöje, har i uppgift att beskriva vad de 

lokala invånarna bör sysselsätta sig med medan DN siktar mot att skapa motioner, 

riksdagsdebatter och propositioner. Mindre lokaltidningar skriver om händelser som skett 

inom tidningens utgivningsområde och påverkar dess invånare, allting annat är oftast 

irrelevant. Större lokaltidningar fokuserar även de på lokala händelser, men har ett betydligt 

större utbud av regionala och utrikesnyheter. Rikstidningar å andra sidan skriver om nyheter 

som rör hela Sverige och världen, men även de har lokala sidor. 
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     Journalister är makthavare och mediet är deras maktinstrument. Makten skiljer sig dock åt 

mellan lokala och rikstäckande tidningar. Lokaljournalister kan påverka sina läsare i en större 

grad då de skriver om saker som berör de lokala invånarna, vilka i sin tur lätt kan ta till sig det 

som skrivs. Rikstäckande journalister skriver inte alla gånger om det som påverkar läsarna 

mest, men de kan å andra sidan ha inverkan på riksdagsmännen vilket exempelvis inte 

Östgötatidningen har. Därmed skriver lokaltidningar om saker som kan medföra lokala 

förändringar relativt snabbt, medan rikstäckande tidningar skriver om saker som på sikt kan 

förändra hela samhället. Goffman beskriver i sin bok begreppen ”region” och 

”regionsbeteende”. Han menar att en region är det område som ett särskilt 

kommunikationsmedium når ut till, och att ett regionsbeteende är det sätt som människorna 

inom regionen reagerar på vad som kommuniceras.
158

 Appliceras detta på de intervjuade kan 

det konstateras att de olika journalisterna har olika sorters makt. Elisabeth och Sandra arbetar 

på lokaltidningar och därmed når de ut till en begränsad region som är enklare att påverka i 

och med att det som publiceras rör läsarna i allra högsta grad – på lokal nivå. De har alltså 

mycket stor makt inom den lokala regionen, men utanför denna har de knappt någon inverkan 

alls. Gert, som arbetar på en rikstäckande tidning, har ingen begränsad region utan når ut till 

hela Sverige. Därmed är inte hans makt begränsad till ett särskilt område utan har möjligheten 

att påverka samtliga människor i landet. Å andra sidan kan rikstäckande tidningar omöjligt 

lägga ljus på områden som intresserar alla, och inte heller kan de gå lika detaljerat eller lika 

mycket in på djupet som lokala tidningar då de skulle tappa många läsare. Rikstäckande 

tidningar måste därmed klara av att skriva om sådana saker som intresserar samtliga i Sverige, 

vilket är oerhört svårt.  

     Journalistrollen innebär även att individen måste klara av en hög stressnivå och kunna 

utföra diverse arbetsuppgifter på kort tid. Som lokaljournalist finns ytterligare en stressfaktor: 

osäkerheten kring att eventuellt behöva flytta av flera olika anledningar. En av dem är 

tristessen som kan uppstå på grund av att journalisten behöver skriva om upprepade 

artikelämnen som lätt kan förekomma på en liten ort. En annan anledning är bristen på arbete 

och journalisten därmed får finna sig i att flytta dit det finns lediga tjänster. Gert nämner inte 

denna problematik bortsett från att han finner en trygghet i den fasta anställningen som han 

har. Därmed skiljer sig tryggheten mellan de olika parterna, men det finns ett övergripande 

orosmoln.  
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5.1.3 Team 

Någonting annat som är generellt för journalistrollen är individens personlighet och 

inställning till yrkesrollen. Det har ingen betydelse hur duktig personen är på att utföra sina 

arbetsuppgifter så länge som attityden till yrkesrollen är fel. Som journalist måste individen 

dessutom kunna arbeta i ett team då tidningsproduktioner ofta är ett enda stort grupparbete. 

     Ett ytterligare bevis för att journalistik kan beskrivas som ett stort grupparbete på flera 

olika nivåer är att som rikstäckande journalist är individen fri i sitt arbete, dock inte lika fri 

som på en lokaltidning. På en rikstidning finns det ofta flera kolleger i en arbetsgrupp som ska 

godkänna de idéer som ges och det finns även fler chefer, arbetskedjan är alltså längre än på 

en lokaltidning. En lokaljournalist kan även ofta följa sitt arbete från start till slut medan det 

på en rikstäckande tidning är mer av en produkt som enbart levereras för att sedan redigeras 

av andra personer. Kortfattat sagt är en rikstäckande journalist en liten kugge i ett stort 

maskineri medan lokaljournalisten i hög grad är fri att styra sitt arbete efter eget bevåg. Detta 

medför att en lokaljournalist har större möjligheter att utvecklas och få en ökad kompetens i 

flera olika arbetsområden, vilket också inger en större frihet i yrkesrollen. 

     Goffman definierar sitt begrepp team som ”en samling individer som samarbetar i 

framställningen av en rutin”.
159

 Detta kan ses på två sätt: journalisterna måste tillsammans 

upprätthålla den allmänna roll som är angiven för journalister, men samtidigt krävs det att 

journalisterna samarbetar för att få arbetet utfört. En journalist är ingenting utan sitt medium, 

och för att mediet ska kunna upprätthållas krävs flera individer med skilda kompetenser. Som 

exempel har Elisabeth sin kollega Pernilla att vända sig till, och givetvis spelar säljarna och 

annonsörerna en stor roll för att tidningen ska kunna ges ut. Sandra har flera kolleger att 

vända sig till och även flera chefer som redigerar deras arbete. Även Gert har nära kolleger i 

sin arbetsgrupp som måste övertygas om Gerts idéer, och även chefer som bestämmer 

ramarna som DN:s journalister måste förhålla sig till. 

 

5.1.4 Ett osjälviskt framträdande 

Journalister ser sin roll i samhället som att bevaka myndigheter och se till så att de inte 

missbrukar sin makt gentemot befolkningen och samhället, att skydda den lilla människan och 

att uppmärksamma de som fallit ur systemen. Journalistrollen kan liknas vid en tredje 

statsmakt och därmed måste individen vara stark nog för att klara av detta arbete då det finns 

de som inte vill att en viss information ska läcka ut. Yrkesrollen har därmed en mycket stor 
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betydelse i det svenska samhället och utan dem skulle det kunna genomföras betydelsefulla 

händelser utan allmänhetens vetenskap, positiva som negativa. Detta förutsätter att 

journalisten är en stark individ som kan hantera den press som finns från både myndigheter, 

allmänheten och tidningen som organisation. Han eller hon måste också kunna använda de 

redskap som finns för att få fram information om vardagliga som mörklagda företeelser. I 

Goffmans bok går det att läsa att individen gör sitt framträdande till förmån för andra 

människor.
160

 Detta kan liknas med journalistrollen som just innebär att skriva för andra och 

tänka objektivt, att avslöja missförhållanden och kunna hjälpa dem som behöver hjälp. En 

journalist ska inte skriva enbart för personlig vinning, men det finns dock en skillnad mellan 

mindre lokala och större tidningar: små lokaltidningar fokuserar nästan enbart på det som 

läsare vill tänkas läsa om och ta del i, medan större tidningar ofta skriver om sådana saker 

som de själva anser att läsarna ska vara medvetna om. Givetvis behandlar även lokaltidningar 

sådana områden, men inte i lika hög utsträckning. I grund och botten handlar det för en 

journalist dock om att skriva om händelser och ämnen som läsarna skulle kunna vara 

intresserade av. 

     

5.1.5 Skiftningar 

Journalister måste alltid ha sin yrkesroll i åtanke då de är offentliga personer och de ständigt 

måste se över sina handlingar och uttryckssätt då detta kan få konsekvenser i både privatlivet 

och arbetslivet. Journalisterna får inte låta sig påverkas av de skiftningar, stämningar och 

kraftresurser som finns hos alla individer. När Goffman tar upp begreppet i sin bok beskriver 

han hur skiftningar kan beröra individer på ett negativt sätt vilket för journalisterna innebär att 

det kan påverka trovärdigheten i deras yrkesroll.
161 

Skiftningar kan påverka dem genom 

tillfälliga och omedvetna gester och händelser som till exempel läsaren eller intervjupersonen 

tolkar in. Om en journalist exempelvis råkar gäspa under tiden som han eller hon genomför en 

intervju så kan personen som blir intervjuad tolka det som ett tecken på ointresse samt att 

journalisten är nonchalant. Skiftningar kan också komma fram i journalisternas texter, där det 

lätt hänt smyger sig in slarvfel som kan leda till oanade och omedvetna konsekvenser. 

Ytterligare ett tillfälle då skiftningar kan komma att spela stor roll är om journalisten befinner 

sig i en ny arbetssituation där dennes vanliga arbetssätt inte passar in i den fastställda ramen 

och journalistens medvetna handlingar förmedlas som skiftningar.
162

 För att svårigheter med 
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att tolka in skiftningar inte ska uppstå är det viktigt att journalisterna inte påverkas nämnvärt 

av dem och att de ska sträva efter att förmedla ett homogent intryck som läsaren alltid kan lita 

på.
163

 

 

5.1.6 Fasader 

Som lokaljournalist på en liten lokaltidning påverkas privatlivet i en betydligt större 

utsträckning än för en rikstäckande journalist då han eller hon dagligen blir igenkänd ute på 

stan. På större lokaltidningar och rikstäckande tidningar är inte igenkändheten lika stor som 

på små lokaltidningar och påverkar inte nämnvärt det privata livet. Dock så måste även de 

tänka på hur de beter sig offentligt men behöver inte se efter varje steg de tar. Detta innebär 

både fördelar och nackdelar för samtliga tre parter. Den lilla lokaljournalisten blir en 

lokalkändis och det positiva i det återfinns i den uppskattade responsen som kommer från 

bland annat läsare på stan. Journalisten får lön för sin möda och upplever att hans eller hennes 

arbete utgör en påverkan. Det negativa ligger i att som lokalkändis kan inte individen göra ett 

enda litet felsteg utan att någon uppmärksammar det och sprider händelsen vidare. Det 

positiva för den större lokaljournalisten och rikstäckande journalisten är att dessa felsteg inte 

alls uppmärksammas lika ofta och därmed finns en större frihet i det privata livet. Nackdelen 

är att journalisten kan uppleva att han eller hon inte får uppskattning för hela sitt arbete och att 

mycket går ouppmärksammat förbi. 

     Som journalist är det ibland svårt att skilja på yrkesrollen och den privata rollen då de båda 

går in i varandra. Dock är det viktigt att inte låta den ena rollen styra mer än den andra då 

journalisten alltid bör vara sig själv i arbetet – men på ett professionellt sätt. Individen måste 

kunna anpassa sin yrkesroll från arbetssituation till arbetssituation, och samtidigt inte gå ur sin 

personliga roll som medmänniska. I och med att de båda rollerna står varandra så pass nära så 

influeras de av varandras egenskaper och bildar en gemensam moralisk grund. Journalister har 

alltså ingen roll som de tar av sig efter avslutad arbetstid utan yrkesrollen bär de ständigt med 

sig då den har växt till att bli en del av deras person. 

     Goffman beskriver i sin bok begreppet fasader och hur denna sociala fasad kan komma att 

bli en kollektiv representation: har en individ journalistik som yrke påtar sig denne också de 

normer och värderingar som följer. Han eller hon är en journalist och förväntas därmed att 

leva upp till den stereotypa journalistiska fasaden. Därmed kommer individen att exemplifiera 

samhällets officiellt fastställda roll för en journalist i en högre grad än vad denne kommer att 

                                                 
163

 Goffman, Jaget och maskerna,. s. 56. 



 

50 

 

exemplifiera sig själv och sin egen roll i sammanhanget.
164

 Denna fasad syns väldigt tydligt 

bland de intervjuade då samtliga är starkt ense om vad en journalists främsta uppgifter är, hur 

arbetet bör skötas samt hur hanterandet av intervjupersoner bör gå tillväga. Den finns dock 

även en problematik då denna fasad är så pass förankrad i den privata rollen att det ibland är 

svårt att skilja dem åt. Å andra sidan verkar det inte finnas någon konflikt för en individ att 

anpassa sig till den etablerade roll som finns inom den journalistiska branschen: det finns en 

sådan pass stor rörelsefrihet inom denna att det är möjligt för individen att forma rollen utefter 

sina egna personliga egenskaper. 

     Ett annat sätt att applicera Goffmans teori om fasader är att se till det ansikte som 

journalisterna visar utåt på exempelvis offentliga platser och även i specifika 

arbetssituationer, så kallat ”frontstage”.
165

 Med begreppet frontstage menar Goffman den 

offentliga yta eller plats där individen visar upp sitt framträdande, ständigt är iakttagen och 

visar upp en särskild sida som omgivningen kräver. Om individen inte anpassar sig efter 

omgivningen och visar upp lämpliga fasader så riskerar exempelvis journalisterna att förlora 

läsarnas förtroende. I journalistens fall är frontstage tidningen eller intervjusituationer. 

Begreppet backstage är motsvarigheten till frontstage där det som sker, sker bakom 

framträdandet. Individen kan vara privat och ingen kan se eller höra vad denne gör. Detta i det 

journalistiska yrkets fall förekommer i mitten av arbetsprocessen, efter materialinsamlande 

men före publiceringen, när journalisten jobbar med att utforma sin text på redaktionen, när 

denne kan tycka och tänka vad som helst utan att någon annan lägger märke till det.   

 

5.2 Skillnader i yrkesrollen 

Nedan följer en analys av vilka likheter och skillnader som finns mellan journalister på 

storleksmässigt olika tidningar. Här diskuteras faktorer som arbetsuppgifter, läsare, 

konkurrens och yrket. 

 

5.2.1 Rutin 

På en liten lokaltidning innebär journalistrollen ofta att individen har flera olika 

ansvarsområden då resurserna och personalstyrkan är betydligt mindre än på större tidningar. 

Journalisten får göra allt från början till slut: planera tidningen, ta beslut kring vilka artiklar 

som ska finnas med, lägga ut arbetsområden till frilansarna, skriva reportage, korrekturläsa, 
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redigera och sedan sätta ihop tidningen till en helhet. På de större tidningarna finns det 

personal till samtliga arbetsområden där var och en ansvarar för sin del. I och med detta kan 

inte journalisten följa sitt arbete från början till slut, även om möjligheterna att göra detta är 

större på en stor lokaltidning än på en rikstäckande - där det även är lättare att gå utanför sitt 

eget ansvarsområde och arbeta med andra uppgifter. En slutsats som kan dras av detta är att 

en liten lokaljournalist har det tuffare än en journalist på en större tidning då individen har ett 

betydligt större ansvar för tidningen. Han eller hon måste se till att hela tidningen blir skapad 

medan andra journalister endast behöver se över sin egen avdelning eller ansvarsområde. Å 

andra sidan får journalisten på en lokaltidning en bredare kunskap om samtliga 

arbetsuppgifter som krävs på en tidning, medan journalisten på en större tidning blir mycket 

duktig inom sitt specifika område. Goffman förklarar i sin bok att rutin är ett 

handlingsmönster som ständigt upprepas och som är en stor del av rollen en individ 

besitter.
166

 Jämförs detta med de intervjuade har både Sandra och Gert, samt deras kolleger, 

mycket fastställda rutiner medan Elisabeths är mer flytande och rörliga. Elisabeth kontrollerar 

återigen sitt arbete från början till slut och har stort inflytande över hur tidningen ska se ut, 

medan Sandra och Gert inte har något större inflytande här då deras rutiner endast sträcker sig 

inom fastställda, oflyttbara ramar. 

 

5.2.2 Tidningarnas roll 

Små lokaltidningar behöver lyssna på sina läsare i en större utsträckning då dessa är så pass 

avgörande att tidningarna inte har råd att förlora läsare, medan större tidningar inte påverkas 

avsevärt när en grupp människor slutar läsa tidningen. Mindre lokaltidningar kan dessutom gå 

sina läsare betydligt närmre genom att vara en del av dem och skriva om händelser i deras 

vardag. På större tidningar kan inte läsare påverka i särskilt hög grad då tidningarna inte 

behöver ta hänsyn till vad enskilda läsare vill ha med i tidningen: de är inte beroende av att få 

in tips då de har ett sådant stort utgivningsområde att det alltid finns någonting att skriva om, 

och de har en sådan stark position i samhället att de inte behöver konkurrera om sina läsare 

med andra tidningar. Stora tidningar har även råd med att ignorera upprörande åsikter som 

exempelvis rör rasism och religion medan små lokaltidningar kan finna någonting som föder 

ett ämne att skriva om i dessa starka åsikter. Gemensamt för alla tidningar är dock att utan 

läsare finns det inga som vill annonsera i tidningen, och utan annonsörer försvinner den stora 

inkomstkällan. 
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Små lokaltidningar upplever en stor konkurrens mot både mindre och större tidningar i och 

med att de flesta tidningar har lokalsidor och på grund av detta konkurrerar tidningarna om 

samma läsare. Stora tidningar har läsare i många olika kommuner medan små tidningar enbart 

har i några få. Därmed täcker de stora tidningarna de små lokaltidningarnas 

utgivningsområden var av konkurrensen för lokaltidningarna blir mer intensiv. Det blir 

svårare att hitta någonting nytt att skriva om som inte redan har publicerats i någon annan 

tidning. De stora rikstäckande tidningarna upplever sällan någon större konkurrens då de är så 

pass väletablerade i samhället att de alltid har många läsare, och situationen är ofta densamma 

för stora lokaltidningar. 

 

5.2.3 Lokaljournalist kontra rikstäckande journalist 

Skillnaderna mellan lokal och rikstäckande journalistik grundar sig i journalisternas 

respektive åsikter om varandra. Lokaltidningarna har gemensamma utgångspunkter för deras 

antaganden: rikstäckande journalister måste vara mer specificerade på särskilda områden, att 

de har mindre chans att påverka sitt jobb och att de är mindre betydelsefulla i det 

sammanhanget att de är utbytbara. Lokaltidningsjournalisterna upplever sig betydelsefulla på 

grund av de nätverk de byggt upp som behövs i deras jobb för att göra djupa och uttömmande 

reportage. Lokaltidningsjournalister anser även att deras jobb är mer varierande och mer 

utvecklande än för journalisterna på de rikstäckande tidningarna. Detta på grund av att de har 

en chans att gå ner mer på djupet genom att presentera människor mer samt att de har 

möjlighet att utvecklas inom de tekniska hantverken, så som fotografering, tidnings- och TV-

redigering samt skrivande. De ser journalister på rikstäckande tidningar som en del i en stor 

fabrik och att deras arbeten är mer styrda genom att de ska leverera det som förväntas av dem. 

Den rikstäckande journalisten tror att det till viss del är roligare att jobba på en lokaltidning då 

de har större närhet till läsarna. Det är även närheten denne upplever som negativ eftersom det 

då kan bli svårare att behandla ämnen anonymt.  

     Det de intervjuade tror om varandra stämmer in mycket bra då just denna information även 

kommit fram under intervjuerna. Som exempel tror lokaljournalister att rikstäckande 

journalisters arbetssätt kan liknas vid en fabrik vilket också Gert nämner under intervjun. 

Detta innebär att journalisterna inte har en skev uppfattning om varandras arbetssituation utan 

snarare råder en gemensam tolkning kring yrkesrollen. En skillnad som finns mellan själva 

journalisterna är att en lokaljournalist inte kan bytas ut och ersättas utan vidare då dennes 
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kontaktnät är så pass betydelsefullt. Givetvis är en rikstäckande journalists kontaktnät också 

viktigt, men här finns det betydligt fler journalister med diverse kontakter som kan användas, 

medan det i mindre städer finns betydligt färre journalister. 

 

5.3 Möjligheter och begränsningar 

På större lokaltidningar och rikstäckande tidningar upplevs möjligheterna att kunna påverka 

sitt arbete som stora, även om det finns specifika ramar att hålla sig inom. På mindre 

lokaltidningar är dock möjligheterna att kunna påverka sitt arbete avsevärt mycket större då 

journalisten kan följa sitt arbete från början till slut, medan journalisten på större tidningar 

inte har samma möjlighet att följa sitt arbete. Pressen är därmed mycket större på en mindre 

lokaljournalist att sköta sitt arbete och inte göra något misstag då det inte finns någon som kan 

rätta till dessa efteråt. Å andra sidan finns det här en oerhört stor frihet i yrkesrollen att kunna 

forma arbetet mot det mål som det är ämnat för, medan målet på större tidningar kan formas 

efter exempelvis redigerarnas tyckesätt och inte journalistens.  

     Den största begränsningen som finns för mindre lokaltidningar är den bristande tillgången 

på resurser och ekonomi. Journalisterna kan inte vanligtvis resa iväg till storstäder för att göra 

reportage utan deras arbetsområde är kommunen som tidningen ges ut i. Situationen ser helt 

annorlunda ut på större tidningar där det inte är ovanligt att journalisterna reser både inom och 

utanför Sverige för att intervjua och rapportera. Små lokaltidningar är ofta även mycket lågt 

bemannade vilket innebär att en och samma journalist får göra många spridda arbetsuppgifter, 

dock återfinns denna personalbrist på större lokaltidningar och rikstäckande tidningar också – 

även om problematiken inte är lika stor där ännu. 

 

5.4 Påverkan 

Nedan följer analyser kring de som observerar journalisternas roller och hur dessa ser på den 

information som kommuniceras. Diskussioner kring bättre och sämre påverkan presenteras 

även. 

 

5.4.1 Rollens observatörer 

Rikstäckande journalister påverkar inte sina läsare i samma höga utsträckning som 

lokaljournalister då de ofta inte skriver om ämnen som ligger nära i läsarnas vardag. 

Lokaljournalister däremot skriver mycket frekvent om saker som påverkar tidningens läsare 

personligt. Alla tre intervjupersoner vill mycket gärna påverka sin läsare, men samtliga är 
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osäkra på i vilken utsträckning de faktiskt lyckas med detta. En lokaljournalists roll är dock i 

detta fall mer betydelsefull än den rikstäckandes roll då lokaljournalisten kommer sina läsare 

nära på ett helt annat sätt än den rikstäckande. I och med detta har de också större chans att 

kunna göra inverkan med sina artiklar och reportage. För en journalist är det viktigt att vara 

neutral i sin roll och alltid vara sig själv, framför allt inför läsare och i intervjusituationer. De 

måste dock göra avvägningar för att den journalistiska yrkesrollen ska anpassas till den givna 

situationen. 

 

     En observatör söker hos aktören egenskaper som redan är etablerade i den socialt angivna 

rollen för en journalist. Exempel på dessa är vilken inställning och attityd journalisten 

framhäver, vilken kompetens han eller hon besitter, huruvida observatören upplever att 

journalisten är pålitlig eller inte och hur kontakten mellan dem upplevs.
167

 För en journalist 

innebär alltså detta att han eller hon för sina läsare måste skriva eller intervjua på ett sådant 

sätt att de egenskaper som är av betydelse för sin trovärdighet framhävs. Detta tordes vara 

lättare utfört för en lokaljournalist då igenkändheten är större i en liten stad. På mindre 

tidningar finns det oftast färre journalister vilket personifierar och framhäver de enskilda 

journalisterna i en högre grad än på rikstäckande tidningar. Detta medför att journalisterna 

upplevs mer som individuella personer, och i och med att de även ofta känns igen i staden är 

kontakten tätare mellan journalister och läsare. På rikstäckande tidningar är journalisten mer 

av en i mängden då denne är en av många andra som skriver i tidningen. I och med detta är 

det inte ovanligt att journalistens kompetens inte visas då denne har ett begränsat utrymme i 

tidningen att uttrycka sig på. 

 

5.4.2 Kvällstidningsjournalistik 

Samtliga intervjupersoner har en större eller mindre åsikt som handlar om att 

kvällsjournalistik är en sämre form av journalistik.  Det påpekas dock att det finns människor 

som faktiskt vill läsa om detta, men det sätt som artiklarna produceras på är inte schysst 

gentemot de personer som artiklarna behandlar. Kvällstidningarna jämförs även med 

skvallerpressen som arbetar på samma sätt, dock påpekas det återigen att det är positivt att 

denna sorts journalistik finns då den lockar många läsare. Goffman beskriver, som tidigare 

nämnt, att en socialt etablerad roll kan bli en kollektiv representation.
168

 En tidning står 

därmed för allt som denna representation innehåller, men det finns dock ett undantag och 
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denna är kvälls- och nöjesjournalistik. Som samtliga intervjuade nämner kliver denna sorts 

journalistik utanför ramarna då artiklarna inte fokuserar på själva händelsen utan har sin 

koncentration på känslor och privatliv. 
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6. Slutdiskussion 

Här diskuteras det analyserade materialet med personliga åsikter och tankegångar. Vi har 

delat in diskussionerna under de fyra frågeställningar varvid dessa besvaras. 

 

6.1 Beskrivning av de olika rollerna 

Vi anser att det finns en gemensam yrkesroll för journalister, men att det inom denna finns 

flera mindre roller som olika sorters journalister kan anamma. Lokaljournalisterna ser sin roll 

som mycket betydelsefull medan den rikstäckande journalisten upplever att han i en viss mån 

är viktig, men i grund och botten har inte hans individuella person någon större vikt i 

tidningen. Den rikstäckande journalisten beskrivs både av lokaljournalisterna och sig själv 

som en liten kugge i ett stort maskineri vilket vi anser stämma väldigt väl. En lokaljournalist 

får ofta följa sitt arbete från början till slut och har därmed möjligheten att forma artiklarna 

genom sitt eget perspektiv. Journalister på rikstäckande tidningar producerar och lämnar 

sedan ifrån sig arbetet till någon annan som redigerar, förändrar, drar ifrån och lägger till text. 

I och med detta publicerar en lokaljournalist sitt eget formade arbete medan den rikstäckande 

journalistens arbete kan se helt annorlunda ut efter någon annans redigering. Detta innebär att 

en lokaljournalist har större betydelse för tidningen i den mening att en lokaljournalist 

behöver en bredare kompetens för att kunna utföra alla arbetsstadier i produktionen av ett 

reportage eller artikel. En rikstäckande journalist behöver endast ha hög kunskap inom det 

givna arbetsområdet och kan därmed lätt ersättas av någon annan. 

 

Någonting som de intervjuade intensivt diskuterar är kvällstidningsjournalistik. De har olika 

åsikter om ämnet men det som samtliga är enade om är att denna form av journalistik skiljer 

sig väsentligt från den sorts journalistik som intervjupersonerna behandlar. Det som alla tre 

även anser är att kvällstidningsjournalistik, mer eller mindre, är en sämre form av nyhetsjakt. 

Detta tror vi främst beror på att denna sorts journalistik går utanför de givna ramarna som har 

tillgetts nyhetsjournalistisk och därmed inte fokuserar på de centrala och etiska reglerna. 

Kvällstidningsjournalistik lägger all sin energi på att fånga de tillfälliga känslorna och skapa 

dramatik som faktiskt lockar till sig många nyfikna läsare. Den form av journalistik som våra 

intervjupersoner sysslar med, vilket har framgått i intervjuerna, har viktiga och konkreta krav 

att leva upp till. Som exempel ska hela händelsen skildras från start till slut – även de 

situationer som inte skapar dramatik – och allting ska ses till sin helhet. Dessa krav ifrånsäger 

sig kvällstidningsjournalistiken helt. 
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Någonting annat som är gemensamt för de intervjuade är att yrkesrollen har blivit en del av 

deras personliga roll. Detta innebär att de inte har en yrkesroll som de klär av sig när de 

kommit hem från dagen utan en del av arbetet bär de alltid med sig. Vi anser dock, och även 

Elisabeth, att det är mycket viktigt att kunna skilja rollerna åt och få en distans till arbetslivet 

när det behövs. Samtidigt är det positivt att rollerna står varandra så pass nära då en individ 

ska kunna göra och stå för samma saker privat som i arbetet då detta bland annat skapar en 

personlig trovärdighet som journalist. 

 

6.2 Skillnader i rollen som lokaljournalist och rikstäckande journalist 

Vi har den uppfattningen att om en journalist har arbetat på en lokaltidning en längre tid – och 

endast har arbetat på just lokaltidningar – så stannar han eller hon kvar inom just den sortens 

tidningar. Börjar däremot en journalist att arbeta på lokala tidningar men efter några år sedan 

går över till stora rikstäckande tidningar så fastnar denne i stället där. Denna uppfattning 

grundar sig i en tro att lokaljournalister finner en trygghet, trevnad och behövlighet i sitt 

arbete och starka kontaktnät. De upplever att de faktiskt inte är utbytbara och att det arbete 

som de utför har en betydelse för deras chefer och tidningen. Vi tror även att det finns en 

starkare känsla av att kunna påverka och förändra på lokaltidningar då det som skrivs i 

tidningen ofta berör läsarna på ett mer personligt sätt. I och med detta väljer lokaljournalister 

att stanna kvar på mindre tidningar då de efter några år har hunnit bygga upp sitt kontaktnät 

och se hur deras reportage påverkar omgivningen. När en journalist däremot går över till att 

arbeta på rikstäckande tidningar finns den upplyftande känslan av att nå ut till väldigt många 

läsare och samtidigt ha vetskap om att det finns riksdagsmän som läser tidningen och 

använder artiklarna i sin politiska gärning. I och med detta kan det vara svårt att gå tillbaka till 

tidningar med mindre distribution. 

 

En stor skillnad som finns mellan de lokala journalisterna och den rikstäckande är att 

Elisabeth och Sandra ser sitt yrke som en livsstil medan journalistik för Gert endast är ett 

yrke. Det är svårt att ange en definitiv anledning till varför det är just så, men en orsak kan 

vara att detta är vad de båda lokaljournalisterna har brunnit för ända sedan de var små medan 

den rikstäckande journalisten mer fann sig i situationen när han blev erbjuden arbete. I och 

med detta finner sig också Gert i att han skulle kunna tänka sig att ha ett annat jobb medan 

Sandra och Elisabeth inte vill arbeta med någonting annat. Det är svårt att slå fast vid att detta 
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beror på vilken sorts tidning journalisten är verksam vid, men det är heller inte svårt att förstå 

att rikstäckande journalister kan ledsna på sina arbetsuppgifter då de inte är så varierande. Det 

kan även spekuleras i om en journalist inte känner lika stor skyldighet att stanna kvar på en 

tidning där denne inte har ett övervägande ansvar – som ofta förekommer på lokala tidningar. 

 

Ett problem som vi stötte på i forskningen är att det är en sådan massiv skillnad mellan 

Östgötatidningen och Norrköpings Tidningar storleksmässigt. Vi hade målet att jämföra dessa 

två tidningar med varandra – men att de ändå skulle stå för en gemensam grund som 

lokaltidningar. Under arbetets gång insåg vi dock att skillnaden mellan dessa två är så pass 

stor att de i princip står för två helt skilda tidningar. Den största skillnaden mellan de två anser 

vi vara storleken på personalstyrkan då Elisabeth är ensam journalist på sin redaktion i Motala 

och de på NT är betydligt fler. I och med mer personal följer även fler resurser, fler läsare och 

därmed större ekonomi. Jämförs NT med DN så finns faktiskt många likheter varvid vi anser 

att NT är DN i ett mindre format. De har samma syn på sina läsare, upplever inte någon större 

konkurrens och journalisterna anser inte att de blir nämnvärt igenkända ute på stan. Den 

mindre lokaljournalistens fördel är dock den nära relationen till läsarna och möjligheten att på 

plats få se de positiva effekter som arbetet kan resultera i, vilket vi tycker har en stor 

betydelse. 

 

6.3 De möjligheter och begränsningar som journalisterna upplever att de har 

på sina tidningar 

Det som inte kan ifrångås är att oavsett position eller tidning så har journalister en stor makt i 

samhället. Det de väljer att publicera får ofta ett stort gehör, och det de inte väljer att publicera 

kan gå ouppmärksammat förbi. Till exempel kan Ipred-lagen nämnas som var på väg att 

fastslås utan allmänhetens vetskap, men genom media spred sig informationen som en löpeld. 

Det som dock bör uppmärksammas är att journalisten trots allt inte är någonting utan sitt 

medium, och som Elisabeth nämner så betyder hennes artiklar ingenting om ingen läser 

tidningen. Oavsett vilka åsikter som finns kring journalister så har dem en ovärderlig roll i 

samhället genom att sprida information och hjälpa människor. 

 

Alla tre intervjuade journalister anser att de har stora möjligheter att påverka sina 

arbetsuppgifter, men ser vi individuellt till var och en av dem har exempelvis Elisabeth 

betydligt större möjligheter än Gert att kunna påverka och forma arbetet – men trots detta så 
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upplever de båda samma sak. Detta finner vi vara väldigt intressant men det är svårt att kunna 

ange varför samtliga anser att de har ett sådant fritt arbete. Ska det dock spekuleras kan det 

påpekas att Gert är mycket fri just inom sin avdelning: han kan skriva fritt om vilka ämnen 

han vill, så länge som kollegerna godkänner hans idéer, medan de på exempelvis 

nyhetsavdelningen har mer strikta ramar att förhålla sig till. Genom detta perspektiv har den 

risktäckande journalisten stora möjligheter att påverka sitt arbete jämförelsevis med andra 

journalister på de stora tidningarna, men jämförs dessa möjligheter med lokaltidningar utgör 

de i stället begränsningar. Den stora lokaljournalisten har betydligt större möjligheter i sitt 

arbete då hon kan förändra det hon har producerat under arbetets gång och även 

uppmärksamma vilka områden hon vill – så länge som de har ett samband med nöje. Jämförs 

dock i sin tur den stora lokaljournalisten med den lilla så utgör även dessa möjligheter i stället 

begränsningar. Den journalist som har mest möjligheter i sitt arbete är den mindre 

lokaljournalisten då denne är fri att skriva i princip om vad som helst och forma arbetet precis 

dit individen vill. Däremot skulle vi vilja påstå att denna sorts journalist har mest 

begränsningar i sitt arbete i form av resurser. Ekonomin är ofta mycket begränsad och därmed 

personalstyrkan. Journalisterna vill göra mycket mer än vad de kan och därmed finns det 

ämnen som bör tas upp i tidningarna som faktiskt inte får något utrymme i tidningen. Dock så 

är även större lokaljournalister och rikstäckande journalister begränsade gällande ekonomi 

och personal – men inte alls i samma omfång. Den stora lokaljournalisten uppger som ett 

exempel att NT faktiskt har väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar, men däremot ingen 

personal till att kunna nyttja allt detta på ett effektivt sätt. Vi anser dock personligen att 

fördelarna i många fall väger över för den lilla lokaljournalisten som trots allt står sina läsare 

mycket nära och har möjligheten att föra sitt arbete mot det uppsatta målet. 

 

6.4 Journalisternas relation till sina läsare 

På rikstäckande tidningar har läsare knappt någon påverkan när det kommer till vilka ämnen 

tidningarna behandlar, och samma situation gäller för stora lokaltidningar. Denna sorts press 

har en mycket hög svansföring vilket innebär att de snarare skriver om sådana saker som de 

anser att läsarna ska läsa, inte vad de vill läsa. Givetvis har läsarna en stor betydelse även för 

de stora tidningarna, men det är inte så pass viktiga att journalisterna behöver bekymra sig 

något nämnvärt om vad läsarna vill ha i tidningen. Anledningen till detta tror vi är på grund 

av att de större tidningarna alltid kommer att ha läsare då de är så pass välförankrade i 

samhället och därmed har de heller inte någon större konkurrens från andra tidningar. Mindre 
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lokaltidningar däremot bör skriva om det läsarna vill läsa då tidningarna är så pass beroende 

av dem att de inte har råd att förlora ett flertal till andra tidningar. Det är inte svårt att förstå 

att det är lockande för journalister att kunna skriva för hundratusentals eller miljoner läsare, 

men trots detta så väljer många att arbeta på mindre, lokala tidningar. Hur detta förekommer 

sig kan vi endast spekulera i, men vi tror att väldigt mycket ligger i den nära kontakten med 

läsarna och upplevelsen av att se reaktionerna från sitt eget arbete. 

 

Det är inte svårt att se sambandet mellan att ha nära kontakt med sina läsare och ofta bli 

igenkänd på stan. Detta kan ses både som negativt och positivt då det alltid finns en glädje i 

att få respons från läsare, även om det handlar om att journalisten bör förbättra sitt arbete. Det 

negativa finns i att det kan vara psykiskt påfrestande att alltid bli igenkänd och 

uppmärksammad för det individen gör – även i sitt privatliv. Därför kan det i många fall vara 

enklare att arbeta vid en större tidning då journalisten inte blir lika uppmärksammad för varje 

steg han eller hon tar. Vi anser dock att bestämmer sig en person för att bli journalist är han 

eller hon mycket utåtriktad och tycker om att prata med människor och vara social, och 

därmed finns det i många fall en förtjusning i att vara igenkänd. 

 

6.5 Ingångsfrågan till uppsatsen 

När vi gick in i uppsatsen ställde vi oss frågan om en lokaljournalist har större möjligheter än 

en rikstäckande journalist att utvecklas inom sitt yrke och påverka sitt arbete. Ser vi till de 

intervjuades svar har de båda lokaljournalisterna betydligt större möjligheter än den 

rikstäckande att utvecklas inom sitt yrke och sin yrkesroll. För rikstäckande journalister gäller 

det att besitta hög kompetens inom deras givna arbetsområde, som exempelvis reporter, men 

det finns knappt någon kunskap gällande andra arbetsuppgifter som till exempel 

textredigering. Lokaljournalister däremot måste i princip ha hög kompetens inom samtliga 

arbetsområden då de ofta får utföra olika arbeten inom samtliga. Givetvis skiftar denna 

kompetens beroende på storleken på de lokala tidningarna, men gemensamt sett måste 

lokaljournalister kunna bemästra samtliga arbetsuppgifter. Lokaljournalister har även 

betydligt större möjligheter att kunna påverka sitt arbete just på grund av att de får utföra flera 

steg i arbetsprocessen. Rikstäckande journalister har sitt specifika ansvarsområde och det är 

inom de ramarna som de kan säga sitt. När de har lämnat ifrån sig arbetet och skickat det 

vidare är det ofta svårt att kunna påverka och forma exempelvis texterna. 
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7. Sammanfattning 

Journalistik är en problematisk yrkesroll då det finns så många olika biroller att förhålla sig 

till. Därmed tillkommer det en hel del krav för journalisterna att leva upp till vilket inte alltid 

är så lätt, men å andra sidan är dessa krav mycket klara. Det som dock är gemensamt för 

samtliga roller är att det finns en gemensam mall att utgå ifrån, men sedan ser den olika ut 

beroende på vilka arbetsuppgifter journalisten har och vilken sorts tidning han eller hon är 

verksam inom. Någonting som dock kan fastställas är att oavsett vilken roll journalisten har 

anammat så är denna en del av den personliga rollen och utgör där en stabilitet och trygghet. 

 

Det som utgör en begränsning för samtliga journalister och dess tidningar är resurser. 

Ekonomi och personalstyrka anses vara för begränsade för samtliga intervjuade, trots att 

tillgången till de båda medlen är helt olika. Slutsatsen som kan dras är av oavsett hur stor en 

tidning är eller hur många som arbetar vid denna kommer ekonomi och personalstyrka alltid 

vara ett omdiskuterat och debatterat problem – oavsett om journalisten faktiskt har möjlighet 

att åka till USA för ett reportage eller inte. 

 

Det är förvånansvärt hur lite läsarna har möjlighet att kunna påverka tidningar som DN och 

NT då läsarna trots allt borde vara lika viktiga för dem som läsarna är för en liten lokaltidning. 

Dock så är fallet så att en enskild läsare faktiskt är betydligt viktigare för en mindre 

lokaltidning och därmed har dess läsare en betydligt större möjlighet att kunna påverka bland 

annat innehållet. 

 

Det som kan slås fast för en journalist är att det inte endast handlar om ett starkt brinnande 

intresse för skrivande, utan det är mycket viktigt att det finns en stor nyfikenhet och kunskap 

om politik och samhälle. Journalister måste även ha kunskap om hur de kan ta sig in i de 

system som samhället bygger på och kunna nyttja dessa vägar för att få fram information och 

uppmärksamma viktiga händelser. Därmed behövs journalister för att sprida kunskap om 

sådana saker som människor i samhället annars inte vet hur ska få reda på eller ens har 

vetskap om att det existerar.  

     Dagens journalister måste även kunna behärska de verktyg som förknippas med 

journalistyrket, exempelvis måste de kunna vara både redigerare, fotograf, skribent samt 

redaktör. Detta beror på att kraven på journalisterna har ökat i och med den stegrande 

omsättningen men minskande personalstyrkan. Journalisterna, och framför allt 
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lokaljournalisterna, måste ha kunskap inom flera olika arbetsområden för att kunna utföra sitt 

arbete och ha en plats på tidningen. I och med detta kan dagens journalister betecknas som 

multireportrar som måste kunna lite om allt. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Vi skulle vilja se en större breddning på källorna i form av fler journalister från både 

lokaltidningar och rikstäckande tidningar, samt även göra en större åtskillnad mellan hur stora 

respektive tidningar är, hur stort inflytande de har samt hur många människor som läser 

tidningen. I och med detta kan det mer specificeras vilka konkreta möjligheter och 

begränsningar det finns mellan rikstäckande och lokala tidningar samt i en större utsträckning 

kunna bortse från personliga åsikter och ställningstaganden. 

     Ett annat förslag som vore intressant att utföra är att bredda materialet genom att inkludera 

kvällstidningar i forskningen. På så vis kan en större kunskap fås om journalistyrket i sin 

helhet vilket vore av betydelse för den som finner en nyfikenhet i yrket. 

 

Ett sätt att genomföra vidare forskning är genom fokusgrupper inom olika tidningar, det vill 

säga att inom varje tidning, exempelvis DN och Östgötatidningen, sätts en grupp journalister 

ihop för att diskutera olika intervjufrågor som handlar om yrkesrollen. På detta sätt kan 

intervjun leda in på vägar som annars kanske inte hade uppdagats genom individuella 

intervjuer och samtidigt kan de som grupp komma fram till givna svar. 

 

Ett ytterligare förslag är att göra en starkare avgränsning journalisterna i mellan genom att 

fokusera på exempelvis endast nyhetsjournalister eller nöjesjournalister från olika sorters 

tidningar. Detta underlättar jämförandet avsevärt då samtliga har samma arbetsuppgifter. 

Forskaren skulle även kunna göra en jämförande analys inom makthierarkier eller genus 

mellan olika sorters tidningar. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Transkribering Östgötatidningen 

Genomförd tisdag 6 oktober, kl 10.00, Motala 

Längd: 74 min 

Medverkande: 

El = Elisabeth Däljemar - Journalist 

N = Nathalie Lindblom - Intervjuare 

E = Emma Södrén - Intervjuare 

 

N: Kan du berätta lite om dig själv? 

El: Jag heter Elisabeth Däljemar och jag är snart 43 år. Jag bor i Motala. Ja vad ska man säga, 

jag jobbar på fritiden. Jag är en person som arbetar mycket och ja, på fritiden så lever jag 

hemliv, tränar lite och så där, försöker sköta om min hälsa. Intressen det är väl… sjöliv och ja, 

lite allmänna intressen. Jag har ingen sådan hobby som jag håller på med. Och min 

personlighet, ja det vet jag inte hur man beskriver sin personlighet, men… jag är väl en... lite 

lat person som gärna vill jobba med någonting som jag tycker är roligt, annars skulle det 

kännas tungt att gå till jobbet. Men samtidigt är jag kanske resultatinriktad, som 

arbetspersonlighet så är jag mer resultatinriktad än processinriktad. Så kan man säga. 

N: Bra. Hur började din karriär som journalist och hur har den sett ut fram till idag? 

El: Ja… min karriär som journalist började egentligen som fotograf, som sjukhusfotograf 

faktiskt. Så jag har en yrkesutbildning, tvåårig till stillbildsfotograf i botten, och sedan innan 

dess gick jag ju ett tvåårigt gymnasium, tvåårig social linje och tvåårig ekonomisk linje. Men 

det här var ju i slutet på 80-talet som jag blev färdig fotograf, och… det var ganska tufft att 

hålla sig med jobb, redan då så var det ont om fotografjobb och att vara kvinna och vilja jobba 

med pressfotografi var… döfött, åtminstone om man ville ha ett fast jobb. Då var fortfarande 

uppfattningen att kvinnor de hade ingenting där att göra. Så jag kände att det här att ta ett vik 

och vika några veckor här och några veckor där, det funkar inte att hålla på så i evigheter. Så 

jag bestämde mig för att utbilda mig till journalist också. Och det gjorde jag på folkhögskola 

här i Motala faktiskt. 

N: Aha, så det finns här? 

El: Ja, på Bona Folkhögskola. 

N: Finns den fortfarande? 
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El: Ja den finns fortfarande, men den är modifierad lite grann. Men ja, det är en sådan 

folkhögskoleutbildning, en tvåårig linje. Med radioinriktning faktiskt. Fast på min tid var det 

inte så, då var det tidning som gällde. Och sedan dess, när jag gick ut då -92, -93 där någon 

gång så har jag jobbat som journalist… ja, mest på tidning kan man säga. Lokal- och 

regionaltidning men också lite grann på regional-TV-station. 

E: Vilka tidningar har du jobbat på? 

El: Ja du… det hinner bli några sedan -92, -93. Blekinge Länstidning, Ulricehamns Tidning, 

Borås Tidning… Ja TV4 Västerbotten. 

E: Det är ganska utspritt alltså? 

El: Ja. Sedan har jag ju haft eget företag också och ja, jobbat här och på Jönköping Nu… och 

Höglandet Nu. Det är ju gratistidningar det också. Jag var faktiskt med och drog igång både 

Jönköping Nu och Höglandet Nu.  

N: Det är stor spridning! 

El: Ja man får flytta mycket, men Ulricehamns Tidning jobbade jag på nästan i 10 år. 

Ulricehamn är ju en stad som är stor som Mjölby ungefär: kommunen är lika stor som Mjölby 

kommun, och det kan bli ganska tradigt att arbeta på ett sådant ställe faktiskt, om man inte 

känner att man har den där anknytningen till orten. Sedan efter 10 år så har man gjort allt tio 

gånger… så det kan vara svårt att hålla sig kvar på ett sådant ställe om man känner att man 

behöver ha… stimulans i jobbet och så. 

N: Utmaningar kanske? 

El: Jaa… och ja, det blir ju lätt att man stagnerar i sin roll. Så det är väl också baksidan med 

lokaljournalistik: dels det att det är på små ställen så saker och ting vill gärna upprepa sig, 

men också att tidningarna har ju inte den ekonomin så att man kan utveckla sig och gå kurser i 

all oändlighet så att man på det sättet kan känna att ”åh, det här är jättekul jämt!”. 

N: Du jobbar på Östgötatidningen idag. När började du här och vad gör du? 

El: Jag började här… 2006, på hösten. I Mjölby. Och här är jag redaktör, man kan säga att det 

är som en blandning mellan nyhetschef och ja, reporter och textredigerare. 

N: Det låter väldigt roligt! 

El: Ja det är det, men det kan vara ganska tufft också ska jag säga så det är inte bara kul jämt, 

men det är väldigt omväxlande. Att vara nyhetschef är ju, alltså då lägger man ut jobb och 

man bestämmer vad som ska vara i tidningen och så där… och planerar upp. Men som 

redaktör i redaktörsrollen så… som nyhetschef på en tidning behöver du ju inte sitta och rätta 

andras texter, men som redaktör arbetar du ofta mycket med frilansaren. Då bearbetar du 
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deras texter och… därför har man ju ett större ansvar då publicistiskt för frilansarnas arbete 

kan man ju inte leda på samma sätt utan de jobbar ju självständigt. Så på det viset blir det ett 

annat förfarande med texterna, man måste kolla det lite extra och så. Och som reporter ja, då 

skriver man och tar bilder. 

N: Ja det låter väldigt roligt! Men som sagt, jag kan tänka mig att det är lite stressigt 

och lite tufft… men du har ju utmaningen. 

El: Ja, det får man säga… men ibland kan det kännas som att man borde vara tre personer 

samtidigt och det är inte så roligt. 

E: Är ni två, eller hur fungerar det? 

El: Jag är ensam här i Motala, och sedan har vi Pernilla som sitter i Mjölby. Så vi har varsin 

tidning kan man säga, men vi byter ju material med varandra och samarbetar så man kan ju 

täcka för varandra om skulle behöva bara fylla med någonting. Och sedan sitter vi ju ihop 

med Politiken i Skåne, eller Pola heter det som äger Lokaltidningen. Det är 35 titlar ungefär, 

och de producerar ju också en del material som kan användas gemensamt. 

N: Aha, vad kan det vara? 

El: Det kan vara intervjuer med kändisar, eller reportage allmänt om trädgården och 

någonting så där, men då gäller det ju som redaktör att man ska ha koll: vad finns i den högen, 

vad har Pernilla på gång, vad vill jag göra och vad gör frilansarna. Så det är ganska mycket att 

hålla reda på som redaktör. 

E: Är det många frilansare? 

El:  Mjaa… det beror på vad man menar. 

E: Men ni har några som ni använder er av? 

El: Ja vi har en handfull var kan man säga, det är väl ungefär tio totalt. Och de får ju jobba då 

när det är utanför vår arbetstid, eller när det är så att det krockar och man inte hinner vara på 

två ställen samtidigt. 

N: Du sitter ju här… men sedan finns det ju lite platser där inne. Vilka håller till där? 

El: Säljarna. Så det är säljare som också jobbar här. Men jag är ensam journalist kan man 

säga, och Pernilla är ensam i Mjölby, så man har bara en anställd journalist på varje tidning. 

Och så har man frilansare till resten. 

N: Varför har du valt att arbeta som just journalist? 

El: Jaa… det kan man fråga sig. Jag har varit ett sådant där barn som alltid har gjort tidningar: 

min första tidning gjorde jag när jag var 6 år. Så dels så är det väl att man har den där 

skrivklådan i sig, att man gillar att skriva och tycker att det är kul. Men sedan är det också, 
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och det tror jag att jag kom underfund med ganska tidigt, att som journalist kan man påverka i 

samhället och det är väl kanske det man känner som vuxen att, jag menar skriva kan man göra 

ändå även om man inte är journalist. Så det behöver man inte utsätta sig för att bli journalist. 

Men det här att man kan påverka i samhället och man kan… lyfta frågor och man kan hjälpa 

människor… det är ju en väldigt unik roll i samhället som man har. Och ju mindre ställen man 

jobbar på desto mer unik blir man, på gott och ont ska man väl säga. Men det goda i det är att 

man kan ju påverka som enskild väldigt mycket. Och det är väl vad som gör att man hänger 

sig kvar. Att vara journalist idag är ganska tufft alltså, det är inte helt självklart att man tycker 

att det är jättekul i alla situationer i livet… men om man tänker vad man skulle göra i stället så 

tror jag inte att det är så många journalister med några år i yrket som hittar svaret på den 

frågan. Utan visst, det kan vara kul att prova ett annat jobb, men jag tror inte att man skulle 

trivas med det för det är en oerhörd stor frihet i yrket, i yrkesrollen. 

N: Men du visste redan från när du var jätteliten att du ville bli journalist, eller hade du 

planer på någonting annat? 

El: Nej jag har aldrig haft planer på någonting annat. Sedan var det ju inte självklart att det 

skulle bli så, det är ju inte så lätt att komma in på skolor och inte så lätt att få jobb. Och jag 

tänkte ju att jag inte skulle utbilda mig till journalist just för att det var svårt och ja, jag tänkte 

att man kanske tappade lusten för skrivandet också om man har det som jobb. Så därför 

satsade jag först på fotograf… men det blev ju så i alla fall att jag hamnade på tidning. 

N: Gled in på det där spåret ändå… 

El: Jaa… så jag tror att har man något som man känner väldigt starkt att ”det här är min grej”, 

då hamnar man där oavsett man vill eller inte. Man får nästan kämpa för att inte hamna där. 

Så jag tillhör ju inte dem som har gått och drömt om detta och försökt och försökt utan det har 

bara blivit så på något vis. 

E: Det är väl ungefär som för oss då, att man inte riktigt vet vad man ska göra och 

sedan bara, nej men jag ska väl försöka ändå. I alla fall jag som har gått journalistik på 

gymnasiet i 3 år sedan bara, nej men jag ska inte bli journalist. Då började jag på KSM 

och sedan bara, joo, jag måste bli det. 

El: Ja men liksom… det man är bra på, varför ska man inte göra det? 

E: Nej precis. Det var ju så här att jaa men då ska jag väl försöka i alla fall då. 

N: Det är ju så jag tänkt också. Jag har ju alltid tyckt om att skriva, alltså allt från poesi 

till debattartiklar till allt möjligt… och sedan så var det så här att nej, nu ska jag 

verkligen satsa på det här! Men sedan nej, det finns inte så mycket jobb och… jag 
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kanske ska ha det mer som en hobby. Men sedan var det så att, ja men det finns ju en 

medieutbildning på universitetet, ja men vi tar den. Sedan nu förra året så tänkte jag 

”ska jag hoppa av och hoppa på någonting som verkligen ger jobb eller kanske där jag 

verkligen kommer någonstans?”. Men sedan började vi det här året och då blev jag så 

himla taggad och bara, jaa men det är klart det ska vara journalistik och jag vill ut på 

praktik på en tidning och nu är det ju kört! 

El: Jag tror att man kan få jobb, men… det som blir jobbigt det är när man kanske får ett 

årsvik, och sedan är det slut och då ska man flytta på sig. När det blir så år efter år, det är ju 

inte så att man är 17 år och lös och ledig i evigheter utan man kanske har familj och så där, 

och då är det ju klart att då får man fundera om man ska fortsätta med detta. Men… jag 

menar, är man förhållandevis ung är det ju inte omöjligt att i alla fall ha nytta av det man har 

gjort i ett annat yrke. 

E: Vi får väl se hur det går efter praktiken. 

El: Men sedan kan man ju ha tur också och få ett fast jobb någonstans. 

N: Men om inte annat så lär vi ha erfarenheten nu och blir det så att vi hamnar på en 

annan utbildning tillfälligt så kan man ju alltid hålla på med journalistik och sedan ha 

någonting annat att falla tillbaka på om det skulle gå åt skogen.  

E: Vi gör väl lite så att vi kollar lite. Jag ska ha praktik på Norrköpings Tidningar, och 

sedan sa vi det att vi får väl se vad som händer i höst… men både jag och Nathalie ska 

söka massa extrakurser så där i höst, så det ska nog bli kul. 

N: Ja massa kurser till våren med journalistik och så där, allt från ren journalistik till 

distanskurser till kreativt skrivande till allt som vi får tag på bara för att ha liite till. 

El: Man kan ju se det som… journalistik det är ja, det är ganska brett. Man kan jobba med 

information, man kan jobba med presentation… och är man bara att man försöker öva sig lite 

på andra saker som kanske inte är det journalistiska hantverket, så kan man ändå kanske ta sig 

fram med något som liknar journalistiken.  

N: Ja det är lite så jag har tänkt med att läsa de här skrivkurserna, det kanske inte är 

just ren journalistik heller men det är ändå skrivande som man på något sätt kan… 

El: Ja det kan ju vara trevligare jobb också, och ofta är de mer välbetalda. Att vara journalist, 

det är ganska tufft det här med konkurrensen och så där, man kan nog känna sig som att… det 

är inte värt det i vissa lägen alltså. Men då det finns ju annat man kan göra där… det inte är 

samma påverkan i samhället och man känner kanske inte att man har det där patoset. Men… 

det är ett bra jobb som är trevligt och kul. Och det är ju värt något det med! 
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N: Jaa… jag tänkte på journalister, det kan ju vara allt från… rena tidningsjournalister 

till folk som jobbar med TV och så där. Hur ser du på just begreppet journalister? 

El: En journalist, det är ju en person som, ja… det är ju inte en person som står framför en 

TV-kamera och babblar, det kan ju vem som helst göra. Som bara tycker att det är kul. Utan 

en journalist är ju någon som har en ganska djup kunskap om samhället. Och som också vet 

hur man ska göra för att ta reda på saker som… kanske andra vill dölja. I Sverige har vi ett 

väldigt unikt samhälle faktiskt, det är öppet på ett helt annat sätt än många andra samhällen. 

Man kan gå in på kommunen och titta på vad de får för post till och med och så där. Men det 

är inte självklart att man klarar av det som ”vanlig” medborgare, för samtidigt finns det ju folk 

som har intresse av att det ska vara svårt att använda sig av sina rättigheter. Och det tar ju tid 

naturligtvis, så att det är ju inte något som ”vanliga” människor gör särskilt ofta även om de 

kan göra det… och där är det ju viktigt att någon har det som jobb så att man kan avslöja 

missförhållanden. Man kan… tala om nyheter för folk som de inte kände till förut och på det 

viset så har ju journalisten en väldigt viktig roll att hjälpa människor att kunna leva sina liv 

och göra val, och ja, hålla sig informerade om saker och ting. Men sedan kan man ju också 

som journalist, som journalist har du en unik ställning i samhället också, det är mycket du får 

göra som journalist som du inte får göra som privatperson. Och mycket du får snoka i helt 

enkelt om du har ett pressleg. Och det gör ju också att människor som far illa i systemen och 

så där och hamnar mellan stolarna och så, man kan göra väldigt mycket för dem. Man har 

liksom en roll, det här tredje statsmakten brukar man skoja om, men det är faktiskt… det finns 

ett allvar i det också. Från början var det ju tänkt att man ska ha en polis och militär som är 

ganska sluten av förklarliga skäl då. Och sedan har man ett politiskt… makthaveri som också 

är delvis slutet. Och sedan har man ju näringslivet också som är väldigt slutet, och på något 

sätt så måste man för att de inte, framför allt inte politiker och militär, för att de inte ska 

missbruka sin makt så måste man ha en kil där i mellan som har möjligheter att utöva en viss 

kontroll som kanske inte… Arne Karlsson som är metallarbetare kan göra. Någon som har 

hans uppdrag på något sätt som ska representera de små människorna. Och då har man byggt 

vägar in i systemet för journalister också. Men en riktig journalist så att säga, det är en 

journalist som kan utnyttja detta och kan använda sig av de här redskapen. Så jag tycker ju 

inte att en programledare i TV nödvändigtvis behöver vara en journalist. Oftast så är det ju så, 

men det är inte alltid som det förhåller sig på det viset… och du behöver absolut inte vara 

journalist för att kunna presentera ett TV-program. Men jobbar man… vad man jobbar med: 

TV, radio eller tidning, då har man ju ändå det här i grunden, det journalistiska. Sedan har 
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man ju olika sätt att presentera sitt arbete på, och där kräver det ju olika kunskaper och olika 

begåvningar också, men i grund och botten handlar det om… alltså är man en bra journalist så 

har man dessa, då kan man använda sig av sina redskap och man vet hur man ska göra. 

N: Det var en jättebra förklaring tycker jag. Jag ville fråga för jag blev själv lite ställd 

när vi hade en diskussion om det, om vad det innebär att vara journalist. Och jag har ju 

samma tankesätt som du har men det finns ju andra som kanske tycker att de som bara 

är med i TV och jobbar lite grann är journalister. 

El: Men det är de inte, och alltså… det finns till och med människor som absolut inte vill bli 

kallade journalister, för de är mer typ underhållare, presentatörer, och det är ju en färdighet i 

sig. Det är ju inte säkert bara för att du är en bra journalist som du kan presentera ditt arbete 

på något bra sätt. Det är ju ingen en slump att man på TV ofta har researchers som ofta är 

jävligt vässade på att luska i handlingar och så där gräva fram saker, men det är någon annan 

person som presenterar det i rutan då det är en person som är jätteduktig på det. Och om de 

här två inte fanns då skulle det inte bli något bra. Om den ena var jättebra på att rota men som 

kanske inte alls trivs i rutan, och den som trivs i rutan är jätteduktig på det men kanske inte 

har den möjligheten att sitta halva nätterna och rota i papper. Så mycket av det man ser i TV 

och just de här.. medierna som är så mångfacetterade, det är verkligen ett grupparbete alltså. 

Man måste vara flera personer för att man ska klara av det för att produktionen kräver så 

mycket tid och… varje liten del kräver också väldigt mycket omsorg. Så man kan inte bara, 

det räcker inte med att du har en bra grej… som är väl underbyggd. Du kan sjabbla bort den 

helt och hållet om du inte presenterar den rätt. 

N: Vi har ju vart inne lite på det här… vilka är dina arbetsuppgifter inom detta yrke? 

El: Ja det är ju att planera tidningen, Motala-editionens innehåll, om man då tittar på det jobb 

som jag har idag. Och sedan så ska väl jag stå för de lite tyngre nyhetsartiklarna som man gör 

i den här tidningen, medan jag överlåter de lite lättare grejerna till frilansarna. Sedan ska jag 

också textredigera, jag ska… alltså, när man gör tidning då jobbar vi ju redaktion och 

annonsavdelning var för sig, och sedan när man ska göra tidningen då lägger 

annonsavdelningen in annonserna på en sådan dummy. Sedan ska jag fylla det som blir över 

med redaktionell text. Så man kan säga att först planerar jag tidningen, vad jag tror att jag vill 

ha med den här veckan, så lägger jag ut de jobben och jag fixar de jobben. Sedan samlar man 

ihop det och då rent konkret så lägger man också ut dem på sidorna, så att det ska bli rätt och 

nyhetsfördelningen ska bli rätt och så där. Så man kan säga att jag har ett redaktionellt 

helhetsansvar för vår edition. Sedan har vi ju en chefredaktör som sitter i Skåne, eller ja, 
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Skåne och Stockholm och jobbar, som är publicisten så att säga… så skulle jag få en 

ärekränkande insändare eller någonting sådant, då diskuterar jag det med honom. 

N: Ja okej. Ja, hur beskriver du ditt yrke och din roll som journalist? 

El: Ja… rollen man har i samhället är ju väldigt betydelsefull… på ett sätt. Sedan tror jag inte 

man ska överdriva den. Men rollen man har i samhället det är väl i första hand som 

informationsbärare på en lokaltidning. Man talar om saker som folk inte kände till förut, och 

man visar också vad människor gör. Man är ute på deras aktiviteter och så där. Och alltså, 

man är ju en samhällsaktör på något sätt, en spegel av det samhälle som man är verksam i… 

men också delvis en makthavare, kanske inte så betydelsefull alltid, men skulle man vilja 

utöva makt så kan man det genom massmedia. Men det är också väldigt kluvet detta, för 

yrket, alltså en journalist utan medium är ju ingenting i det perspektivet. Så det är ju 

egentligen massmediet du arbetar med som är… maktinstrumentet. Så du kan ju tycka vad 

fasen du vill, om du inte har någonstans att skriva om det så är det ingen som läser det. Men 

journalistens roll i samhället har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren med internet och 

bloggar och liksom, idag kan ju alla säga vad de tycker på ett helt annat sätt än förut. Så… 

maktposition har nog försvagats på ett sätt om man ska se det utifrån ett mer gammaldags 

perspektiv. Men det är en väldigt intressant diskussion faktiskt, journalistens roll i samhället. 

Men… just min roll i det här samhället det är väl att jag är en av flera journalister som, vi är 

ju tre tidningar så att vi är ju ganska många journalister i lilla Motala. Jag skulle tro att vi, ja 

vad kan vi vara… kanske ett tiotal… så man tillhör ju en ganska exklusiv grupp ändå som 

faktiskt är mindre än kommunalpolitikerna. Men vi har ju inte fria händer så att vi kan göra 

precis vad vi vill. Vi har ju lite chefer också, och sedan så har vi ju pressens etiska regler och 

så där att hålla oss till naturligtvis. Så man har ju en betydelsefull roll i samhället, det tror jag 

absolut att man har som lokaljournalist, men… man ska nog inte överskatta sin betydelse 

heller, utan folk kan ju tänka själva och det är ju inte alltid de läser det man skriver heller. 

Men för de som är intresserade av att läsa nyheter i tidning så har man ju naturligtvis 

betydelse. 

N: Har du någonting som du…? 

E: Nej, jag tycker att du är… helt underbar på att svara på de här frågorna! 

El: Vad bra! 

N: Nej det är ju just det. Vår… det som vi skriver vår uppsats om, det är ju just det här 

vilken roll en journalist har, det är ju… väldigt svårt att greppa. 
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El: Förr i tiden var ju journalisten en väldigt viktig person alltså, oj oj oj! Det var nästan… ja 

de var nästan viktigare än kommunpolitikerna ibland. Och så är det ju till en viss del 

fortfarande. Alltså som journalist kan du fälla ett kommunalråd om kommunalrådet inte sköter 

sig. Men samtidigt så… ja, folk är mer medvetna idag. Det är ju inte bara det jag presenterar 

för dem, de ser ju inte det som en sanning. Alltså det här med internet har förändrat väldigt 

mycket. Det har blivit mycket mer… många fler röster som tycker. Och mycket mer som 

bubblar omkring i etern. Plus att man kanske också gemene man har blivit mer medveten om 

källkritik och att man inte ska, alltså ja det här med vinkling och… att man har en helt annan 

medvetenhet hos ”vanligt” folk idag än vad man haft förut. Förut har journalisterna haft en 

lite storebrorinställning, att man ska både skydda medborgarna, nästan mot sig själva och sin 

egen dumhet, och också föra deras talan. Och det kan jag då tycka ibland att man märker på 

kolleger som har varit med, alltså äldre kolleger, att man har svårt att anpassa sig till det. För 

man har varit en väldigt viktig person, en upphöjd person. Och om man tittar på 60- och 70-

talen då var det också väldigt fult, men då var det den här… gammeldagssynen som fanns då. 

Då var ju journalisten en del av etablissemanget, och det skulle man ju inte vara på 60- och 

70-talet. Men nu är de gamla, och då ska de också… för det är också en särställning, att inte 

vara en del av etablissemanget, och nu håller det på att falla bort. Nu är man en del av 

etablissemanget kanske men etablissemanget är inte… ja, ”grevar och baroner” utan det är 

vanligt folk. Så ja, mindre men jag tycker faktiskt att det har blivit bättre också, att… det är 

mer intressant att jobba som journalist när man inte är så viktig själv. 

E: Du skulle kunna vara den teoriboken jag har läst. Du säger precis samma saker som 

står i den som jag precis har läst ut. 

N: Det är ju jättebra. 

El: Men jag har varit med mycket under den här tiden, alltså när jag började då var det ju de 

här viktiga redaktörerna som skrev under pseudonym nästan, ja gud det var ju så där att man 

nästan tänkte vad fan är detta för fossiler? Och sedan jobbade man ju då med de här som 

kanske var 10, 20 år äldre. De var ju aktiva då när jag 20 år, de var i min ålder som jag är nu. 

Och de var ju väldigt så där skulle protestera mot det mesta. Jag kände att hur orkar de? Nu 

tillhör ju jag den gruppen, och vi är lite mer så där luttrade, vi har sett lite av varje. Men… vi 

är ändå bärare av den gamla kulturen. Jag tror att de unga journalisterna, de kommer vara 

mycket mer multimediala och mycket mer öppna och mindre, ja mindre intresserade av att 

bevaka sina positioner, tror jag. 



 

10 

 

N: Det kom jag också att tänka på, ja, det du väljer att publicera: ser du det som en 

spegling, är det verkligheten eller… är det din syn…? 

El: Min syn är det ju inte. Därför då uppfyller jag inte kraven på att vara objektiv. Sedan är 

det ju alltid så att när man jobbar med något bildar man sig en tes om någonting. Annars kan 

man inte göra en bra vinkel. Men tesen kan ju visa sig vara helt oriktig, och det måste man 

vara öppen för. Och vad man alltid ska tänka på tycker jag är det är att… ja, man kanske vill 

få fram någonting särskilt men man ska ju inte ljuga för att få fram det. Hittar man ingen som 

kan bekräfta det här, då får man faktiskt acceptera att man är fel ute… eller att man inte kan 

göra det på det sättet. Men, det beror ju på också… ja en spegling, det är klart det är en 

spegling om jag går ut och skriver om ett evenemang. Men det är ju samtidigt, alltså det lär 

man sig lite när man jobbar som fotograf: man tar ju bilder och de är helt sanna… men det är 

ju bara en liten ruta, så att det som händer runt omkring… så visst är det min bild av det hela 

men det är ju inte så att man… ja, så tycker i alla fall inte jag att det är att man försöker vrida 

till saker så att det ska passa ihop med vad jag tycker. Och det tror jag inte att det är så många 

journalister som gör. Sedan finns det ju de som gör det också, och det kan vara riktigt roligt 

att jobba på det viset, men då ska det verkligen, verkligen vara någonting som man… kan 

känna att det är verkligen sant men kanske svårt att få någon att stå för i en intervju eller så 

där, att man får jobba med det. Men man ska ju inte förvanska bara för att man själv har en 

åsikt, då får man skriva en debattartikel eller gå in i politiken… det finns forum för det med. 

N: Vilka möjligheter har du att påverka ditt arbete och dina uppgifter? 

El: Jättestora möjligheter! Alltså, nästan för stora ibland. Det kan vara jättejobbigt när man 

känner att ja, man har inga idéer och så där, vad ska man göra och allting är på mig. Så har jag 

en dålig vecka så blir det en dålig tidning, så att… där kan jag i princip göra vad jag vill 

nästan. Inom ramen för vad vi sysslar med naturligtvis. 

N: Ja det är klart… vilka begränsningar finns i ditt arbete? 

El: Jaa… begränsningarna är ju att jag är ensam och att vi är väldigt lågt bemannade. Och att 

vi har en väldigt tajt ekonomi. Så det är ju begränsning nummer ett: man skulle ju kunna göra 

mycket mer med mycket mer pengar. Men sedan har man ju begränsningar också i det 

geografiska. Vi åker ju inte till Stockholm och skriver om någonting utan det är ju Motala och 

Vadstena och det ska beröra de som bor här. Ja sedan ska det också vara, vi är ju en 

veckotidning. Det får ju inte vara saker som är dagsfärska som har ändrat sig när tidningen 

kommer ut. Så att det är ju mycket som är… begränsat… som är begränsande så i strukturerna 

runt omkring kan man säga. Men ja, det beror ju på hur man menar. Om det är vad som är 
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begränsande i yrkesrollen… då är det ju andra begränsningar som finns. Man har ju ett 

uppdrag, nu ska du göra den här tidningen och detta är vad du jobbar med. Men som yrkesroll 

då har man ju andra begränsningar, man har ju de etiska reglerna och man har ju… sådana 

saker som begränsar om man nu ska kalla det för begränsningar. Och sedan har man också ett 

visst yrkes… alltså den utbildning man har och de erfarenheter man har, det är lite grann hur 

man är van vid att jobba. Det kan ju vara så att man kan komma till en arbetsplats där man 

inte känner igen sig alls och det kan vara jättejobbigt… och då upptäcker man sina 

begränsningar, annars upptäcker man dem ju inte. Och det bottnar ju ofta i vilken ”skola” man 

har gått och var man har jobbat och hur man är van att arbeta. 

N: Hur är din tidnings relation till läsarna enligt dig? 

El: Jaa, alltså jag vet inte… det är en jättesvår fråga. Jag tror att… alltså, vi är ju en 

gratistidning som går ut till alla så att man kan ju inte se på prenumerationssiffrorna. 

N: Hur många går den ut till? 

El: 30.000 ungefär… lite drygt… tror jag här i Motala och Vadstena. 

E: Men det är en sådan tidning som kommer hem i brevlådan eller? 

El: En gång i veckan. Så det är svårt att se det så där, men… ja man får ju tips och positiv 

respons men man får ju alltid räkna med att det är klart att inte går de fram till mig och säger 

att ”ååh vilken jävla skittidning ni gör!”. Det är få som gör det. Så man får nog räkna med att 

man får höra mer beröm än… vad det kanske snackas. Så kan det vara eller så tycker folk 

väldigt mycket om tidningen. Men folk kommer fram och snackar och… säger att de tycker 

att tidningen är bra och så där, och det tyder ju ändå på att man är tillräckligt engagerad för att 

lyfta luren eller komma fram och prata med någon och så. Så jag tror nog att läsarna tycker att 

vår tidning är hyfsat bra. Och jag tror också att de tycker att vi skriver om saker som 

engagerar dem. Vi är på en lite lägre nivå, kanske, än vad Corren och Motalatidning är. De 

har ju mer folk för det första och… en dagstidning kan ju jobba med nyheter på ett annat sätt. 

Men det finns också en, alltså man kan bli lite pompös när man… ”är den stora 

dagstidningen” också och då kan det lätt bli så att man, ja, man blir lite uppfylld av sig själv. 

Nu ska inte jag säga att Corren och Motalatidning är sådana rent allmänt, men det finns ju en 

risk i att jobba till exempel mycket med politik och det är att man får mycket kompisar inom 

politiken och man känner att man gillar att spegla sig med dem, och då får man mycket tips av 

dem och de liksom, man använder varandra. De ger tips och så får de ut saker de vill ha ut och 

så där. Och då kan man hamna i en sådan här… där man får en för begränsad grupp kanske 

och där man mer kanske skriver för andra journalister och för andra politiker, för att man… 
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blir en del av det här etablissemanget som man egentligen inte ska vara. Och så glömmer man 

bort de här, ”vanligt folk”. Och det är inte alltid vanligt folk är så här jätteintresserade av vad 

som hände i kommunfullmäktige förra veckan, utan de tycker… utan de vill för fan se bilder 

på sig själva i tidningen eller när de är på torget och håller på, och det ska vara tio personer 

som står på rad och alla namnen ska finnas i bildtexten. Och då kan man känna sig som 

journalist att man, åh man vill inte… göra det där, men samtidigt så är det, ja, det kanske inte 

alltid är så kul som journalist, det är inte så avancerat. Men samtidigt: man är där på plats, och 

man är en del av det de håller på med, man visar vad de gör. Och bara att man har… att man 

är på plats brukar ofta ge jättemycket andra roliga tips. Och samtidigt så ja, folk får se 

varandra på bild och ja, vad är det för hemskt med det? Det är ju bara kul om de gillar det! 

Sedan ska man ju inte bara jobba med sådant, då tycker jag att då man kan lägga ner 

journalistiken, men… det är ju en del också av vardagen, man speglar deras vardag och folk 

känner inte igen sig i en tidning som bara handlar om kommunfullmäktige eller om en massa 

brott. Så där tror jag att man ska… på lokal nivå i alla fall gå så nära sina läsare som möjligt 

på ett positivt vis. Det kan ju lätt bli negativt också om man blir för närgången men… man får 

försöka att välja bort det helt enkelt. 

N: Ja, kan nog tänka mig just det att… det finns en skillnad. Alltså just relationen till 

läsarna att när man är kanske en gratistidning och när det är en tidning som man 

prenumererar på, för de som man prenumererar på kanske man har högre krav på, 

högre förväntningar än en gratistidning.  

El: Jaa… gratistidningen kan ju vara stötande också. ”Jag vill inte ha en tidning och ändå får 

jag den i brevlådan”. Så det kan vara hemskt irriterande för en del. Men gratistidningen går ut 

till alla och det får man vara medveten om. Det har både… fram och baksidor så att säga, dels 

så är det så att de har inte… aktivt valt att ha tidningen och det får man lite grann tänka på. 

Man kan inte nischa sig så hårt då, därför att ja, det ska vara en bredd och det ska passa alla 

och så där. Sedan tror jag inte att man behöver tänka att man inte ska förarga eller så där, för 

det tror jag att där känner nog folk att ja, tycker de att den är dålig så kastar de bort den. De 

blir inte arga för att de har betalat flera hundra kronor för att få ”den här skiten i brevlådan”. 

Så kan det ju vara när man jobbar på prenumerationstidningar, att man får ju samtal som bara 

”oohf”. För de tycker att de har betalat för det. Jag ska inte säga att man ställer högre krav för 

man ställer ganska höga krav på gratistidningarna också, men man kräver att det ska vara 

”min” som ”jag tycker” för ”jag har betalat!”. Det kan vara jättejobbigt och det slipper vi 

mycket här. 
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N: Jo men jag tänkte det att en gratistidning kanske man blir mer glatt överraskad av. 

El: ”Ja men det var gratis!”. Sedan får man också tänka på att det går ut till människor som 

inte har tidningar i vanliga fall, till exempel invandrare som inte är jättebra på svenska brukar 

välja bort tidningen för de tittar mycket på TV och det blir lätt så krångligt att läsa en… DN 

kan vara lite svår för en som… inte klarar språket så bra och då tycker man att det inte är värt 

de pengarna kanske för man hinner aldrig igenom tidningen från dag till dag. Och det kan 

man ju känna ändå även om man… alltså jag har ingen tidning hemma för jag blir bara 

stressad av högarna jag borde läsa, så jag läser på jobbet. Men då får man också kanske lite 

anpassa språket efter det så att man inte blir alltför avancerad i sitt språk, utan att man 

försöker ha… lite som Metro, det här att man försöker vara kort och man försöker vara väldigt 

koncist. Och så kanske inte att man försöker skriva så långa artiklar och så där. Så folk ändå 

ska känna att de får ganska mycket nyheter i den här tidningen som trots allt då bara kommer 

en gång i veckan. Så man har lite grann ett större ansvar när man jobbar på en gratistidning 

just för att man går ut till alla. Alla har inte bett om att få tidningen som får den. Och sedan är 

det också det här med annonsbiten att man är annonsfinansierad och annonsörerna är ju 

väldigt medvetna om att vi lever på deras pengar. Men samtidigt så… det finns ju inga andra 

krav, alltså vi har ju samma krav som en dagstidning på oss som journalister, men det gäller 

verkligen att där får man vara extra noga med att inte blanda ihop annons och redaktionell 

text, för trovärdighetens skull, därför att tidningen kan alltid säga att ”jo men vi har 

prenumerationer och det är en del av vår ekonomi så vi har verkligen läsarnas uppdrag”. En 

del tidningar har ju presstöd och pengar från staten till och med. Vi lever ju bara på det vi får 

in i annonser och det är klart att det ligger nära till hands kanske när man sitter som läsare och 

kanske är missnöjd med en bevakning och tänker att ”det är väl någon annonsör som har ställt 

krav”, och då gäller det ju att ha ett arbetssätt där man aldrig kan anklagas för det helt enkelt. 

N: Hur är din personliga relation till läsarna tycker du? 

El: Det är svårt att svara på, jag vet inte. Det är väl så att läsarna… det är klart att… som 

journalist lokalt så kan det vara svårt att ha allt för mycket, det blir lätt att man har många 

ytliga kontakter men man får vara lite försiktig kanske med vem man… anförtror sig till och 

så där att man får vara lite, ja, man ska inte gå ut och dricka sig plakat. Man ska tänka på hur 

man uppför sig på samma sätt som om man hade varit en folkvald eller så. Och så se till att 

det inte, ja helst ska man inte vara med i några politiska partier eller föreningar eller 

någonting. Det är ju lite tråkigt liv förstås så man får göra en avvägning, men relationen till 

läsarna är ju… den är ju god som journalist men den påverkar ju även privatlivet i 
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lokalsamhället man bor därför att man kan… det kan vara svårt att upprätthålla sin 

trovärdighet i yrket om man är för insyltad i saker och ting privat. Och är man flera på en 

redaktion då är det ganska lätt, då är det bara att säga ”jaa, han är med i den där 

jaktföreningen då ska inte han skriva om bråket, jaktbråket”, utan då får någon annan skriva 

om det. Och då kan man ändå ha det där livet. Men är man som jag som sitter själv då får man 

tänka sig för lite grann… så att man inte hamnar i de här lojalitetskonflikterna, utan då ska det 

vara något som är lite viktigt för en så att man kan säga att det här är så viktigt för mig så att 

jobbet får stå åt sidan. Och då kanske Pernilla får göra det om det skulle knipa ett jobb där jag 

är för insyltad. Men också privat att man försöker att, ja, att det kan ju hända att man… ja låt 

säga att man är jättebästis med kommunchefen och så kommer en dag då man upptäcker att 

kommunchefen har gjort en riktigt katastrofal grej. Vad gör man? Alltså som vän vill man ju 

inte hänga ut en kompis, men det är ens skyldighet som journalist att göra det. Så det är klart 

att man har med sig… och det är en form av relation till läsarna att man försöker hålla sig… 

ren… på så vis att man inte… komprometteras. Sedan får man ju som sagt inte överdriva. Då 

blir det ensamt! Men jag vet ju en del som jobbar… alltså jobbar man mycket med grävande 

journalistik till exempel inom den kommunala sektorn, då kanske man väljer att jobba på en 

regional tidning och så bo på ett ställe och jobba i en annan kommun. Det är ju ens grannar 

och de påverkar ju även mig… så man inte hamnar i det där. För vad gör man till exempel om 

inte jag får bygglov för mitt hus och jag kan känna så här att det är fan för att det var något jag 

skrev! Jag kan ju inte gärna skriva om det, då gör jag ju lika illa själv. Det kan bli väldigt 

konstigt. Och det är inte så ovanligt att man kan drabbas privat av det man skriver… och det 

kan ju vara så att man skriver om någon som har gjort ett brott som ringer och hotar en och 

så… men lika väl att man skriver om någonting som gör att man får en negativ särbehandling, 

eller en positiv särbehandling i sitt privatliv. Så det gäller att försöka vara neutral även privat. 

N: Upplever du att du kan påverka tidningens läsare och i sådana fall hur? 

El: Jaa det är svårt, det vet man ju inte. Det är klart att det tror jag ju att jag gör. Det hoppas 

jag ju att jag gör, att jag påverkar läsarna. Och vad jag… ja, vad jag tror att de påverkas av, 

det vet jag inte… eller hur. Det är jättesvårt att svara på. Men vad man vill så är det ju när jag 

tycker så här att nu är det en massa rasism i Motala, gud vad alla snackar. Och så går jag ut 

och skriver om rasism och snackar med folk om det. Då vill ju jag att de ska börja prata om 

det, ”vad är det vi sysslar med egentligen?” och så där. Så det är ju vad jag önskar. Sedan är 

det ju inte säkert att de gör det utan de kanske bara säger ”Men kolla! Nu är det en sådan där 

kommunist som har skrivit i tidningen!”. Så jag menar att det är ju inte alls säkert att det får 
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den effekten. Men det är ju ingen som kommer hit och kastar ägg på oss när vi skriver om 

sådana saker så jättearga är de väl inte. Men man hoppas ju att man ska kunna skapa… bilda 

opinion och skapa diskussioner om frågor. Och där har vi ju också tänkt att, som i Motala har 

det varit mycket varsel och det är ju jättesvårt. Om ett varsel händer, ja på måndagen, och vi 

skriver om det, så går tidningen till tryck då så att den trycks på tisdag morgon, då kanske de 

har dragit tillbaka varslet på torsdag då tidningen delas ut. Så det kan man ju inte skriva om. 

Så då har vi tänkt att jo men då ska man försöka att kanske inte fokusera så på varslen, det gör 

ju andra tidningar. Man kan skriva om vad det får för konsekvenser, men sedan försöka skriva 

om andra frågor för det är ju faktiskt inte bara så att folk går omkring och tänker på en massa 

varsel hela tiden. Så det kan bli ganska tråkigt att bara läsa om det. Och att man försöker hitta 

annat för det finns ju andra problem och det finns andra saker som inte är problem som är bra 

också som man kan lyfta fram, som är mer kanske i folks vardag. Är man inte varslad eller 

har familjemedlemmar som är varslade, då kanske man inte funderar så mycket på det. Eller 

om man är varslad att det bara skulle vara vad man går och tänker på hela tiden. Alltså då är 

man… fel ute tror jag också. Så lite grann att man försöker fånga upp ”vad snackar folk om?” 

och så. Kanske skapa ännu mer diskussion om det. Och kanske till och med få folk att börja 

engagera sig och göra någonting åt vissa problem, att man försöker få människorna själva att 

göra någonting och peka på att det kan man faktiskt göra, och lyfta fram människor som man 

kan vända sig till om man vill göra skillnad. Så på det… det hoppas jag att jag påverkar folk 

att agera… kanske i högre utsträckning än vad man annars skulle ha gjort. 

N: Vilket inflytande anser du att läsarna har på tidningen och hur? 

El: De har ganska stort inflytande, vi är ju väldigt beroende av tips från läsarna. Det är klart 

att när de hör av sig att… även om någon ringer och säger så här, ”nu tycker jag att ni ska 

skriva om de här jäkla blattarna, ut med dem ur Sverige!” Och det är någonting som jag 

känner att nej det skriver vi inte om, och säger det, så är det ändå en person som har en åsikt 

som, det kanske ändå föder någonting att skriva om. Att det blir fler och fler som faktiskt 

tycker så här: vad ska vi göra åt det? Varför blir det så? Vad tycker invandrarna? Att… ja, 

sådana samtal kan man ju få ibland och då tycker man ju att sådana där läsare de har ingen 

inverkan, men det har de. Alltså även de som tycker ”fel” saker så att säga, har ett inflytande 

så att de har ett ganska stort inflytande… så läser inte folk tidningen så vill ju ingen annonsera 

i den och då får inte vi några pengar så… det får man ju säga att läsarna är ju de mest centrala 

egentligen. Därför att läsarna är ju de som får tidningen, det är de som vi skriver för. Utan 

läsare är ju en tidning ingenting. Men också, läsarna är ju också de kunder som annonsörerna 
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vill nå, och det är ju en sådan här aspekt som gärna faller bort när man jobbar på… 

prenumerationstidning för det… vill man inte prata om men så är det ju även där. 

Prenumerationsavgifterna är bara en liten del av budgeten. Den stora inkomstkällan är 

annonser även för prenumerationstidningar och TV och så där. Och det är ju vad hela vår 

existens bygger på så för oss så betyder ju läsarna jättemycket. Men det beror på vad man 

menar med tidningen, om tidningen är företaget Östgötatidningen så är ju läsaren… ja läsaren 

och annonsörerna är ju de två viktigaste personerna. Men för en tidning som helhet så är ju 

också läsaren väldigt viktig. Men där kan ju läsaren, DN har ju inte samma läsare som 

Östgötatidningen, så att den enskilda läsaren betyder ju mer för Östgötatidningen. Den 

enskilda läsaren i Motala ska man väl tillägga… än vad den enskilda läsaren gör i DN. Fast 

där har man en annan syn kanske då, läsaren är en annan person där. 

N: Hur ser konkurrensen jämfört med andra tidningar och journalister? 

El: Den är ganska hård i Motala. Där har vi Corren, Östgöta-Correspondenten som är en 

länsregiontidning kan man säga. De sitter ju ihop med Norrköpings Tidningar nu för tiden så 

de täcker hela Östergötland. Och de har lokalredaktion här i Motala så det finns lokala sidor 

för Motala. Och det är ju en dagstidning som kommer ut sex dagar i veckan. Sedan har vi ju 

Motalatidning som kommer ut i… 12.000 exemplar tror jag i Motala och Vadstena. Där finns 

det väl en dryg handfull journalister. På Corren tror jag de är ett par tre stycken som också 

delar ut tidning sex dagar i veckan. Motalatidning är ju vår stora konkurrent, det är samma 

läsare vi konkurrerar om. Sedan har vi Länstidningen som kommer ut en gång i veckan och 

som går ut över hela länet men är mer jordbruksinriktad, men den har huvudkontor här i 

Motala. Och där jobbar det ju också ett antal, de har samma sättning lite grann som vad vi har: 

få personer på redaktionen och frilansare. Så konkurrensen är ganska stor här. Så… det är 

ganska svårt att hitta på någonting nytt varje vecka. 

N: Ja det förstår jag… hur är din syn på journalister på andra tidningar som 

exempelvis Dagens Nyheter? 

El: Ja syn, jag vet inte om jag har någon syn. De har väl sitt jobb och… alltså det är väldigt 

annorlunda tror jag att jobba här och jobba på DN. På DN så tror jag att kraven är väldigt höga 

på kompetens och skärpa så att man ska vara otroligt duktig och smart, och kunnig. Men 

också gärna specialiserad för att kunna vara så otroligt duktig, smart och kunnig. Så där är 

nog kraven högre på kompetensen kan man säga. Men… samtidigt har de oändligt mycket 

mer tid och resurser att göra de här jobben, så där kan jag nästan tänka mig, jag som vet lite 

hur man jobbar, att har man ett krav på sig att göra ett jobb i veckan: visst, det kan ju vara… 



 

17 

 

tufft det med men jag tror att generellt skulle jag tycka att ”vad tråkigt”, att liksom… ha 

alldeles för mycket tid på sig kan också vara frustrerande. 

E: Men tror inte du, som vi tror till exempel… lite vad vår tes var: att vi tror att ni som 

jobbar på lokaltidningar har mycket mer möjligheter att skriva vad ni vill om. På DN så 

är det väl så här att ja, nu vet inte jag hur det funkar, men ”du får det här jobbet och du 

ska göra det”. 

El: Du kan ju vara allmänreporter där med men då är det så att då får du jobb av din chef som 

säger att ”gör det här”, och ”gör det då och då”. Och det… visst, du har ju frihet därmed att 

göra det på ditt sätt. Och visst kan man komma med tips och så där även där, men de här 

större tidningarna, det är ju en mycket mer hierarkisk struktur så det vill ju till att man har en 

bra chef också. Det kan ju vara en sådan där chef också att ”nej här är det jag som står för 

idéerna, punkt slut”. Och alltså, man är mycket mindre som journalist, som människa. Man 

blir mer… ja man är en liten kugg i ett stort maskineri. Och det kan ju också vara jätteskönt 

att gömma sig i korridorerna om man känner att ”åh idag är ingen bra dag”, men samtidigt så 

kan det vara väldigt jobbigt att inte få synas… därför att man, alltså, när man inte får finnas på 

riktigt då får man heller inte… man är inte riktigt lika fri som människa. Och då är man inte 

riktigt lika kreativ kanske. Sedan att vara, att ha så stor betydelse som jag har då, om jag går 

hem och inte kommer till jobbet, alltså det får en väldigt stor påverkan på tidningen. Den 

kanske inte ens kommer ut. Och det kan kännas jättepressande, även jag kan ju bli sjuk. 

E: Hur gör du när du går på semester då? 

El: Då har vi utgivningsuppehåll. Då kommer det inte ut någon tidning så att ha ledigt vid 

andra tidpunkter är väldigt svårt, då får jag planera det ihop med Pernilla. 

N: Vad händer om, säg att du blir magsjuk en dag eller någonting? 

El: Ja det går att lösa om det är en dag, då kan man… fuska ihop någonting. Så pass erfarna är 

vi, men… skulle jag vara borta en hel vecka, eller ja en vecka kanske skulle funka men två 

veckor, då är det inte roligt. Då blir Pernilla sjuk kanske. Nej men så känner man i alla fall när 

man sitter ensam att då är det tufft. Så så stor betydelse har vi, och det är ju och så där… ja, 

det är skönt på ett sätt men samtidigt pressande naturligtvis. 

N: Vi var inne på det lite nu, men… tror du att ditt arbete skulle skilja sig om du var 

journalist på till exempel Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, och i sådana fall hur? 

El: Jag tror absolut, alltså jag tror ju inte att jag skulle få… det skulle vara mycket mer… styrt 

alltså. Absolut. Och även om man är chef i de där strukturerna så är man ju, man har… är man 

nyhetschef som jag kan säga att jag är här, på ett sätt då, då har man ändå en redaktionschef 
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ovanför sig, en chefredaktör och… det är mycket svårare att… ja, egentligen göra som man 

vill. Och det kan ju vara väldigt bra när man har idéer som helt enkelt inte är så igenomtänkta. 

Och då kommer de inte i tidningen i det skicket och man slipper sitta där efteråt och känna att 

”Hur tänkte jag nu?” Men samtidigt så kan det ju vara oerhört negativt därför att ofta om du 

har en klar idé om vad du vill göra så har du en skärpa kring det, och får du då faktiskt styra 

det dithän så blir resultatet ofta vad du vill att det ska bli. Har du andra i hänsyn att ta hela 

tiden så blir det inte riktigt så och då är det ju inte alls säkert att det blir bra. Det kan ju gå helt 

snett lika väl som det kan bli väldigt mycket bättre. Men jag tror att… jag skulle nog… 

vantrivas med att vara mer styrd och så skulle jag trivas väldigt mycket bättre med att inte ha 

det där stora ansvaret. Så jag tror att det är på gott och ont. Men… man kan få in ibland på 

lokaltidningar människor som har jobbat på DN till exempel. De har väldigt svårt att få saker 

ur händerna… tycker man ofta då. För de är inte vana att själva få boka in tider och så där 

göra tre, fyra jobb på en dag. Utan då blir de jätteställda och jag tror att skulle en 

lokaljournalist komma till DN så skulle de känna bara ”Herregud, hur ska jag klara detta? Det 

är för svårt!” Fast det egentligen inte är det. Det kanske man ser när man får hålla på en hel 

vecka att fasen då hinner man leta reda på det mesta under den tiden. Och det är samma om 

man då är van att jobba en hel vecka: då är man så grundlig i det man gör så att man klarar 

kanske inte… alltså nackdelen med att jobba med lokaljournalistik är att man har lite lite tid 

och då får man kanske skumma på ytan ibland. Så det är lite olika arbetssätt, men… jag tror 

också att det är lite så att… de olika sorternas tidningar och medium passar olika människor 

helt enkelt. 

N: Anser du att det finns någon bättre eller sämre form av journalistik? 

El: Jaa det ska jag väl säga, kvällstidningsjournalistik är inte bra. Och det kan ju jag tycka 

ibland att hela listan med farliga mediciner och så där känns lite väl häftigt. Eller också det 

här som man har börjat med att publicera namn på personer som inte är dömda, och liksom… 

i sådana här uppmärksammade brott och så där, det kan jag känna mig lite tveksam till sådana 

saker. Den typen av sensationsjournalistik… på något sätt så vill man, tror jag, visa att ”vi är 

emot det här våldet, och sådana här ska vi inte lägga fingrarna i mellan” och så. Och så 

tillfredsställer man också en nyfikenhet hos allmänheten genom att namnpublicera och visa 

bilder och så. Men vad man inte tänker på är ju att de här människorna har ju familjer som 

inte har gjort de här brotten, och som drabbas väldigt hårt. Idag är det ju faktiskt så, inte bara 

att det har blivit mer grymt på det sättet utan… när man söker jobb och så där, alltså… man 

påverkas på ett helt annat sätt av det man har omkring sig och kanske också vad man själv har 
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gjort. Alltså idag kollar de ju brottsregister på allt möjligt och det är så mycket som kan 

påverka otroligt negativt. Och när man sitter och fattar ett publiceringsbeslut så kan man inte 

överblicka det riktigt och därför tycker inte jag att man ska brutalisera journalistiken på det 

sättet. Den som absolut vill veta vad den åtalade eller häktade heter kan faktiskt ta reda på det. 

Och det kan var och en göra, så vill man veta det så går det att leta rätt på det. Ja sedan känner 

jag, ja, kändisjournalistik och så men jag vet inte om jag tycker att det är dålig journalistik… 

det finns ju människor som är väldigt intresserade av att läsa om det där också. Själv är ju inte 

jag så intresserad av det men… jag kan tycka att så länge det inte skadar någon alltså på ett 

sätt som... är oförtjänt, så. Ibland är man ju tvungen att skada någon för att… av andra skäl då 

att man kanske, det är klart om kommunalrådet som tagit pengar ur kommunens kassa inte 

blir jättepoppis när man skriver om det. Men det är ju i sådana situationer då jag kan tycka att 

det är okej att ”hänga ut” folk, men man ska verkligen tänka sig för innan man gör det. Och 

man ska försöka också att alltid ha en journalistisk, alltså en… att man ska vara en 

samhällsaktör, att inte bara ”det här vad läsarna vill ha och de vill banne mig bara läsa om hur 

man tar bort celluliter!” Och det vill väldigt många läsa om, förvånande många vill läsa om 

det, men då kanske man ska ha det och någonting annat som känns mer substantiellt då. Och 

där man ändå har ett kanske folkbildande perspektiv eller opinionsbildande perspektiv, att 

man tar det ansvaret också. Sedan tror jag inte att man ska vara för allvarlig heller så att det 

blir bara sådant. 

N: Vi har skrivit lite stödord här som exempelvis objektivitet och subjektivitet. När det 

gäller… bra och sämre form av journalistik. 

El: Subjektivitet och objektivitet… jaa… objektiv, subjektiv. Det är klart att man ska vara 

subjektiv så till vida att man ska våga ta ställning när man undersöker någonting. Vad det än 

må vara. Men man ska alltid närma sig ämnet på ett objektivt sätt tycker jag. Jag tycker inte 

att man ska… alltså, dina egna åsikter och tankar, det får du naturligtvis ha, men… din tidning 

eller TV-kanal, det är inte forumet för det. Alltså så betydelsefull ska man inte inbilla sig att 

man är som journalist. Däremot så tycker jag absolut att man kan vara personlig, helst inte 

privat… men väldigt personlig och man kan vara väldigt subjektiv. Alltså man kan ha sina 

egna värderingar som en klangbotten när man gör ett jobb. Men sättet att närma sig ska alltid 

vara objektivt och man ska vara öppen för att man kan ha fel också. Det, ja, tidning, TV, 

media, det är… TV är ju alltmer snuttifierat, två minuter i tv är ju jättelång tid. Och det är 

klart att det är, ett nyhetsprogram alltså… det kan ju ge helt fel bild av saker och ting. Men 

TV kan ju också vara ett timmes-långt program, så att det beror ju på hur man ser på det. Men 
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jag tror ju att TV, alltså TV är ju… väldigt personligt, det är ju flera sinnen som är aktiverade 

och det blir en större upplevelse för den som tittar. Det är bild och ljud och information. 

Tidning är ju mer, det är bestående på något sätt, det kan du gå tillbaka till. Och media, ja där 

är väl kanske källkritiken ett problem, alltså man tittar på internet och så där. Det kan vara ett 

problem om man… har journalistik på webben och så där, det är inte säkert att… det är lite 

snabbt alltså, det är inte säkert att man har hunnit kolla ordentligt att det faktiskt stämmer. 

Och det är ju inte alltid det uppdateras rätt och så. Men det beror också, alltså snabbheten är 

ju, ibland kan det ju vara avgörande att man är snabb. Så jag tror att alla medier som folk 

använder sig av har ju någonting som är bra. Sedan har de någonting som är dåligt också. Jaa, 

nyheter, kultur, nöje eller sport, ja… jag vet inte… om det finns sämre eller bättre. Det är 

klart… blir det för… snaskigt så är det ju inte bra alltså. 

N: Vi funderade mest… alltså om… vi skrev det ifall det skulle vara något som är mer 

väsentligt och kanske något som inte är lika väsentligt eller så. 

El: Ja fast jag tror inte att jag tycker att någonting är mindre väsentligt. Där tror jag att, ja, det 

kan ju… nöje, Michael Jackson har gått bort till exempel, det blir en jättedebatt om det här 

med att leva sunt, droger och liksom, det har ju inte med nöje att göra överhuvudtaget men det 

är ju en väldigt viktig diskussion. Och sporten, nu har ju han som avgått, huliganism… så jag 

menar att det finns ju inom alla genrer så finns det ju angelägna frågor som… där är det ju 

väldigt mycket upp till journalisten… vad man gör av sitt ämne. Och motivet man har, ja det 

ska ju inte vara personligt, alltså det ska ju inte vara… det är ju ingen vendetta man håller på 

med eller en egen kampanj utan… det ska ju vara till det allmännas nytta, läsarna ska ha nytta 

av det man skriver på något sätt. 

N: Och sen sista frågan då. Vad innebär journalistrollen för dig? Rent allmänt… och 

personligt? 

El: Det är jättesvårt att svara på. Journalistrollen är väl… det är klart att har man sysslat med 

detta i nästan 20 år så är den ju en stor del av en själv så… absolut. Men jaa. jag ska väl säga 

det innebär ett ansvar, kan jag känna, att man har ett personligt ansvar på ett annat sätt kanske 

för sitt yrke och sitt jobb än vad man skulle ha i en del andra yrken. Och det innebär ju 

också… att man har ett väldigt roligt yrke och man har ett väldigt… spännande och bra liv har 

man, utan att behöva vara så himla spännande och så privat. Man får uppleva saker som… 

man aldrig trodde att man skulle få vara med om. Det är så mycket som det ger personligt så 

att det är svårt tror jag när man har jobbat några år som journalist att göra någonting annat och 

helt och hållet känna att det är detta man vill göra i stället. Sedan finns det ju naturligtvis 
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baksidor också men, ja, jag tror att för mig överväger det i alla fall. Jag kan tycka det här med 

att ha ett ansvar, det… det kan vara betungande men det innebär ju som sagt också att man 

kan påverka i samhället och det är jätteviktigt för mig, och att man har… ett roligt och 

spännande liv är väl också viktigt. Så det tror jag alla journalister skulle svara faktiskt. 

N: Upplever du när du går till jobbet att du… kliver in i en journalistroll och ett yrke 

eller är det någonting som alltid har med dig eller är det någonting som du tar på dig? 

El: Nej sådan är inte jag som person utan jag är väldigt mycket mig själv i jobbet så. Men… 

det är ju inte så, ja jag är inte så tillknäppt och så där… som en del är. En del kan vara väldigt 

så där att de… och så är de en helt annan person hemma. Men det beror kanske också lite på 

vad man jobbar med. Så för mig är det ju en fördel att vara en vanlig männ… en vanlig 

Motalabo jag med därför att det är vad jag sysslar med. Sitter jag mycket i rättegångar och så 

då är det kanske en fördel att vara väldigt neutral och grå och så, därför att man ger… alltså, 

då blir man liksom en person som, ja man har sin ställning där och man har en uppgift och så 

där. Så jag tror också att man… formas väldigt mycket av det man gör, att det är klart att jag 

går ju inte in och är sprudlande glad på en rättegång. Så man anpassar sig väldigt mycket till 

vad man ska ut på för jobb. Och det är lite samma att sitter man i kommunfullmäktige så är 

man inte… bundis och ”du” med alla heller så. Det är nog mycket så. Så där tror jag att ska 

man jobba mycket allmänt då är det svårt att ha en roll som man… att man tar på sig som en 

kappa när man kommer till jobbet. Då är kanske rollen den att man är föränderlig och att 

signalerna man ger är att ”jag förstår när det är allvar och när det är skoj”. Så att folk kan 

känna det att när jag är ute och gör ett lite mer allvarligt jobb, det kan ju vara sorgliga saker 

och så, så förstår dem ändå att jag fattar läget. Men när jag ute på stan och gör en enkät så då 

är jag kanske väldigt så där lätt och springer omkring och ”hej hej” och liksom så. Och det är 

ju kanske där som svårigheten kan ligga i rollerna, att man… ja, har man träffat mig ute och 

jag gör en enkät så undrar man men ”herregud ska hon skriva om det här svåra?”. Så att där 

gäller det ju att man kanske ger ett stabilt intryck som människa snarare en som journalist så. 

Och som lokalreporter tjänar man nog också väldigt mycket på att också vara sin… person. 

Att man är lite ”du” med folk runt omkring sig därför att då känner de att de har ett förtroende 

för en som människa, och då får man veta mer och får, ja, man får mer input helt enkelt. 

Sedan är det ju mycket trevligare än om man bara ska vara tråkig. 

N: Men… vi har väl ingenting mer. Har du någonting som du vill säga? 

El: Nej jag tror att jag har pratat på ganska bra! 

N: Du har haft jätte jättebra svar. 
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10.2 Transkribering Norrköpings Tidningar 

Genomförd onsdag 7 oktober, kl 13.00, Norrköping 

Längd: 62 min 

Medverkande: 

S = Sandra Wall – Journalist  

E = Emma Södrén – Intervjuare 

N = Nathalie Lindblom – Intervjuare  

 

E: Sandra, kan du berätta lite om dig själv? Det kan vi börja med. 

S: Ja just det, då måste man tänka till lite… men jag pratar väldigt mycket och är otroligt 

nyfiken. Och redan som liten hade jag det här rättvise-patoset. Jag kunde liksom gå in i 

konflikter och det slutade med att det var jag som höll i dem. Men rent tidningskarriärmässigt 

så började det ju under skoltiden med skoltidningar, och att man håller i De Geeer-gymnasiets 

avgångsklass i den tidningen som heter GB och sen fortsätter man ju på UngNT - den lokala 

ungdomsredaktionen. Jag ingick i samma UngNT-gäng som Daniella som idag är 

redigeringschef och Kalle som är min redaktör. 

E: Så du är från Norrköping? 

S: Jag är från Norrköping, uppväxt här. Sedan har jag gjort utflykter i två omgångar till 

Stockholm för att plugga och jobba. 

E: Hur började du? Gymnasiet, Ung NT, men gick inte du KSM eller hur var det? 

S: Under UngNT-perioden så började jag jobba för vanliga tidnigen, och sedan flyttade till 

Stockholm för att plugga och då jobbade man ju där.  Så jag var faktiskt med om att starta upp 

Situation Stockholm i Sverige, jag jobbade med det hela första året.  

E: Vad pluggade du i Stockholm då? 

S: Teatervetenskap. Och då gick man i Filmhuset så då fick man ju väldigt mycket kontakter. 

Och det var inte så självklart att jag skulle bli Nöjesjournalist då. Men då pluggade jag 

exempelvis Poppius journalistutbildning på kvällarna. Så det vart mycket såhär dubbelplugg 

och plugg och jobb och alltid tacka ja. Så Stockholms filmfestival till exempel där gjorde jag 

informationsbrev och sådana saker. Jag gjorde dem på både svenska och engelska och 

jobbade i presscentret där. Och jag var ju som utbytesstudent i USA. Och då hade jag en 

krönika där och utvecklade krönikör skrivandet. Så tyckte jag att det var jättekul och det är ju 

inte så lätt i Sverige, här finns det ju inte så mycket sådant. Men typiskt Universitetstidningar. 

Jag var med och startade Gestalten, som var en den första webbsidan/tidningen för KSM. Det 
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finns inte kvar nu tror jag, det var några år sen. Men Natalia Kazmierska tog över den och 

gjorde den till något riktigt bra. Och hon är nu kulturskribent och lite annat. 

E: Här? 

S: Nej. Hon började här, men gick över till Expressen och skriver fortfarande för dem och nu 

är hon på City. Men det var även Linköpings Filosofen och sådana. Och så jobbade jag på 

Folkbladet som är den andra lokala tidningen här och därifrån blev jag värvad till 

Östgötateatern som programskribent och producent och turnéledare kan man väl säga. Och 

där började jag med webb. Så då startade jag deras webbplats och så kom jag in på ett nytt 

spår. Och läste Internet i teori och praktik på universitet och det var så jag hamnade här på 

Norrköpings Tidningar. När de startade upp sin redaktionella verksamhet så tillsatte dem 

någon intern som webbredaktör och insåg att det behövdes ju någon som hade jobbat med 

webb också. För det är ett annat sätt att berätta, mycket teknik och så. Och det är nog det 

svåraste jag har gjort faktiskt. För jag kom från KSM världen och vi är knappt där än där jag 

var på KSM för nästan, när startade det, för elva-tolv år sen. Vi har precis kommit dit. Jag 

kom från KSM utbildningen och kände att nu är vi vid den här världen. Fler kanals 

publicering, vi hade gjort en 3D värld och jag var på en helt annan planet än resten av 

tidningsredaktionen och här var man rädd för att webben skulle slå ut tidningen och varför ska 

vi ge folk allt gratis och så det var väldigt konflikt fyllt, men idag, de här tio åren jag varit på 

NT har vi gått från en till tre, fyra, fem kanaler ut så det har vart spännande. 

E: Men hur kom det sig att du började jobba på Nöje sen från webb? 

S: Ja, det är ju en märklig historia. Den är så enkel att jag kom tillbaka från mammaledigheten 

och hade väl ingen riktig plats och Kalle behövde någon på Nöje och jag var yngst med mina 

30 år. För dem har ju inte fått anställa på många år. Senaste året har de anställt mellan fem 

och tio stycken så vi har folk under 30 här nu.  

N: Jag tänkte på en sak, hur gammal sa du att du var idag? 

S: Jag är 35 och det som är bra med att vara 35 är att man inte är ”lilla gumman” längre och 

dessutom har man jobbat tillräckligt längre inom huset och koncernen för att få lite mer tyngd 

och kraft bakom det man gör. Men det är märkligt att hamna på Nöje när man är 

nyhetsmänniska. Och det har jag löst genom att jobba som allmänreporter fast inom det fältet. 

I början kan man märka att det finns rätt höga krav från branschen att man ska vara någon 

slags expert på allting och då man ska kunna rabbla alla band i Melodifestivalen, man ska ha 

koll på alla inom alla genrer och så och efter något år på Nöje började jag känna såhär nej, jag 

kan bara mindre och mindre ju längre jag jobbar här. Men jag har ju faktiskt märkt att, i och 
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med att jag läst teatervetenskap och beteendevetenskap, etik, alla de där grejerna det går 

faktiskt in i Nöje. För etiken är väldigt viktig i den här grumliga branschen där det 

kommersiella och nätverkandet och allt det här krockar ju hela tiden när man är 

Nöjesjournalist. Man lär känna alla i Norrköping som jobbar med det här och så ska man 

recensera dem sen, där har jag haft stor hjälp av alla 250 poäng på universitetet. Men som 

sagt, jag har ju väldigt mycket kontakter kvar från sådana här utflyter från Stockholm och 

genom att jobbat på så många avdelningar inom NT här så känner jag andra inom koncernen 

och på de andra avdelningarna. Det är nog det bästa. Så när TV kom då var jag ju en av de 

första på att prova det. Och det är roligt.  

E: Hur länge har TV funnits för NT? 

 S: Ja vad ska man säga? Tre år i oktober. Ja tre år. 

 E: Är det 24NT som den heter? 

S: Ja 24NT. Och så kom 24corren för ett år sen. Då hade vi köpt in dem. Och så ingår det i 

samarbetet nu så vi har ju gått från att vara lokal lokal till att bli läns-TV kan man väl säga. 

E: Om vi tar tillbaka, fler flera hundra år tänkte jag säga, varför har du valt att arbeta 

som journalist? Ville du det när du var liten? Fanns det något annat, du var ju inne på 

teater också tänkte jag.  

S: Ja, det var det nog. Ah just det, teater med. Det läste jag för att det var roligt. Men faktum 

är att jag alltid velat bli journalist. Jag drömde om att resa runt, inte som resejournalist, men 

ja, ja mina stora idoler var de som åkte runt i världen och rapporterade. Jag hade velat bli en 

sådan där ”på plats i Afghanistan” eller vad det nu händer och smäller. När jag var liten alltså. 

Men ju äldre man blev insåg man ju att det inte passar mig som person. Men och väldigt 

mycket det här folkbildningstanken att man vill väldigt gärna kämpa för den lilla människan, 

berätta och förklara. Det var det som drev mig men sen när jag började jobba på UngNT och 

överallt då inser man att det fanns det var i en tid när det inte fanns några sådana tjänster. Så 

därav efter Poppius gå in på kulturdelen, det var i alla fall en väg in. Som recensent, där var 

det inte lika fullt. Att få ett jobb som nyhetsjournalist då, på 90-talet där var inte lätt. Det var 

kring 95-96.  Ah, det fanns lite på Aftonbladet men sen blev det lättare. För det är svårt att 

förstå nu, men 95 fanns ju inga webbredaktioner så det var trångt som bara ”Hm Hm” på 

tidningsredaktionerna. Nu finns det nästa dubbelt så många tjänster inom nyhetsbevakning. 

Det finns så otroligt många nya jobb. 

E: Om du skulle beskriva dina arbetsuppgifter här, du sa ju lite innan vi började, ja, 

vad gör du en vanlig dag? 
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S: En vanlig dag så bloggar jag. 

E: På NT? 

S: Ja på nt.se, lägger också ut notiser på till nt.se och tidningen som är lokala tips eller lokala 

nöjesnyheter. Sen har jag oftast ett par intervjuer som ligger på hög att skrivas ut. Och så tar 

man ju mycket samtal utifrån både från arrangörer och privatpersoner som tycket till om 

något man recenserat eller så.  Sen är det mycket planering, man ska boka fotografer, boka 

grejer till TV, överhuvudtaget se till att det finns jobb framåt. 

E: Är det ni på Nöjesredaktionen här som fixar Nöjesgrejer till TV? Eller? Det blir så? 

Ni bara inte skriver grejer i tidningen? 

S: Jag är också redaktör för Nöjesprogrammet på TV. Så jag har då skött, i tre års tid har jag 

haft ett program varje måndag som jag ska fylla med nöjesnyheter och snacka nöje med Kalle 

och sen hitta någonting mer man kan tipsa om. Och anledningen till att det inte har blivit mer 

av ett TV-program med inslag och ett TV-berättande beror på att det inte finns resurser till 

det. Det enda som det fanns resurser till var ett soffprogram i studion där två 

tidningsmedarbetare går upp och gör det inom sin arbetstid. Så att där har ju mer det praktiska 

styrt programmets utformning, men man har ändå försökt fylla det med något bra. Och i den 

här branschen tar bokning extremt mycket tid. Att boka två chattar som förra veckan med 

Idol-Camilla och Ladysnight kan ta en halv dag. Du ska se till att alla inblandande på webben 

och de som ska chatta och deras tre mellanhänder och så ska det finnas bild och sådant. Och 

så ska man förståss göra de här intervjuerna och på kvällarna ska man gå på, oftast blir det 

både kontorstid, kvällar, helger, man ska gå och recensera saker man ska kanske visa upp sig 

på vimmel. Helst ska man sett allt man inte recenserat för att folk väntar sig att NTs Nöjes 

recensent sett även det man inte skriver om. 

E: Ni har hand om konserter och? 

S: Ja det är musik, TV, radio och vad ska man säga, shower. All underhållning som inte är 

teater eller film. Och konst. För det går över på kulturen. Musikaler svävar emellan oss. 

E: Det måste vara kul att gå på sådana grejer i alla fall? 

S. Det är väldigt kul! Jag har världens roligaste jobb. För jag får bara prata med människor, 

tycka till och jobba i flera kanaler. Faktum är att det är ett riktigt drömjobb så. Det är en så 

stor variation. Men sen finns det rena praktiska problem. Som sagt att beskriva mitt yrke. Man 

är lite redaktör, lite reporter, lite programledare, lite recensent. Jag har nyligen lagt ner 

skivrecensionerna. För jag kände att det blev så rörligt i huvudet med allting som man håller 



 

26 

 

på med lite här och där. Sen skriver jag till andra avdelningar också ibland. Paus, personligt 

eller vad det nu kan vara. 

 E: Men du skriver också artiklarna till Nöje i tidningen också? 

S: Ja det gör jag. 

E: Det är ett uppslag varje dag? Är det så? 

S: Ja, vi har sju uppslag i veckan under sex dagar. Så det, bloggar, TV-program, lite 

Facebook. Man jobbar mycket via Facebook idag. Vad ska man säga, mobiltelefon. 

E: Vad gör ni när ni jobbar via Facebook. Hur menar du då? 

S: Där både letar man och blir uppletad. En stor del av vårt jobb handlar om att ha kontakter 

igång som gör att vi är först med vad som ska hända i Norrköping. Helst ska man veta vad 

som kommer hit innan kontraktet är påskrivet nästan. Så det gäller att ha alla artister, få alla 

aktuella evenemangs inbjudningar, helst i förväg, ha kontakter med arrangörer. Och ibland är 

det artisterna själva som skvallrar innan arrangören vill släppa det. Så det handlar väldigt 

mycket om att nätverka. Så det blir mycket Facebook jobb. Hålla koll på vilka evenemang har 

man fått, vilka grupper borde man tillhöra. Nu har jag nyligen till exempel lagt till sådana som 

Idol-Camilla. Jag har självklart Peter Johansson, Markus Krunegård, alla dom här, som jobbar 

med musik. Och Carina Perenkrantz som kör Skandiateatern. Hon har ju väldigt många 

evenemang. Man scannar alla webbsajter som man samlat. 

E: Mycket letande… 

S: Mycket letande. Det handlar ju ändå om nyheter. Och det är en av anledningarna till att jag 

blivit kvar på Nöje fast jag ibland undrar varför jag sitter och skriver om något garageband 

fast jag inte är något musikfreak i grunden. 

E: Nu kommer den här spännande frågan. Hur skulle du beskriva ditt yrke och roll som 

journalist? 

S: Multimediajournalist eller multimediareporter kanske. Blir det för torftigt? Jag skulle nog 

skriva, om jag hade ett visitkort, skulle jag skriva multimediareporter för NT. 

E: Känner du att du går in i någon slags roll när du jobbar? Som att när jag jobbar på 

Coop, mitt extrajobb, så går jag in, jag är inte samma Emma Södrén som jag går in på 

Coop som jag är privat. Då klär jag i mig Coop kläderna och är supertrevlig mot alla 

otrevliga människor och då har jag ju min lilla Cooproll. Anser du att du har någon roll 

när du är journalist? 

 S: Absolut, och framförallt med det här nöjesprogrammet på TV. Där handlar det ju om att 

klä sig i rollen varje måndag. De skrattar åt mig här. Alla vet att det är måndag när jag trippar 
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in på höga klackar och supersminkad och någon glittrig tröja. ”Ah, det är måndag, ska ni spela 

in TV snart”. 

N: Vad tycker du att din roll i samhället är? 

S: Jag tänker såhär. Jag tänker att jag har två chefer. Jag har ju läsarna och mina chefer. Och 

samhällsbiten är ju just vad jag kan göra för läsarna. Och där har jag valt väldigt mycket att 

vara någon människa som kan bringa ordning i röran som nöjeslivet är. Vad finns det att välja 

på här i staden? Vilka är människorna bakom? Presentera dem. Så det är både informera, tipsa 

och glada nyheter. Och faktiskt få vara den som tillför den där guldkanten när man sitter och 

läser frukost och bläddrar i tidningen. Att det inte bara är elände i staden. Det tycker jag är 

kul. 

E: Du har ju det här att du inte behöver förmedla tråkiga nyheter… 

S: Och just det här, jag har ju väldig kontakt med mina läsare som jag aldrig haft förut. Nu är 

det ju en dialog och jätteroligt man känner att man blir läst. För vi skriver på ett annat sätt. Jag 

försöker vara väldigt personlig, inte privat men personlig och lättläst. Och jag försöker inte 

vara cool på något sätt. Där är Corren och NT väldigt olika. För Corren har valt ett annat 

koncept där man är mer urban och lite coolare så. Och lite mer storstad kanske. Men de har en 

sådan reporter där. Jag kan inte spela det. Så mycket spelar jag aldrig. Utan jag tar på mig 

glamourmössan, men jag spelar ingen annan.  

E: Men samma sak när du går ut och intervjuar folk. Där tror du inte heller att du är 

någon speciell? 

S: Nej då i den intervjusituationen där är jag väldigt lågmäld. Och där är det fantastiskt bra att 

vara trettiofem år och inte starstrucked överhuvudtaget. Jag kan säga att det är väldigt mer 

lättjobbat på melodifestivaler och sådant där. När man delvis är rutinerad reporter och delvis 

har träffat så otroligt många kändisar på olika sätt. Så många av dem har man redan på träffat 

på teater och filmfestivaler, så man kanske redan har träffat de flesta. 

E: Får du mycket respons från läsarna? Mycket positiv och negativ respons? 

S: Ja, det får jag. Jag är nog en av dem i det här huset som får mest respons. Och jag har också 

blivit en av de första kvinnliga profilerna utåt. Vi har nästan bara haft manliga förut. 

E: Är det genom din blogg? Kommenterar läsarna den? 

S: Ja, det gör dem. Men inte speciellt mycket på själva bloggen. Och där märker man också 

att det inte är några unga som läser oss. För de skulle ju direkt svara men det är lite jobbigt att 

svara på bloggen för då måste man registrera sig först. Och då får man svaret på e-posten. Så 

mycket läsarrespons ute. Jag handlar efter klockan 21 i Hageby Centrum. För där tittar dem på 
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24NT. Men om jag handlar på Maxi är det inte samma sak. Man märker att på vissa platser tar 

det lång tid att gå. 

E: För att folk kommer fram och pratar? 

S: Ja, och det är jättekul, men ibland drar det ju ut på tiden. Och då har man ju funderat på hur 

det är för dem som är lokalkändisar. 

 E: Är det bara positiv respons du får eller är läsarna kritiska också? 

S: Nej det är blandat. Det är blandat. Men det är klart, många gånger kommer det fram sådana 

som bara vill säga hur bra det är. Men de som är kritiska är väldigt på och laddade innan, har 

massor av argument och det finns sådant som man ska ta till sig om man har tid att lyssna. 

Ofta har man ett skäl till varför man valt som man gjort.  Till exempel fick vi kritik om ”Show 

Boat” nu. Det är ett samarbete mellan Norrköpings Kommun, Östgötateatern, Arbis och De 

Geerhallen. Det är ett integrationsprojekt och när vi rapporterade fick vi jättemycket kritik för 

på vår recension som var i tidningen var det tre bilder och det var ingen färgad med på 

bilderna. Och det här var ett integrationsprojekt. Hur kunde vi?! Det fanns nästan, jag vet inte 

hur många hon skrev, färgade på scen och vi hade inte en enda med. Och då är mitt svar till 

henne, men vi jobbade precis som vilken recension som helst. Vi valde precis som vanligt. 

Och det gör att vi inte var rasistiska tycker jag. Vi tog bilder utifrån scenval efter låtar, 

bilderna som blev bäst – de som berättar om historien. Vi valde inte efter hudfärg. Där har 

man ju ett svar som, efter en stunds dialog kan tycka att det ändå var dåligt, men okej då, det 

var ju skönt att höra liksom. Jag kan förstå hennes kritik, att man tycker det är konstigt. Men 

oftast finns det logiska saker bakom, eller praktiska saker: Många arrangörer bli jättesura när 

man inte ser deras grejer. Men hur många kvällar har man. Jag är trebarnsmamma liksom.  

E: Men gillar man sina läsare då? 

 S: Ja! Absolut! Verkligen! Inte för att det står en mikrofon där. Ja, det gör jag. 

E: Får du mycket e-post? Får du någon e-post varje dag från läsare? 

S: Ja, det får jag. Och när jag slutar få det vill jag inte jobba på Nöje längre. Men många av 

oss som verkligen ville bli reportrar har förlorat egentligen allt internt för här, nuförtiden i en 

sådan här mediekoncern är alla sådana gamla värderingar borta. Nu förtiden har man inte 

annonser för att kunna ge ut tidningen, nu förtiden måste man tyvärr ha en tärande redaktion 

för att få sälja annonser. Och den vippningen gör att vi som jobbar redaktionellt har nästan 

förlorat all motivation till att fortsätta. Det finns ju ingen prioritering på journalistik på det 

viset idag. Och då är det jätteviktigt att man har den här andra chefen, läsarna, som vill veta. 
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E: Vad anser du att läsarna har för sorts inflytande på tidningen? Kommer de massor 

med idéer? De hör väl av sig en hel del? 

S: Dialogen hit till NT, jag tror NT har haft en ganska hög mur utåt förut som börjar luckras 

upp nu. Men läsarvalet, läsarinflytandet är väl sådär än, om jag ska vara självkritisk. Vi 

lyssnar inte riktigt än på vad de vill ha, men vi är på väg dit. 

E: Det borde vara mer… 

S: Det borde vara mer. Vi har ju tillsatt en tjänst nu här med en kille som heter Bengt Engwall 

som är våra redaktionella utvecklare, och det är sen vi fått vår nya chef, en publicer som är 

chef både för redaktionen och marknad och annons. Och han, där har vi satt samman en 

grupp, en läsargrupp – panel som kommer att påverka. En stor panel. Och han, Bengt ska 

också hålla i projekt som gör att vi får kontakt. Läsarmedverkan på olika sätt. 

E: Har du stora möjligheter att påverka i ditt arbete och dina uppgifter? 

S: Ja på ett sätt har jag det. Jag planerar min vecka lite som jag vill efter det jag prioriterar är 

viktigast att hinna med. Jag jobbar mellan 35-60 timmar per vecka. Men jag lägger dem 

timmarna där jag, genom ett journalistiskt urval, tycker att det är befogat. Så jag har ju en 

väldig frihet. Men sen är det ju Kalle som är redaktör som sätter ”det här gör vi på Nöje, det 

här gör vi inte på Nöje” man har ju ramar. Men innanför ramarna har man rätt så stor frihet. 

Till exempel hur jag skriver, om det är krönikor, recensioner, reportage, vimmel, vad gör vi 

på olika grejer. Det kunde man jobba mer med. Och men friheten också. Inom en sådan här 

stor organisation, stor koncern kan man ju söka sig till olika avdelningar. Jag tror på att man 

ska byta jobb efter fem år för att inte bli bitter. Och då finns möjligheten att flytta inom 

väggarna här. Det är bra. 

E: Anser du att du har stort inflytande på NT? Inom Nöjesdelen? 

S: Ja, det gör jag nog. Men det beror ju på att jag har en väldigt bra redaktör. Som reporter har 

du inte det annars. 

E: Vilka begränsningar har ni här? Vad har ni för svårigheter? 

S. Vi har två svårigheter som dominerar. Och det ena är ju resurser. Att vi har så mycket tid, 

så mycket pengar. Ja, resurserna helt enkelt. Det andra är stressen som gör att man, det finns 

så enormt mycket vilja och ambition så att ibland blir det ingenting för det är så mycket på 

gång så att det bara rullar på som vanligt istället för att man utvecklas sakta hela tiden. Det 

skulle kunna göras mer inom de ramar som man har. 

 E: Är det för att ni är för lite folk? 
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S: Ja, vi är ju bara två som gör sju uppslag. Och även om vi inte skriver varenda rad själva 

varje vecka så är det ett redaktörsjobb och det kan ta längre tid att vara redaktör till någon 

annans text och fixa dem bilderna och ha den kontakten med redigerarna och så. 

E: Använder ni er av frilansare? Jag vet att de på kulturen har frilansare. 

S: Vi har hälften så stor budget som kulturen, och de har också praktikanter i omgångar och 

de har fler frilansare. Vi har två frilansare för foto och kanske tre-fyra recensenter. Men vi har 

en väldigt liten budget på ett år. Och i år var första gången någonsin vi hade sommarvikarie 

och vi fick ha semester på sommaren båda två. Så det var skönt. Men vi har ju i alla fall. Och 

det är jättebra att vi har folk utifrån. Vi försöker alltid plocka en eller ett par från UngNT 

eftersom vi är 35 och 40 och vi är jätteglada när UngNT redaktören jobbar för Nöje också. 

Som reporter, för Tobias är bara 27 och han behövs. 

E: Men dom som är med i UngNT är det gymnasieelever eller? 

S: Ja det är gymnasieelever. För och av gymnasiet. 

E: De är verksamma under den tiden de går på gymnasiet? 

S: Ja. Och sen försöker man plocka ut dem bästa och fortsätta använda dem.  

E: Kul. 

S: Ja, vi har hittat en och annan spännande fotograf, flera riktigt duktiga reportrar. Just nu 

håller vi på att sno Ted Axelsson allt mer. Men det bästa vi har hittat hittills är UngNT:s 

redaktör Jonna Björnstjärna som är en känd illustratör nu, som har gjort böcker och illustrerar 

på olika ställen. Hon går på en fin skola i London för tillfället. Så det är väl det bästa fyndet 

hittills. 

E: Hur ser konkurrensen ut jämfört med andra tidningar och journalister? Både inom 

huset och på andra tidningarna i Östergötland? 

S: Hur menar du med konkurrensen? Utåt eller mellan tidningarna? 

E: Mellan tidningarna. Upplever ni att ni har stor konkurrens gentemot Folkbladet och 

gratistidningarna som finns här? 

S: Nej, det gör vi inte.  Vi är kaxiga på NT. Jag tittar ju självklart på vad de andra gör. Och jag 

vill vara först. På så vis är det ju konkurrens. Men jag känner inte att vi har någon stor 

konkurrens på det sättet. Vår konkurrent var ju Corren. Så det blev ju en mental frontalkrock 

när de blev våra samarbetspartner. 

E: Men Corren ges väl fortfarande ut? 

S: Ja, Ja, men vi samarbetar ju. Nöjesredaktionerna samarbetar. Vi turas om att skicka till 

stora evenemang och har gemensamma skivrecensioner och sådär.  
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E: Sitter de också i huset? 

S: Nej dom sitter faktiskt kvar, alla andra från Corren sitter här. Men själva redaktörsgänget 

sitter kvar i Linköping. Men vi har tajt kontakt med Nöjesredaktionen där. Men konkurrensen 

emellan, det är klart att den finns, man vill ju inte missa något som andra har missat. Men jag 

säger aldrig nej, för det är många som frågar om det är okej om de säger till Folkbladet också. 

Man känner från arrangörernas sida att de skulle välja NT som den starka om vi säger ”nej vi 

vill ha exklusivt” men de säger i alla fall aldrig jag. För så lite konkurrens känner man att man 

tycker att andra gör någonting. Men det är klart man ska ju aldrig vara för självsäker, men det 

har gått väldigt bra det senaste två åren. Jag tror inte vi har missat en grej.  

E: Men ur stort är NT? Stäcker det sig utanför Norrköpings gränser? 

S: Det gör det. Man kan säga att Östergötland är uppdelat av Göta Kanal. På ena sidan är det 

Corren och på andra sidan är det NT. Så NT är Norrköping, Finspång, Söderköping och 

Valdemarsvik med omnejd. 

E: Konkurrens inom huset? Har ni någon sådan? 

S: Absolut, vi är ju väldigt olika reportrar.  Men man ska ha klart för sig att det här är en slags 

konstnärlig personal. Precis som skådespelare på Östgötateatern som kämpar för de bästa 

rollerna så kämpar vi för de jobben som vi vill ha. Men det är en snäll konkurrenssituation 

ändå. Men det kan ju ändå vara jobbigt. Några av de bästa kompisarna som man har, så fort 

det är en interntjänst ute så kämpar man mot dem om den platsen. Och det kan ju vara väldigt 

tufft. Kommer alltid finnas en konkurrens om de bästa, roliga, största grävjobben, de stora 

grejerna. Men Nöje är nog inte så avundat i det här huset. Det har blivit hög prioriterat sen vi 

fick en ny chef. Så det är roligt. Men konkurrensen mellan tidnigarna tonas ner genom att man 

är kompis med de flesta. Som Extra till exempel det är nästan bara gamla jobbarkompisar, och 

Folkbladet har man jobbat på. Och radion träffar man överallt i flera år. Så nej, man blir 

någon slags snäll konkurrent. Men, nu kommer nästa problem med konkurrens inom huset. 

Och det är mellan TV och tidning. För förut har vi som jobbar med Nöje på tidningen haft 

TV-kanalen som vår. Jag har haft mitt nöjesprogram och det har vart nöje ut i TV:n så då har 

vi jobbat så man ska enligt alla amerikanske forskare. Man har tre kanaler webb, tv, tidning. 

Men nu stryps TV kanalen för den blir ÖstgötaTV och sköts av andra än NT, Corren folk. 

Och då blir det såhär ”Nja, de är ju en sak att outa i sitt eget tv-program sin bästa nöjesnyhet 

den veckan, men ge den till…” det återstår att se för det har inte börjat än.  

E: När börjar det? 
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S: Det börjar i november. Och det är klart att det å ena sidan är vi, men det är inte vi. Så där, 

det är den första konkurrenssituation vi har fått fundera över. 

 E: Spännande och se vad som händer då. 

S: Och troligtvis, ärlig talat, så tror jag att vi kommer tänka på tittarna i första hand. Men det 

blir ändå den tanken när man pratar konkurrens. 

E: Ska 24NT upphöra eller blir det ÖstgötaTV? 

S: 24NT kommer finnas och 24Corren kommer finnas. Men när det gäller allt som är feature, 

som inte är hårda nyheter så kommer det att finnas men gemensamt. 

E: Hur ser du på andra journalister? Inte just på NT eller i Östergötland. Men på större 

tidningar, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet i Stockholm? 

S: Åh! Där har jag så mycket åsikter. Jag träffar ju dem väldigt mycket. Senast förra veckan 

när vi bevakade Idol. Och jag kan ju ta det exemplet. Jag följer Camilla från Norrköping som 

är med i kvalveckan av Idol. Och då följer jag henne under en dag och vi har olika projekt och 

sådär. Ingen från kvällstidningarna ens tittar på henne under hela dagen. På kvällen gör hon 

bort sig i direktsänd TV och det gör ont att se. Hon tjuter som en gris. Och då står alla 

kvällstidningsjournalister i en ring runt henne. Och de två vinnarna, som faktiskt gick vidare 

den här kvällen. Ingen ställde en enda fråga till dem. De tog knappt en bild på dem. Fanns inte 

en enda bild på dem på dem som gick vidare i skaller… eh i kvällstidningen den dagen. Och 

då ser man att jag var där för att följa Camilla. Men jag går inte fram till henne när hon står 

såhär: ”Ouuäää Ouääää”.- Hur känns det? Det är inte mitt jobb. Och då är det väldigt skönt att 

vara Nöjesjournalist på ett annat sätt. Men faktum är att om du jobbar för Aftonbladet Nöje så 

är det ditt jäkla jobb och ansvar att gå fram och få det på webbTV. Det är ditt jobb då. Det är 

jätteviktigt. Annars är det nästan tjänstefel att inte se till att få det, det mesta som är känsligt 

och personligt och privat. Och nej, jag tror att när man jobbat så länge och vill bli journalist 

för journalistikens skull, för berättandet och så då är det nog svårt. Men det är klart, ska man 

in i branschen är kvällstidningarna en riktigt riktigt bra skola. Det är ungefär som att jobba på 

en lokalredaktion. Man får göra allt och allt som är tufft och svårt och jobbigt. Och 

kvällstidningarna, de journalisterna som jobbar med nyheter där. Det ska man inte glömma att 

de ofta får fram riktigt bra kontakter och kanonbra avslöjanden. Så det är en tuff värld, men 

ibland är de bättre än vad man tror. Men ska jag prata nöje som är mitt fält så känns det mest 

snaskigt. 

E: Så du känner inte att du på något sätt skulle vara sämre än dem? 
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S: Aldrig faktiskt. Nej, men nu känner man ju de flesta eftersom man åker på mycket. Har 

man hängt på Melodifestivalen några år i rad så. Vi är faktiskt inte så många som jobbar med 

Nöje i Sverige. Det finns ju något som heter Spektra som är en slags byrå där många tidningar 

hämtar material ifrån. Och när vi samlas där alla som jobbar med Nöje, vi är inte så många 

kan man ju känna. Fast det är ju en väldig omsättning förstås.  

E: Ditt arbetssätt skiljer ju sig från deras. 

S: Ja, men där handlar det om att deras arbetssätt är mer TV-tänk. Där fångar du känslorna, 

händelsen, du är inte där och beskriver något för läsaren eller rapporterar en nyhet. Det är väl 

lite skillnaden. 

E: För de vill ju helst ha de där häftiga grejerna på löpet för att locka läsare.  

S: Men man skapar känslor. Det gör TV också. Och det har ju gjort att berätta med TV är 

något helt annat. Med bilder och den dramaturgin kommer vi allihop här på tidningen och 

plugga nästa gång det blir en dag före tidningsfri dag kallar vi det. Förr har alla journalister 

vart lediga då, men nu ska vi ha utbildningsdagar och det tycker jag är bra. 

E: Är det söndagar då? 

S: Det kan vara någon röd lördag till exempel eller en röd torsdag. Då är det ju såhär, 

egentligen jobbar man ju inte dagen innan. Men nu ska vi, nästa gång är det här i oktober.  

Och då är det en fredag, och då ska vi prata om TV-seriens dramaturgi. Just för att man jobbar 

på det sättet med TV. Och meningen är ju att alla ska bidra till TV nu. Men nu kommer nästa 

grej, det som är nytt sen två veckor tillbaka. Vi har ju haft webbTV på så vis att vi har en egen 

lokalt kanal. Det finns nästan ingen annan som har det. Men det har ju också gjort att webbTV 

tänket har blivit lidande. Men nu har vi börjat med Bambooser. Så då gör man såhär, man 

filmar med mobiltelefonen och det går rakt ut på den här sajten. Och webbredaktörerna bara 

sätter länken till den sajten där det sänds ifrån. Och sen så sparas det naturligtvis så man kan 

se klippet i efterhand. Vi kanske är en tre-fyra stycken som fått en sådan som ska börja 

utveckla det här. Och då blir det lite kvällstidningsjournalistik. För då blir det verkligen det 

här ”Hur känns det”. Fånga stämningen på plats. 

N: Vad tror du att det finns för begränsningar på de större tidningarna?  Vad har dem 

för bekymmer? 

S: Deras bekymmer är egentligen två. Det ena är att det blir svårare och sårare att vara 

originell. För det måste ha med de här största grejerna som konkurrenten har. Sen har dem 

krympande resurser. De har mindre och mindre personal som får göra mer och mer. Så att det 

blir ett slags luftslott. Och två av dem som jag kanske känner bäst. Till exempel Martin 
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Söderström på Aftonbladet. Han är ju från Linköping/Norrköping kan man säga. Han har 

jobbat här på NT. Han har alltså en, förutom att han bloggar och åker på massa grejer och är 

journalist i allmänhet så har han också en direktrapport funktion på webben. Så att han sitter 

och direkt rapporterar från något några kvällar i veckan. Och då ska han ta hand om alla 

kommentarer som kommer in och vara moderator, och hur ska man hinna. Hur ska hjärnan 

hinna orka med alla de här grejerna som man ska göra? Och sen att de börjar tappa profiler för 

att de är så många olika. För det har ju ändå varit kvällstidningarnas styrka och nu är det 

nästan som att lokaltidningarna börjar ta över det. För det var när vi fick en kvällstidningskille 

som redaktionschef här som vi började med bildbyline. Och det är bara sju år sen. Det känns 

ju självklart nu men det var det ju inte då. 

N: En journalist på en kvällstidning och en journalist på en dagstidning. Vad tror du om 

deras möjligheter och begränsningar gentemot en riktig dagstidning? 

S: En dagstidningsreporter delvis så har man ju ingen kontroll över sin text när man har 

lämnat ifrån sig den. Här har man möjlighet att vara med från ax till limpa. Här kan man 

komma med idén, utföra den, vara med under redigeringen, välja bilder och allting. Men där 

är det ju mer fabrik. Men och andra sidan, på en kvällstidning kan man kanske få genomföra 

en större idé ibland. Här blir du ju fast i ditt fack på något sätt. Den personen bevakar 

landstinget, den personen bevakar kommunen. Även om vi försöker gå över gränserna så har 

man ju ändå det här ansvaret. 

E: Vad tror du att du skulle få göra om du jobbade på en annan tidning? 

 S: Jag har faktiskt tänkt på det mycket. Och jag känner att jag är en sådan här typisk 

journalist som kan lite om allt men inte är skitbra på något så jag vet inte var jag skulle 

hamna. Jag kanske, om jag skulle bli värvad till Aftonbladet så skulle det antagligen vara till 

någon multimediaplats där man kanske har både webb och TV inom något ämne så. Kanske 

till någon bilaga. Det är svårt att få komma tillbaka till hårda nyheter när man svirat in med 

feature har jag märkt. 

E: Skulle du vilja jobba på exempelvis Aftonbladet? 

S: Nej, inte egentligen. Men det kan ju faktiskt vara så att det kommer upp någon tjänst som 

man verkligen vill ha framöver. Så jag säger inte aldrig, men det är ingenting som jag strävar 

efter. Mitt mål var att få jobb på NT. Att få jobb på NT var femtio gånger svårare än att få jobb 

på Aftonbladet och Expressen för där fanns det ju jobb, då när jag bodde i Stockholm. Så för 

oss fem, de fyra som jag umgicks med då, vi sökte oss ju hem. Det var ju målet. För då var det 

svårare att få jobb såhär. Men det är lätt sagt när Norrköping är hemstaden. NT är ju ändå rätt 
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stor lokaltidning. Det kanske skulle vara svårt att gå ner ett steg till och sitta på en mindre 

lokaltidning. Jag skulle inte vilja sitta på lokalredaktionen i exempelvis i Valdemarsvik för det 

är ett fruktansvärt svårt jobb. Jag är full av beundran för de fantastiska två reportrarna som 

jobbar där nu. De lyckas med både gräv och nyheter och de fyller massor av plats i tidningen 

med de lilla de har att ta på. Men jag vill i alla fall inte förlora det här med att jobba i flera 

kanaler. Så att ja, jag skulle kunna tänka mig om jag vill byta framöver så skulle jag kunna 

tänka mig kvällstidning, men inte Nöje. Absolut inte Nöje på en sådan tidning.  

N: Men om vi tar exempelvis Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet skulle du kunna 

tänka dig att jobba där? Om vi jämför just kvällstidning med sådan tidning.  

S: Ja, det är nog samma sak där. Förutsatt där att man får en spännande tjänst. För där är ju, 

för Dagens Nyheter är ju jättefin, eller vad man ska säga och så. Men det kan bli fruktansvärt 

tråkigt att jobba där som reporter för där är man en sådan liten kugge i hjulet. Då missar man 

väldigt mycket av det som man får chans av här. Här kan jag springa omkring, någon dag 

tipsar jag ledarna om det här, eller så springer jag bort någon annanstans och ”Ah, det här nya 

installerades på sjukhuset här”. Och man känner att man mer har chansen att påverka andra. 

Så jag skulle nog ha svårt att bara sitta på min stol och bara göra mitt uppdrag per dag. Nej, 

men däremot har jag varit väldigt sugen på, jag har aldrig sökt något jobb än, jag är ju 

småbarnsmamma som sagt, Jag har haft småbarn de senaste åtta åren. Men att jobba med 

feature på Svenska Dagbladet är nog mitt drömjobb. Mitt absoluta drömjobb för dem gör det 

så bra tycker jag. Så Maud Lindström där är en av mina kursare på Kvinnors grävande och 

ledarskap gick vi på universitetet tillsammans. Lena K Samuelsson är min absoluta förebild. 

Jag tycker hon är ascool. 

E: Vi har en tes att man utvecklas mer som journalist om man jobbar på en lokaltidning 

än om man jobbar på en storstadstidning. Tror du också att vi är ute lite rätt när vi tror 

så? 

S: Ja det tror jag. Därför att jobbar man på Expressen så ska man ha in en produkt. Det är 

ungefär som man jobbar på att snickra bord och stolar så kan du liksom inte snickra en 

gungstol ena kvällen. Det går inte. Du måste leverera det som ska in. Så där, nej, då måste 

man hålla sig, då styr formen mycket mer. 

E: Anser du att det finns någon bättre eller sämre form av journalistik? 

S: Nej, jag är ju en av dem som slåss väldigt mycket för den här ”fuljournalistiken” här på NT. 

Det som inte anses så fint. Och att jobba på Nöje är mer lågstatus än Kultur till exempel. Och 
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att följa människor eller synas själv utåt är inte fint inom väggarna. Den slags journalistiken 

som är lite lättsammare, den slåss jag väldigt mycket för. 

E: Jag tycker det är roligare med sådan journalistik också. Det är roligare att läsa. 

S: Jag tror att, jag märker ju att vi träffar rätt så många gånger. Och det är en kick. En riktigt 

kick att märka att det går.  

E: Men skvallerpressens journalistik. Är det journalistik? 

S: Men jag tycker inte det. Men där går ju åsikterna isär. Men jag tycker man ska vara väldigt 

väldigt noga med att de grundläggande etiska journalistreglerna gäller, då är det journalistik. 

Du ska ha minst två källor, du ska ha pratat med den det berör, du ska kolla fakta, som sagt 

både två källor och ha bevis, och det ska vara relevant. Och visst, det kan vara journalistik fast 

det inte är nyheter. Men någonstans ska det ha något slags allmänintresse. Jag menar det finns 

nyheter här som är på företagsnivå, varför skulle vi rapportera dem i tidningen? Det är ju 

ingen annan utanför företaget som bryr sig. Och det är väl ungefär så jag ser på 

skvallertidningar. Det är för en liten krets. Dom drabbas, dom vill synas, dom läser om 

varandra och så tycker man att det är lite kul. Det är ungefär som att läsa en liten seriestrip. 

Jag har ju Klick och Fredag här och jag blir hånad för att jag blir glad när de kommer ut, jag 

tycker det är kul att titta i dem. Så fort jag reser mig från min stol ser jag inte dem igen. Jag 

får gömma dem, låsa in dem i skåpet. De är borta från mitt postfack. Alla läser dem här. Men 

nej, jag tycker inte det är journalistik, det är underhållning. 

E: De som jobbar på TV är de journalister? 

S: Ja det tycker jag absolut. Men vi skiljer ju väldigt mycket på journalister som jobbar med 

nyheter och journalister som jobbar med program. Och då tycker jag, som nu har vi ny 

programchef och hon är en väldigt duktig journalist, hon kommer bygga upp det med 

journalistiken som grund. Hon heter Anna Lindberg. Så ja, jag tycker absolut att TV kan vara 

byggt på journalistik även om det inte är hårda nyheter.  

E: Vad innebär journalistrollen för dig? Din personliga åsikt. 

S: För mig är det såhär att min yrkesroll har blandats med min privata roll. Och jag går nog 

aldrig riktigt ur den. Även som privatperson. Var jag än är så tänker jag alltid jobbet om 

någon berättar för mig. Och folk har sett mig överallt och tänker för mycket på vad man gör. 

Så man känner att det blir lite hoptvinnat sådär. Så nu när jag funderade på att ta en annan 

tjänst inom huset så tänkte man ”men vad innebär det, blir det hoptrasslat då? Att Nöjes-

Sandra jobbar med något gräv för nyheterna här, vad händer då”?   
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E: Känner du att du begränsar dig i din vardag? ”Jag kan inte göra det här, tänk om 

någon ser mig…” 

S: Nej, så illa är det inte. Så mycket lokalkändis är jag inte. Men samtidigt har det varit gånger 

man önskar att man inte var igenkänd. Som när sonen ligger och gallskriker på Ica och folk 

bara ”men det var ju du…” Ja, det begränsar mitt nöjesliv. En av mina bästa kompisar är 

Mattias Ottoson, politiker i Norrköping. Vi två går aldrig ut och festar i Norrköping, 

någonsin. Så på vis kanske det är en begränsning, men aldrig annars.  

E: Nu har vi inte mer. Har du något att tillägga? 

Men det man kan säga med det här, en sak som är svår med att vara journalist idag. Det är just 

att det här kommersiella kryper på. Nu har vi en ny redaktionschef och förr skulle det ha varit 

otänkbart att den redaktionschefen kommer till mig och vill ha hjälp med utlottning av 

biljetter till ett stå-up arrangemang som NT marknad annons är med och arrangerar. Då blir 

man någon slags lakej för något slags kommersiellt jippo och det är det som jag försöker 

tänka läsarperspektiv, och då är det här bra. Men det skulle inte vart tänkbart för, inte ens när 

jag började här för tio år sen, så man märker att det här, när marknads lottar ut att ett band får 

komma på förfest hem till en privatperson ska jag bevaka det. Bevakar jag det för att det är 

jättebra eller för att det är ett NT arrangemang? Man får alltid rannsaka sig själv ett varv till. 

Mycket sådana här gråzoner som börjar komma in. Om vårt TV-program är sponsrat av 

någon, och vi rapporterar mycket om dem i programmet hur bra är det till exempel? Och sen 

den här rörigheten, att det härmed blir ställtid. När man gör någonting, det tar ett tag att 

komma in i. Det här ska jag göra. Det här ska jag skriva, man är helt inne i det. Att jobba på 

NT Nöje är ungefär att ha småbarn i två-tre år åldern, man är ständigt avbruten. Om ingen 

kommer förbi, det poppar upp ett e-post meddelande eller någon ringer eller så. Du måste 

klara av att göra väldigt många saker på en gång och faktiskt inte tappa fart. Så det är inte 

bara en klyscha att man ska kunna ha många bollar i luften när man jobbar som reporter här. 

Det är säkert likadant för dem på Nyheterna här. Att de jobbar med de här stora jobbet och så 

skickas de ut på några små, så ringer någon med tips och sen är det möte och så vidare. Och 

det måste man klara av om man vill bli journalist idag. Klara av osäkerheten. Spelar ingen roll 

om du är fast anställd eller inte. Jag menar, det är femtio personer som blivit uppsagda från 

NT/Corren, hundra om man räknar med alla andra i år. Sex tjänster som inte tillsätts. Man 

måste klara av att flytta eller klara av ett jobb som inte är så tryggt kanske. Och att det är 

personbaserat. Vad man än säger så är din tillgång lite din person. Visst du kan vara duktig 

och sådär, men passar du inte in som personlighet så blir det väldigt svårt på en redaktion. Det 
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är ett grupparbete att göra en tidning. Det behövs de här super individuallisterna också, och 

man måste klara av det.  

N: Jag tänkte lite på det här lokaltidning vs dagstidning litegrann. 

S: Men ska man gå in på det lite mer så kan man ju säga att på lokaltidningsnivå så tillåts man 

att presentera människor mer. Även om kvällstidningarna egentligen handlar om det. De gör 

ju inget annat än att fläker ut folk känslor. Och jag älskar att läsa för jag blir kanske berörd 

eller arg. Men jag tycker i alla fall att som lokaltidningsjournalist har du chansen att gå ner på 

djupet på ett annat sätt. Och att följa upp, gå tillbaks till något. Att skapa egna produkter som 

”Stolta Stad”. En av våra reportrar för 10-15 år sedan skapade han det här ”Stolta Stad” i 

Norrköpings Tidningar.  Det handlar om Norrköping själv, stadens struktur och gamla 

Norrköping. Historik och allt som har med Norrköping att göra. Inom alla genrer. Och från att 

ha varit reportage, återkommande vinjett så har det här utvecklats till allting. Enda upp till 

DVD-skiva, böcker, sajt, tv-program, det är häftigt. Sådant skulle inte tillåtas att växa upp på 

en kvällstidning, för där säljer man Beck-filmer istället för att tjäna pengar. Det tycker jag är 

häftigt. Men visst, från kvällstidningar finns också vissa böcker, det är inte omöjlig men. Och 

nätverken som en lokaltidningsjournalist kan bygga upp det är ett problem att så många som 

jobbar affärsmässigt med sina företag idag inte inser att reportrar är utbytbara på det sättet på 

lokaltidningar. För man tror att man bara kan ta in någon ny när en reporter slutar, men det är 

mycket mycket viktigare med kontakter på en lokaltidning än om du jobbar på Expressen. För 

på Expressen är händelsen som avgör. För har Estonia sjunkigt så ska du intervjua den som 

står på kajen och gråter. Men om du jobbar på en lokatidning då gäller det att hitta nyheterna 

själv eller veta vem är iblandad när det är en nyhet. För många av oss som har jobbat här, om 

det händer en arbetsolycka på ett företag, vi vet direkt vilka vi ska kontakta. Någon känner 

någon där, man vet att den här personen är ledig, man vet att den här kommer att ställa upp. 

Uppföljningar bli lättare, men det är det. Man ser att det börjar försvinna, uppskattningen av 

journalistens nätverk. Att man inte fattar det. Men sen åker chefen på jättefina, sådär, ”den 

som har flest kontakter i mobilen är den som kommer vinna racet på webben och tidning” 

men man är utbytbar ”så” liksom. Och nu tänker jag främst på våra lokaltidningsredaktörer 

när jag pratar. Att man tror att det är så lätt att byta ut dem, men det är det inte. För det krävs 

så mycket att få folks förtroende på en liten ort.  

E: Ja, tack, ska vi avsluta kanske? 
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S: Ja jag kan avrunda med det, att det är svåra med det är att du måste vara stark som person 

psykigt, att klara av att göra folk förbannade, ledsna och besvikna. Därför att när du jobbar på 

Expressen kan du åka hem, du får sitta kvar. De säger det, du ska klara av att ta emot också.  

 

10.3 Transkribering Dagens Nyheter 

Genomförd måndag 12 oktober, kl 12.00, Stockholm 

Längd: 52 min 

Medverkande: 

G = Gert Svensson – Journalist 

E = Emma Södrén – Intervjuare 

N = Nathalie Lindblom – Intervjuare  

 

E: Gert, kan du berätta lite om dig själv? 

G: Jag är 54 år, jag har tre barn och tre bonusbarn. Bor på Södermalm i en våning, i en stor 

våning som vi hade turen nog att få. Jag gillar musik. Spelar i ett band. Spelar rätt mycket 

tillsammans med min dotter som har gått på akademin, musikakademin i fjol. Seglar, delar på 

en båt med två kompisar i all enkelhet. Inga flashiga grejer. Har faktiskt ett hus på Gotland. 

Där bygger vi och håller på, murar. Jobbar här, tycker det är rätt roligt faktiskt. Fast, det är 

klart, jag skulle gärna vilja vara ännu friare. Fast jag har ett fantastiskt journalistjobb. Som 

reporter har jag en enorm frihet. Och det, vet jag inte hur länge jag får behålla den friheten. 

E: Hur började din karriär som journalist? 

G: Ja, karriär. Jag tog studenten 1973, sen jobbade jag med allt möjligt. Vikade som lärare, 

jobbade på Långholmen som fångvaktare, det var visserligen rättpsykiatrisk klinik men jag 

låste in folk. Jag jobbade på posten. Är utbildad postiljon. Jobbade med, ja jag tror jag hade 

27 olika jobb. Så studerade jag kemi ett år, ge-vetenskap ett halvår och naturgeografi ett antal 

månader innan jag hoppade av just innan jag skulle ta en fil.kand. för att jag insåg att det där 

barkade åt pepparn. Det vart inget roligt. Jag såg mig själv i en forskarehytt någonstans, 

studera glaciologi liksom och det vart såhär smalt. Så jag hade ett större samhällsintresse så 

då började jag skicka en ansökan, jag hade gjort några, jag var intresserad av fotografi – 

råkade jag skriva också, jag hade gjort några frilansjobb sådär, i all enkelhet, för små 

tidningar. Jag skickade ansökan i allt vidare cirklar runt Stockholm och fick så småningom 

napp i Nyköping. Södermanlands Nyheter. Detta var, om jag inte kommer ihåg fel, 1979 eller 
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möjligtvis 1980. Jag hade ingen utbildning som journalist, men de behövde någon snabbt så 

då tog de mig på vinst och förlust. Och på den vägen är det. 

E: Vad jobbade du med där? 

G: Reporter. Allmänreporter. Och sen så efter ett jobb fick jag fast jobb faktiskt på 

Miljöaktuellt, Naturvårdsverketstidning. Numera är den fri tror jag, men på den tiden så var 

det naturvårdsverket som gav ut den. Och där var jag reporter i tre år. Sen kom jag till 

tidningen Land som är böndernas tidning. Som miljöreporter, på den tiden hade de en mycket 

tydligare miljöprofil.  Och jag var med och, jag blev liksom tidningens tunga miljöreporter så 

att säga. För det är en ganska lättviktig tidning kan man tycka, men den hade i alla fall då en 

ganska seriös samhällssida när det gällde miljö och naturfrågor. Där jobbade jag faktiskt i elva 

år som reporter. Det var också ett oerhört fritt jobb som miljöreporter, jag kunde göra nästa 

vad jag ville och navigerade mig fram till de områden jag tyckte var kul. Eller intressanta 

framför allt, viktiga. Sen kom jag hit, 1995 som miljöreporter, de värvade mig hit, så det var 

roligt.  Fast sen hade jag ruttnat på det här med miljö, jag hade skrivit om allt tyckte jag, flera 

varv. Intervjuat alla forskare och det är bra på en sådan här stor tidning, här kan man orientera 

sig åt ett annat håll men ändå ha kvar jobbet, så då var jag allmänreporter ett tag. Efter några 

år som miljöreporter blev jag allmänreporter och skrev om allt möjligt. Och märkte förstås, 

vilket jag känt på mig länge att jag egentligen var mycket mer intresserad av människor än 

djur, så att säga. Och efter ett par år som allmänreporter, några turer fram och tillbaks så fick 

jag komma hit, till Insidan. Och här är jag reporter sen ungefär tio år. 

E: Vad är dina arbetsuppgifter här? Vad skriver du om?  

G: Vi skriver ju om människans insida. Insidan i dubbel mening. Insidan i tidningen och 

människans insida och det är psykologi, relationer, glädje, hur det är att leva, sorg, att ha barn, 

att dö, att ha en mamma som ligger för döden, att ha ett barn som begår självmord, alla 

verkligt viktiga livsfrågor. 

E: Är ni många på Insidan? 

G: Ah, vi är i alla fall tre reportrar och så har vi en webbansvarig som heter Emma som jobbar 

med vår hemsida och som sköter vår frågelåda. Vi har en frågepanel som läsarna kan ställa 

personliga frågor till, om det de har i livet, de kanske behöver hjälp med något. Och så har vi 

en panel med jätteduktiga experter som svarar. Det sköter hon. Och sen har vi en chef som 

heter Ingrid Borggren så vi är fem personer på Insidan. Och i tidningen, i papperstidningen är 

vi fyra dagar i veckan.  

E: Men är ni en sådan egen tidning i tidningen? 
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G: Nej, vi är en sida, det står Insidan. I första delen.  

E: Varför har du valt att arbeta som journalist, var det för att du inte ville jobba med 

kemi längre? 

G: Alltså, jag jobbade ju aldrig med sådana frågor. Jag hoppade ju av det. Jag har aldrig 

jobbat som någon naturvetare egentligen. Utan det enda jag jobbat som är faktiskt reporter, 

plus alla de där småjobben som jag hade som lärare och jag menar, jag har jobbat med 

mycket. Men efter att jag kom in på Södermanlands Nyheter har jag bara jobbat som reporter. 

Men jag är väldigt samhällsintresserad och har alltid vart samhällsintresserad och politiskt 

intresserad och jag ser de flesta problem som en följd av klok eller oklok politik.  

E: Hur skulle du beskriva ditt yrke och din roll som journalist? 

G: Jag förväntas vara väldigt fri. Och jag kan på ett plan känna mig väldigt fri. För jag kan ta 

upp, om jag bara får mina fyra arbetskamrater i gruppen med mig så kan jag ta upp nästan 

vilket ämne som helst. Till diskussion och jag kan göra en artikel eller jag kan göra en hel 

artikelserie. Eller så gör vi en artikelserie tillsammans där vi gör olika delar tillsammans. Och 

det innebär då att vi får arbeta fritt, söka oss fram, leta rätt på källor, leta rätt på 

intervjupersoner som vi helt och hållet själva väljer. Visserligen i samarbete med varandra, 

det är inte alltid jag får min vilja genom, men i det stora hela upplever jag mig som väldigt fri, 

och det gör att jag har en är väldig förmånlig position som reporter. För många reporrar är 

mycket mer styrda i sitt arbete. Framförallt är de mycket mer tidspressade. Och tidspress är 

den goda etikens främsta fiende. Jag vill bara fortsätta med att säga det att det här med att jag 

på ett plan känner mig fri, har jag beskrivit, på ett annat plan är jag givetvis, ingår jag som, 

som en av kuggarna i ett stort maskineri. Och har massa chefer som hittar på olika saker. Så 

att på ett annat sätt känner jag mig inne i en organisation. Jag måste gå hit varje dag, ett visst 

antal timmar, precis som ett vanligt jobb. Så att där kan man väl fundera på om jag är fri. 

Snarare löneslav. 

N: Men din roll i samhället utåt? 

G: Ja. I samhället har jag då någon sorts ganska fri position, jag kan alltså ta upp saker och 

ting som då ibland leder till samhällsdebatt. Vilket är fantastiskt. Om jag tycker att något, om 

jag tycker att det här, det här missförhållandet är väldigt viktigt, hur i hela friden kan det här 

få fortgå? Så gör jag en artikelserie på det och om det är en relevant idé får jag göra den. Och 

ja då kan det i bästa fall bli diskussioner, riksdagsdebatter och proposition och i alla fall 

motion, det har det ganska blivit. Eller inte ofta men då och då har det hänt att motioner 

klipper och klistrar min artikel in i en motion i riksdagen. 
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E: Det är väl häftigt? 

G: Ja på ett sätt, men sen är det väl en annan sak om det händer något. Det är väldigt trögt att 

påverka ett samhälle. Men jag här därmed någon sorts ganska fri möjlighet att påverka, 

försöka påverka i alla fall. Och det är fantastiskt att ha en sådan megafon framför munnen 

som Dagens Nyheter. Den når nästan en miljon läsare.  

E: Du säger att du har ett väldigt fritt arbete. Vilka möjligheter har du att påverka ditt 

arbete och dina uppgifter? 

G: Ja de är ju rätt stora, då det handlar om vad jag skriver om, och hur jag skriver. Sen är det 

klart att det finns ramar. Vi har normalt en sida i tidningen. En dag i veckan har vi lite större, 

nästan ett uppslag, men inte riktigt. Det fysiska utrymmet i tidningen utgör ju en begränsning. 

En annan utgörs ju av, alla mina vilda idéer får jag ju inte igenom i gruppen. Men i det stora 

hela upplever jag mig som ganska fri. Fri att påverka mitt arbete. Faktiskt. 

E. Finns det begränsningar på tidningen. Vad är det som är svårt? 

G: Jag är en sådan som alltid tar reda på väldigt, väldigt mycket. Jag vet alltid jättemycket 

mer än vad jag skriver. Därför att jag är väldigt intresserad, jag är liksom, jag vill veta och där 

av det följer ganska lätt att jag tycker att till och med en sida, vilket är ett stort utrymme kan 

man tycka, känns litet. Det känns trångt. Men jag har inte så mycket att klaga på det. Jag 

tycker det är fantastiskt att få jobba, att ha det utrymmet att skriva på. Så jag vet inte. 

E. Har ni några begränsningar på resurser? Att ni inte kan åka iväg och göra grejer? 

G: Nej, alltså nej. Klart vi inte åker jorden runt hur som helst. Och jag menar, för att, om jag 

verkligen, om vi kom fram till att för kunna göra den här artikelserien måste vi åka till USA ja 

då kan vi nog faktiskt göra det. Men det hör nog ändå till undantagen, alltså vi är rätt 

kostnadspressade, vi åker alltid andra klass på tåget och inga flashiga konferenser 

överhuvudtaget. Det är bara producera liksom. Så det är inget lyxliv.  

N: Den största begränsning kan man säga att man vill göra mer än vad som finns plats 

och vad man kan.  

G: Ja, faktiskt. Och sen är det ju tiden. Jag vill ju alltid mer än vad jag hinner. 

E: Hur mycket jobbat ni? 

G: Heltid. Ja. 

E: Inga helger? 

G: Jo, vi har, ungefär en gång om året har vi en jourhelg inlagd. För att Nyheterna ska bli lite 

avlastade. För att de ska slippa jobba alla helger. För att de ska få helgledigt dem med. Men 
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det är någon gång om året bara. Då till exempel jobbar jag lördag och söndag så får jag ledigt 

på vardagarna istället. 

E: För ni är bara med på vardagarna eller? 

G: Ja, eller hur menar du? 

E. Alltså Insidan. 

G: Ja, Insidan är med fyra vardagar i veckan just nu. Det har vart annorlunda. 

N: Jag kom bara på det, det du sa förut, att andra journalister är mer tidspressade än 

vad ni är. På vilket sätt då? 

G: Ja Nyheterna. Om presskonferensen är utlyst till klockan två och du ska hämta på dagis 

klockan fyra, då är det en jäkla tidspress. Så det är klart att Nyhetsreportrar jobbar under 

förhållanden som många gånger är fullständigt vidriga. De måste regelmässigt skriva i 

tidningen inför en miljon läsare nästan innan de har förstått vad det handlar om. Så illa är det. 

E: Har du provat på att vara Nyhetsreporter? 

G: Ja visst. I ganska många år. Jag tycker det är vidrigt. Just för att jag inte riktigt hinner 

förstå. Det hinner egentligen ingen. Och det är därför man ser i nyhetstexterna ”Blablabla sa 

han, blablabla sa hon, nu blir det en utredning” alltså reportern är bara någon sorts vad ska jag 

säga, insamlare av citat som han eller hon förpackar i en någon sorts, någorlunda begriplig 

text. Men en djupare förståelse har den här reportern inte förstått.  

N: Brukar du läsa det du skrivit efteråt. Är det någon skillnad när du var 

nyhetsreporter och nu? 

G: I hur jag själv upplever det jag själv skriver? 

N: Ah, en del vill inte läsa efteråt och en del läser gärna vad de skrivit efteråt. 

G: Nej jag läser, jag läser gärna vad jag skrivit efteråt. I olyckliga fall inser jag vad jag inte 

har gjort som jag borde ha gjort. Fast vi har så pass koll. Vi pratar om texterna med varandra, 

och vi har så pass mycket möjlighet till eftertanke faktiskt. För det mesta tycker jag väl ändå, 

när jag läser efteråt att ”Ah det här var ju det jag kunde göra”. 

E: Hur är din relation, hur är tidningens relation till läsarna enligt dig? 

G: Den är ganska upphöjd. Den kallas med ett visst fog av Jan Gulliou för den malliga 

morgontidningen. Men jag vet inte, jag försöker ha ett annat förhållande. Jag försöker ju 

skriva rakt och enkelt och liksom begripligt men ändå inte underskatta läsarnas intelligens. 

Det är den gyllene regeln. Överskatta inte läsarnas kunskaper, men underskatta inte deras 

intelligens. Och jag vet inte, jag försöker skriva som att det inte blir fanoben, jag vet inte, jag 

kan inte beskriva det. Jag tycker att tidningen som helhet genom åren har haft en lite upphöjd 
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ställning. Vi har vart lite finare än många andra medier och vi har vart lite sådan. Vi är 

ledande, lite malligt. Fast jag vet inte, jag tycker inte att de medarbetare jag känner här, 

ganska många då, jag tycker inte att de är sådana. 

E: Får du mycket respons från läsarna? 

G: Ah, på Insidan har vi ju väldigt mycket respons från läsarna. Våra artiklar kommer också 

på Insidans hemsida på nätet och där är de ju många som liksom chattar efteråt. Kommentarer 

och det blir långa debatter sådär. Förra veckan var det en artikel jag skrev, den hade 64 

kommentarer och så det är en del folk som hör av sig. Så kommer det e-post, en hel del e-

post. 

E: Både positivt och negativt? 

G: Ah, absolut. Och särskilt om vi berör kontroversiella frågor. Då kan man få jättemycket 

skäll, fast man i och för sig har gjort ett vettigt jobb. Bara därför att den som, den som skriver 

inte har hållit med den jag intervjuat. Och då får jag skäll. 

N: Men hur är detta jämfört med hela tidningen? Är det samma sak där? Är det lika 

mycket repsons till hela Dagens Nyheter? 

G: Jag tror att Insidan hör till dem som har ganska mycket respons. I kontroversiella frågor får 

säkert Nyheterna jättemycket respons också. Eller om något sensationellt har inträffat och 

sådär. Jag menar, folk vill skriva av sig. Men jag tror att, jag vet att våra artiklar leder till 

repsons som inte är så vanlig på andra avdelningar. Därför att vi faktiskt skriver väldigt 

människonära i väldigt människonära ämnen. Har man som jag intervjuat, killar som, unga 

pojkar som lever i familjer som domineras av hederstänkande, det var en artikelserie jag hade 

i förra veckan. Och en av dem var homosexuell, är homosexuell och han berättade att han för 

sitt liv inte vågar berätta. Ja, då får jag ju, när den artikel kommer i tidningen, då får jag 

förstås e-post och kommentarer från sådana själv som lever i samma situation och från andra 

som tycker att ”jättebra att vi skriver om det här”, ”Åh vad bra att han vågar träda fram, det 

här måste vi diskutera” och från dem som skriver ”vilket äckel”. Så det finns alla möjliga 

sorter. Jag tror Insidan väcker en del gensvar just för att vi skriver om ämnen om ligger nära 

om hjärtat.  

E: Anser du att läsarna påverkar dig mycket? Tar du till dig av det de skriver? 

G: Ja, visst gör jag det. 

E: Är det också så att de kommer med tips vad du ska skriva om? 

G: Det händer ganska ofta. Det kan ofta bara komma ett e-post meddelande så tänker man” 

Åh, herregud vad intressant, vi gör en artikel, vi bokar en intervju och skriver det i tidningen”. 
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N: När du får gensvar från läsarna på det du skrivit, positiv och negativ. Hur ställer du 

dig till det? Hur känns det när du får positiv och negativ feedback? Känner du 

fortfarande att det är något du skapat debatt om eller? 

G: Ja, eller ämnet. Jag vill inte förhäva mig själv. Det är liksom, jag är inte riktig säker på att 

jag förstod din fråga faktiskt. 

N: Man kan få negativ respons, men jag kan uppleva att jag upplevde en fråga sådär.  

G: Absolut, så kan det vara. När folk reagerar, det är det man vill, att folk ska reagera. Folk 

skriver ett e-post meddelande, ”när jag läste din artikel imorse satt jag och grät”. Det tycker 

jag är jättehäftigt. Alltså, folk känner någonting. Man vill ju beröra människor. För jag tror att 

om någon förändring ska ske på något område i samhället, eller för all del i människors egna 

liv, måste först en ganska stark känsla till. Utan en stark känsla hos människor så blir det 

ingen förändrig. Lite så jobbar vi. 

E: Upplever du att du blir igenkänd som, på stan typ, kommer det fram läsare till dig? 

G: Nej, jag bor i en för stor stad och vi har nästan aldrig vår bild i tidningen. Det hände några 

gånger för fem-sex-sju-åtta år sen, och då fick tidningen ett ryck och tyckte vi skulle ha 

bildbylines.  När vi har någon sorts kader av någon sorts, jag tror de kallas för profil 

skribenter, man skriver analys på nyheter eller på politik, eller om man har någon krönika och 

ska vara personliga eller sådär, de kanske blir igenkända.  Men jag har inte min bild i 

tidningen mer än väldigt sällan så jag får vara ifred. 

E: Är det skönt? 

G: Ja det tycker jag är skönt. Fast på fester! Om man går på fest eller så, och börjar prata och 

sådär ”aha är det du som är Gert Svensson”, säger dom då, för då har de förstås läst.  Så det 

händer ju väldigt ofta. Så att mitt namn kanske känns igen. Gert är ju hyfsat ovanligt. Det är 

skillnad från om jag hette Anders. Och då får jag ofta väldigt mycket cred, alltså folk tycker 

det är väldigt intressant det vi skriver om. Men det utgör inget problem för mig. 

N: Du känner att du kan vara avslappnad i den miljön ändå, även om folk vet vem du 

är. 

G: Ja. Det är så här: bakgrunden är den att jag föreläser ibland på, i, journalistisk etik på 

journalisthögskolan. Det händer någon gång sådär. Nu var det ett tag sen, de kanske har 

tröttnat på mig? I alla fall brukar jag vara väldigt noga med att säga då att man inte kan hänga 

av sig sin personliga moral på rockhängaren och gå in och göra ett jobb och ha en helt annan 

moral. Det måste ju vara samma person. Det du inte kan tänka dig att göra som privatperson, 

omdömesgill och moraliskt god människa, det kan du inte heller göra som reporter. Till 
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exempel överfalla folk och göra en intervju fast deras barn har dött framför deras ögon. Det 

skulle vara klockrent fel. Man kan möjligen intervjua dem ett par år senare när de fått hjälp att 

komma igenom det värsta. Kanske gått i terapi, satt ord på saker och ting. Då kan det till och 

med fungera som ett stöd att jag kommer och intervjuar. Det har jag vart med om många 

gånger. Att de liksom är glada för uppmärksamheten, glada för att de har fått formulera sig. 

Och tycker det är bra med en människa som lyssnar, för det är jag ju proffs på. Förstå och 

lyssna. Och sen uttrycka deras berättelse. Och menar att den är viktig, att deras erfarenhet är 

viktig, det kan kännas som ett stör. Men som sagt jag skulle komma till att det här med moral, 

personligmoral och yrkesmoral. Jag menar att det måste vara samma sak. Jag ska inte göra 

något i jobbet jag inte kan stå för inför mina vänner på en fest. Alltså, om jag lever så, vilket 

jag försöker att göra, och tycker jag lyckas med för det mesta. Vi utsätts inte för sådana krav 

att vi måste intervjua folk så fort deras anhöriga har dött eller sådär. Så eftersom vi har den 

etiken här, så tycker jag inte att det är några problem. 

N: Så du känner inte att du kliver in i en roll när du går till arbetet, och sen när du går 

hem så… 

G: Jag går in i en roll, det gör jag. Jag kan inte riktigt, alltså, jag har ju ett väldigt tydligt 

uppdrag och jag representerar ju faktiskt DN när jag är ute. Så det är såklart att jag i någon 

mening har en roll, men jag strävar efter att i varje minut ha samma moral.   

E: Men när du gör sådana där djupare personliga intervjuer, händer det att du också 

blir personlig då eller är du alltid yrkesmässig? 

G: Nej. I detta att ha en personligmoral tycker jag ingår att berätta en del om mig själv. Att på 

något sätt vara människa också. Vi kan inte vara robotar när vi intervjuar folk om deras 

innersta. Då måste vi ju vara människor. Och det kan ibland bli så jobbigt att jag känner mig 

helt knäckt. Jag intervjuade en mamma en gång som, vars barn hade, hade boffat, vet ni vad 

det är? Tändgas, och dött. Och det var ju blytungt. Så att, hon uppfattade mig som empatisk, 

medmänsklig och förstående och lyssnande och tyckte sig att kändes att hon hade stöd och 

sådär. Men inne hos henne gav jag ju inte utlopp för mina känslor direkt. Jag visade 

deltagande och empati men jag kan ju inte börja gråta där. Det gjorde jag i hissen på väg 

därifrån, typ, eller hemma. För jag har också barn, jag tycker det var hemskt.  

E: Du sa ju det, hur du kan påverka tidningens läsare. Det pratade vi ju om, med att de 

hör av sig och så. 

G: Ja möjligen får de sig en tanke eller känsla. 

N: Men du upplever att du kan påverka läsarna? 
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G: Ja, i någon mening. Återigen, jag vill inte övervärdera min roll. Men har man läst en 

berättelse och man får möta en människa som vars öde, eller upplevelse berör en stark. Till 

och med så strakt så man börjar gråta, eller man ringer, eller gör någonting, då har man ju 

ändå blivit uppmuntrad till handling. Och då kan man säga att artikeln har gjort något, 

medfört något. Så i den meningen kanske påverka. Sen vet jag inte hur lång den effekten är. 

Jag är ett litet pip i mediebruset. 

E: Vilket inflytande anser du att läsarna har på tidningen? 

G: Läsarna har på tidningen. Inte särskilt stort. DN är rätt överhög kan jag tycka. Visst det 

händer att folk skickar e-post och vi tar upp det, det gör det, det händer. Vi försöker lyssna 

och det tror jag att andra avdelningar gör också. Det händer nog att man kan, kan kontakta 

nyhetsavdelningen med något som har hänt eller någon man känner som ska utvisas från 

Sverige eller något sådant och så blir det en artikel. Så i den meningen kan läsarna då och då 

påverka tidningen. Men i längden tror jag inte. DN har på senare år, typ senaste fem-tio åren 

utvecklats till att bli mycket mycket mera av en kvällstidning till sitt stuk, innehåll och sätt att 

presentera saker och ting. Och det är en utveckling som jag tycker är tråkig därför att jag 

tycker att det finns rätt mycket ytligheter i tidningen. Hur man går och fortfarande har en 

snygg hållning i högklackade skor. Samtidigt som det är jättetrångt om utrymmet för seriös 

samhällsdebatt så jag vet inte, jag tycker det är tokigt. Det finns andra forum för det. Och jag 

skulle bara komma till att jag inte tror att de flesta läsare av DN tycker att den förändringen är 

så bra. Fast vissa tycker det. Men jag tror inte alla tycker det. 

E: Önskar du att DN mer i stort lyssnade på läsarna? 

G: Ja, fast inte till vad som helst. Vi ska ju inte lyssna på rasister till exempel. Eller sexister.  

E: Men är, lite nyfikenhet, DN är ju så pass stort, har ni någon kontakt med de andra 

avdelningarna, eller är det bara ni på Insidan? 

G: Nej vi har kontakt. Men just Insidan är lite speciell, för vi har ett helt annat tempo. Vi hör 

snarare till feature avdelningarna. Där man har längre tid för att förbereda, jobba och i 

eftermiddag ska vi ha ett möte om en artikelserie som vi alla ska vara med på. Som vi räknar 

med att ha i tidningen om en månad, eller en och en halv eller två. Så att det är ett helt annat 

tempo va, det är inte det här dag, dag, dag. Så genom det har vi inte i praktiken så mycket 

med nyhetsavdelningen att göra. 

E: Men man känner i alla fall igen alla som jobbar här? 

G: Ja, ja, vi träffas hela tiden. 

E. Hur ser konkurrensen ut jämfört med andra tidningar och journalister? 
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G: Vilken konkurrens? 

E: Konkurrens gentemot Svenska Dagbladet eller någon annan stor tidning som rör sig 

här i Stockholmsområdet. 

G: Det är klart vi har någon slags konkurrens om läsarna med Svenska Dagbladet och SvD har 

traditionellt sätt betraktats som DN:s främsta konkurrent. Men sen har ju andra kommit, så 

kom Metro till exempel och kvällstidningarna finns ju alltid, och TV finns ju alltid. Så det där 

är någon sorts, i mitt tycke någon väldigt övervärderad och överdramatiserad konkurrens. Jag 

försöker tänka bort det. Ingen gör ändå som just jag gör. Det är lite kaxigt kanske, men, och 

lite egensinnig men jag tror inte det spelar så himla stor roll om SvD har skrivit om 

hedersfrågor och så skriver vi om hedersfrågor men vi gör det på ett annat sätt, med en annan 

ingång. Jag tror inte att det spelar så himla stor roll. Men frågar man annonsavdelningen som 

kämpar om annonserna så spelar väl antagligen mycket större roll. För där är det fråga om 

pengar till tidningen, det är ju vår största inkomstkälla, annonserna. Och om folk väljer, 

företag väljer att annonsera i SvD istället, eller Metro, eller Tv4 så är det såklart vi går miste 

om en massa resurser. Där finns ju en helt annan knivskarp daglig konkurens. 

E: Men du upplever ingen konkurrens i det du skriver gentemot någon annan tidning? 

G: Jo då, Idagsidan finns på Svenska Dagbladet det är motsvarigheten till Insidan. Och när de 

har tagit upp grejer, man kan ju tycka några gånger ”fasen varför kom inte vi på den där idén” 

och så blir man avundsjuk sådär, ”skit också”. Men så har kanske vi har kommit på en idé 

som inte de kommit på och då blir man lite nöjd. Så visst, det finns där. 

E: Läser du andra tidningar än DN? 

G: Inte så mycket. Ska jag erkänna. Jag läser faktiskt inte så mycket. Jag tittar i SvD, jag läser 

Fokus och en del special tidningar. Jag kan titta i Arena. Jag kan läsa lite tidskrifter sådär. 

Kulturtidskrifter av olika slag sådär. Jag är ingen stor konsument av media, jag är mera rädd 

om huvudet. Jag tycker vi lever i en tid när vi översköljs av så mycket information så att jag 

blir helt utmattad. Om jag ska kunna uträtta någonting måste jag kunna freda huvudet. Jag kan 

inte ta in allting sådär, jag blir helt splittrad. Man måste liksom ta in lagom mycket. 

N: Journalistyrket allmänt sätt. Känner du att du har konkurrens om jobb och sådana 

saker? 

G: Om jag inte hade haft lyckan att få ett fast jobb och få vettiga arbetsuppgifter så hade jag 

känt den konkurrensen stenhård eftersom det är stor arbetslöshet bland journalister. Många 

utbildar sig till journalister och blir aldrig journalister, de blir något annat, jobbar med något 

annat. Jag har haft tur, jag råkade komma fram utan att ens utbilda mig, i en tid när det var en 
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helt annan situation. Nu gick jag en kvällskurs som hette Poppius i efterhand, och det var bra. 

Men jag hade ju redan fast jobb. Så jag känner inte just nu någon konkurrens och det beror ju 

helt enkelt på att vi har anställningstrygghet. Men det är klart, vi ska ha en ny VD här om 

några veckor som dundrar in och som säkert har i uppdrag att skära ner personalen, vilket det 

går massa rykten om. Och då vet man ju inte vad som händer, om vi blir omflyttade eller om 

kanske Insidan läggs ner. Inte vet jag vad hon har för idéer. Och så kanske jag blir omplacerad 

på något ställe där jag vantrivs och så plötsligt är det pest att gå till jobbet. Det kan ju hända. 

Och då kan jag känna mig tvungen att sluta, och då sitter jag där, 54 år och utan jobb, det är 

inge kul. Men jag är inte särskilt rädd för det, jag tror att så länge man gör rätt för sig på 

jobbet och sådär så kanske man inte blir utpekad som den som slutar. 

E: Upplever du att du måste skriva på något speciellt sätt för att du jobbar på DN? 

G: Det kan man säga. Fast i så fall sammanfaller det rätt bra med hur jag vill skriva. Jag 

upplever att mitt eget sätt att skriva går rakt in i tidningen. Givetvis med synpunkter, 

herregud. Vi pratar mycket om texterna och mycket har mina kritiker i gruppen rätt i, och då 

får jag ändra. Men inte så att mitt grundläggande sätt att skriva inte passar, utan snarare 

tvärtom så får jag uppskattning för det. En sorts lite litterärt, men inte helt litterärt skrivande, 

men lite mer än på en nyhetsavdelning. Vi har utrymme för bilder, bildspråk, att bygga upp en 

berättelse i form av ett litet drama, följa någon sorts dramatisk kurva. Lite sådant tänkande, i 

all enkelhet vill jag tillägga för att det är klart att det är normal journalistik. Men eftersom jag 

har lite mer utrymme och vi ska berätta historier som ofta, det finns ofta en bakgrund, det 

finns en orsak till dagens situation för den människan, det finns saker och ting som har hänt. 

De kanske har flytt från Iran till Sverige, ni förstår. Så finns det liksom en inbyggd 

dramaturgi, en berättelse i det lilla, som nog många människor tycker är roligt att läsa till 

skillnad från korta och hårda nyheter. 

N: Om man ser just på nyheterna, den skillnaden mellan DN och exempelvis Expressen. 

Beskriv den skillnaden. 

G: Expressen har ju drivit det här med korta meningar och korta texter väldigt långt. Men vi 

närmar oss. Vi har mycket kortare texter på nyheterna nu än vad vi hade för tio-femton-tjugo 

år sen. Och mallat och ”ts ts ts”, mycket mycket tajtare.  

E: Hur är din syn på andra tidningar, exempelvis Norrköpings Tidningar och 

journalister? 

G: Jag läser inte den. Men jag ser ofta jättebra jobb i landsortstidningar som jag önskar att jag 

kommit på själv.  



 

50 

 

E: Du tycker alltså inte att journalister på lokaltidningar på något sätt skulle vara 

sämre än er på rikstidningar? 

G: Absolut inte. Jag har själv jobbat på lokaltidning. Det var flera som jobbade där som var 

gamla i gamet som jag hade jättestor respekt för. Äh, någon sådan ”jouvisnism” ägnar jag mig 

faktiskt inte åt. Så om jag hade bott i Norrköping så hade jag kanske möjligen få jobba där. 

Inte vet jag. 

N: Finns det något positivt och negativt att jobba på lokaltidning och att jobba på DN? 

G: Du är ju lite närmare läsarna ändå på en lokaltidning faktiskt. Samhället är ändå mindre, 

Stockholm är rätt stort. Och vi är en rikstidning, alltså vi vänder oss inte bara till 

stockholmare. Vi vänder oss snarare till hela landet. Och då är det visserligen så att många hör 

av sig, gång på gång. Och man får ju kontakter därute som känner till en och hör av sig ofta, 

”Ah det där tycker jag var skitbra, hur fan kom du på det?” och så får man ett e-post 

meddelande och så är det lite e-postväxling. Eller så får man skäll av någon. Så att visst har vi 

läsarkontakt som jag tidigare beskrivit, men jag tror ändå att man befinner sig närmare läsarna 

på en lokaltidning eftersom man bor på samma ort. Man träffar ju många av läsarna när man 

går och handlar mat. Det är nog faktiskt en stor skillnad. Visst jag träffar folk där jag bor, i 

mitt lokalsamhälle som är Söder. Där vet ganska många att jag jobbar på tidning. När jag går 

till affären och handlar så händer det faktiskt då och då att jag blir tilltalad om något jag har 

skrivit. Så jag har lite samma sak, men det är nog ändå skillnad.  

E: Tror du att det är roligare att jobba på en lokaltidning gentemot en sådan här 

tidning? 

G: Det kan nog vara det. Fast jag, jag måste säga att jag uppskattar väldigt mycket att jag kan 

skriva för så många. Jag lägger ner ett himla jobb och är en engagerad typ, jag jobbar hårt 

liksom. Och lägger ner mycket av mig själv i det liksom och vill vill vill… så är det häftigt att 

kunna nå många. 

N: Så det positiva med en rikstäckande är att man når ut till flera och det positiva med 

lokal är att… 

G: Ja, och kanske lite mer att det ger mer eko i samhällsdebatten. Alltså, riksdagsmännen 

läser DN allihop, i stort sett, tror jag. I alla fall de större artiklarna som de uppfattar som 

viktigast. Så jag vet på något sätt att jag når alla riksdagsmän. Det kanske jag inte hade gjort 

om jag jobbat på Haparanda Bladet eller vad ni vill… 

E: Tror du att det du skriver här skulle passa i en lokaltidning också? 
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G: Absolut, mycket av det. Många lokaltidningar har jättebra motsvarighet till Insidan, där de 

gör skitbra jobb. Det är liksom, det är allmän mänskliga frågor. Dom kan jobba precis som vi. 

Jag vet inte om alla har resurserna till det. För vi har ju dock fem personer som jobbar med 

det.  Det tror jag inte är så vanligt på en lokaltidning. Där är det kanske en.  

N: De kanske inte ha ekonomin till det heller. 

G: Nej, sådär. Möjligen två. Eller så får man jobba med det någon vecka då och då. Och då 

blir det varken hackat eller malet tror jag. Jag tror man ska jobba med det under längre tid och 

sätta sig in i det. Följa lite facktidningar och sådär och se vad som är intressant. 

E: Dina arbetsuppgifter skulle ju funka på en lokaltidning också i stort sett. Tror du det 

skulle finnas fler begränsningar? Skulle du akta dig mer för vad du skrev? Känns det 

som om man skulle kunna gå ut till folk som bor lokalt där som har mist sitt barn, eller 

skulle det vara känsligare? 

G: Ja okej, det skulle vara en lite annorlunda sak eftersom det är svårare då att skydda 

människor som vi intervjuar anonymt. Det händer ju rätt ofta. Det finns ju en fördel med att 

intervjua en person anonymt. Då får man ju så att säga en djupare sanning. För då vågar 

vederbörande säga sådant som han eller hon hade vågat säga om arbetskamraterna läst det, 

eller mamma eller kompisarna i skolan. När man träder fram, det har ju ett särskilt värde. Man 

får möta en människa, men då censurerar personer sig själva. Säger bara lagom mycket för att, 

så att säga, stå ut med omvärldens reaktioner. Och när man gör den här anonyma artikeln så 

måste man verkligen skriva den på ett sådant sätt att vederbörande inte blir avslöjad ändå. Säg 

Nyköping där jag jobbat, där bor det inte så många och det är inte så väldigt många som 

kommer från Azerbajdzjan. Alltså det kanske är fem. Och om jag skriver att vederbörande 

kommer från Azerbajdzjan då, förstår ni? På en rikstidning har man en helt annan möjlighet 

att mörka, till exempel att inte skriva var den här människan bor. Det blir plötsligt rätt stort, 

rätt stora möjligheter. Och i DN kan man förvänta sig att läsa intervjuer med folk från norr 

och söder, öster, men i Södermanslands Nyheter förväntar man sig att dem man intervjuar bor 

i Södermanland alla fall nära Nyköping. Det är en svårare sak. Men annars tycker jag inte att 

det finns någon skillnad. 

N: Men du som journalist, tror du, säg Östgötatidningen ligger i Motala, en jätteliten 

stad. Och där finns det en journalist på just det området. Tror du att det skulle vara 

någon skillnad när du vistades ute på stan då, när alla visste vem du var? 

G: Absolut, det tror jag. Både på gott och på ont. Det tror jag. På ett sätt kul, man blir en 

människa folk känner igen en, man kanske får idéer sådär, någon kanske kommer fram på 
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gatan. Och beröm säkert, men också skäll så fort man gör något folk inte gillar. Personligt 

skäll, i kassan på Konsum, det är sådär halvkul.  

E: Jag tänkte på det här, ren nyfikenhet eftersom DN sträcker sig över hela Sverige, har 

ni redaktioner på andra ställen i Sverige också? 

G: Vi har haft, vi har en person i Malmö/Köpenhamn och sen har vi utlandskorrespondenter. 

Vi har tidigare haft i olika delar i Sverige, men de har allteftersom lagts ner.  

E: Jag tänkte typ Göteborg? 

G: I Göteborg har vi haft en kille, och nu har vi en annan tjej där, just det. Och då är det ofta 

stringers, alltså de, de är inte riktigt fastanställda, utan de är löst knutna. 

E: Om det händer något högt upp i Sverige, det tar lite tid att åka upp… 

G: Då kan det bli som den gången när det slog köldrekord i Sverige. Då satt jag inte ett ont 

anande och plötsligt så ”vi måste skicka någon till Haparanda”. Så då fick jag göra ett över-

dagen-jobb i Haparanda. Poff – iväg! Flyg. Och så körde jag mot kylan så när jag kom till 

kyrkogården i Karesuando var det minus femtiofyra grader. Det var en rätt skrämmande 

upplevelse. Och så skicka texten då. Så det är en nackdel, vi skulle förstås ha någon i Kiruna.  

E: Anser du att det finns någon bättre eller sämre form av journalistik? 

G: Ja självklart. Det finns ju fullständigt förödande, samhällsfarlig, helt sanslöst motbjudande 

journalistik.  

E: Har du något exempel? 

G: Man hittar dem ofta i Kvällstidningarna. Man tränger sig på folk som är drabbade, som 

inte alls vill bli intervjuade, som inte förstår följderna av att bli intervjuade men ändå tränger 

man sig på dem och utnyttjar deras förvirring. Vidrigt. Eller när man visar människor med 

bild, namn och bild som inte alls mår bra. Som inte alls kommer att må väl i längden av att 

exponeras på det viset. Det finns ju jätteofta.  

E: Det är inget du upplever att DN har? 

G: Det händer att DN har, det har jag skrivit artikelserier om. Jag skrev en artikelserie som 

hette ”journalisternas yrkeskultur” en gång, för några år sen. Då är det exempel från DN. En 

reporter hade här tillexempel intervjuat ett tsunamioffer väldigt tätt på. En annan hade 

intervjuat en kompis till en flicka som blivit mördad och själv hade hon blivit våldtagen. Och 

det var bara någon vecka efter. Då har ju ingen kommit över någonting, det är ju bara kaos. 

Jag tycker det är helt vidrigt att tränga sig på. Och då när jag skrev om det så blev det ju bråk 

internt.  

E: Läser du Expressen? De sitter i samma hus såg vi. 



 

53 

 

G: Sällan. Ibland hugger jag en på lunchen. Men då läser jag oftast typ om Zlatan. 

Och Kulturen kan jag läsa, för där kan de ha bra grejer. Ah då och då. De gör bra artikelserier 

också. Ibland bestämmer de sig för att göra någonting och då gör det ofta bra. Men jag är rädd 

för vad jag läser för jag är inte säker på att de gör sin research riktigt. Det finns ju en sådan 

där gammal regel, eller vad jag ska säga, ”kolla inte en bra story för den kan spricka”. Och jag 

är rädd att de inte riktigt gör det.  

N: Om man jämför exempel med journalistik i TV och journalistik i radio, finns det 

någon skillnad där och finns det någon sort som är sämre än kanske just ren 

tidningsjournalism? 

G: Nej, bättre och sämre där. Det är bara olika medier. Man kan jobba bra och dåligt i radio 

och bra och dåligt i TV. Det finns ju fantastiska TV-program och usla. Usel journalistik. 

Vidrig. Som bara konsumerar människor. Och så finns det jättebra grejer som man önskar att 

man kunnat prestera. Det är nog, det ligger nog inte i medier tror jag. Det ligger mer i hur 

mycket tid reporten haft på sig. Det tror jag är ”the crusial point”. Och förstås om det finns 

vettiga medarbetare att prata med, utveckla idéer tillsammans, få stöd i svåra situationer. Ah, 

eller i svåra avgöranden.  

E: Vad innebär journalistrollen för dig? 

G: Att jag kan köpa mat till mina barn. 

N: Sista avslutande frågan. Rent allmänt, vad innebär det för dig och har du något mer 

att tillägga? 

G: Det utgör någon sorts stadga till min person på något sätt. Jag är reporter också. Jag är inte 

bara pappa. Fast jag har alltid ansett att mina viktigaste roller i viktighetsordning; pappa, vän 

och reporter. Pappa, partner, vän och reporter. Alltså det går inte att tro att man är någonting 

på en arbetsplats den dagen man har slutat. Då upphör man helt enkelt att existera där. Man 

finns inte längre. Man har knappt funnits. Medier är så liksom, särskilt dagstidningar, det är ju 

liksom det som hände i förrgår kommer ingen ihåg längre, i alla fall inte så många. Jag tror att 

jag kanske finns kvar lite längre hos vissa läsare än vad jag kommer finnas här på 

redaktionen. Det måste man inse, att det inte är på jobbet man har sitt viktigaste liv. Det är 

faktiskt i sina privata relationer och framförallt i förhållande till sina barn.  

E: Anser du att du har ett roligt jobb? 

G: Ah. Jag kan tycka att jag haft det lite länge. Jag har vart här i över tio år. Jag kan tycka att 

det är lite längre. Ibland får jag göra om ett jobb jag gjort för sju år sen. 

N: Vad skulle du göra annars? 
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G: Ja, det är det jag inte riktigt förstår. Om jag hade möjlighet skulle jag väldigt gärna skriva 

fackböcker. Det kanske jag skulle kunna göra, men det är en osäkrare ekonomi i det. Eller 

roman. 

E: Vi träffade en journalist år på Norrköpings Tidningar som inte tyckte att man skulle 

vara kvar mer än fem år på samma arbetsplats om man är journalist. Hon hade någon 

sorts teori om man byter. 

G: Fast det där är en sanning med modifikation. Jag är inte så säker på att det är, alltså 

medierna är en sådant kortsiktigt tänkande kultur, allt ska gå snabbt, allt ska vara kort, allt ska 

”chchchchch” Som underskattar kunskap och eftertanke. Och jag är nog faktiskt en bättre 

Insidan-reporter nu än vad jag var i början. Jag tycker att det handlar om att utvecklas som 

person och yrkesmänniska. Det kan man mycket väl göra i samma jobb. Så jag tycker att det 

är lite så där, det är ett något ytligt tänkande även om jag förstår vad hon menar. För det är 

klart, det är klart att det kanske är bra på många sätt att få nya utmaningar och sådär, men jag 

vet inte, jag är nog mer av den sorten att jag tycker att erfarenhet och eftertanke väger tungt. 

N: Det kanske är skillnad på lokaltidningar och riktstäckande tidningar. På 

lokaltidningar kanske det att efter några år har man gjort mycket men på rikstidningar 

finns det så mycket mer att ta? 

G: Ja kanske det. Kanske. Fast i mitt jobb kan man ju jobba lika länge på en lokaltidning som 

en, på DN, så jag vet inte. Jag är inte så himla, alltså däremot vill jag väldigt gärna utvecklas i 

jobbet, få chans att göra det. Och det hänger ju på arbetsklimatet på arbetsplatsen.  

N: Är det något som du bara personligen tycker och vill säga om journalism, ditt jobb 

eller något annat? 

G: Nu ställer du den bästa frågan. ”Vad är det jag inte har frågat som jag borde ha frågat om?” 

Den avslutar jag nästan alltid med. Den är jättebra. Då kommer ofta just det där som man inte 

kommit på själv. Just nu känner jag mig dock ganska urblåst. Nej, jag tycker att ni ställt bra 

frågor.  

N: Något tips till oss kanske? Vi vill ju bli journalister… 

G: Är det de ni vill bli? 

E: Ja, men vi har inte kommit på riktigt vad för sorts journalister. 

G: Varför går ni inte JMK då? 

E: För att det var kanske inte lika självklart för tre år sedan. 

G: Nehej, men nu har ni tycker att journalist verkar kul? 
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N: Det har väl alltid funnits i huvudet. Både jag och Emma har alltid skrivit mycket, 

men vi visste väl inte om det här verkligen var det vi skulle göra. Men det var efter den 

här utbildningen, eller efter det här året som börjat nu så vet vi väl att, ja, det är nog det 

här vi verkligen brinner för. 

G: Fast ärligt talat, som journalist måste man ju göra ett antal hundår. Som nyhetsjournalist 

där man liksom blir omkring kastad av cheferna med mer eller mindre gott omdöme. Och 

massa förutfattade meningar man får om världen där man får inom sitt elfenbenstorn där de 

sitter och inte träffar någon, bara träffar varandra. Så att jag vet inte, är det inte roligare att 

vara producent? 

E: Jag hade de tankarna. Jag gick journalistik på gymnasiet i tre år. Efteråt så var jag 

väl lite, jag var väl liksom trött, jag ville skriva lite mer fritt. Och jag läste ju verkligen 

nyhetsjournalistik på gymnasiet, väldigt mycket sådant. Och det var väl därför jag valde 

KSM, ”jag kanske inte behöver bli journalist, jag kan ju göra någonting som har med 

det att göra i alla fall”. Men sen föll jag väl ändå tillbaka, som i höst när vi skulle leta 

praktikplats, och det fanns inget jag hellre ville göra än att skriva så jag måste ju prova. 

N: Det spåret jag var inne på var att bli informatör och lite sådana saker, men sen 

hamnar man ju här igen. 

G: Där får du ju i värsta fall inte tänka själv. Det har nog sina sidor att vara informatör tror 

jag. Då måste du verkligen ha värderingar som liknar dina arbetsgivares. Och det är inte 

säkert att det är så lätt. Men det är stressigt i nyhetsvärlden kan jag säga.  

E: Vi får väl se vart det slutar någonstans. 

N: Det var därför vi blev så glada får våra praktikplatser. För det är just det att Emma 

har på NT, en stor lokaltidning och jag fick på en väldigt liten lokaltidning men som har 

sin charm i sig där man får göra allting. Så det är väl just det vi kommer inse och sen 

får man verkligen kämpa för det. Det är väl då vi får svaret, om vi ska satsa på det eller 

inte. 

 

 

 

 

 

 


