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Abstract 

Via exempelvis bloggar skapas det fler möjligheter för vem som helst att utrycka sina tankar, 

känslor och sin kunskap på så att hela världen kan ta del av dem, vilket gör att journalisternas 

monopol på att publicera offentligt försvinner (Karlsson, 2007, s.38ff). Samtidigt hotas många 

lokaltidningars mindre redaktioner av nedläggning på grund av ett högt ekonomiskt tryck 

(Cepaite & Stúr, 2008, s.8, 

http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?VersionId=108670#, 10:43 20/11 2008). 

Mindre tidningar tvingas lösa sina ekonomiska problem bland annat med sammanslagningar, 

med konkurrerande tidningar, eller genom att köpas upp till att bli en liten del av en större 

mediekoncern (Nygren, 2008a, 28ff). Dessutom tenderar mer av lokaltidningarnas material 

komma från nyhetsbyråer eller någon annan redaktion när material samkörs inom koncernen 

vilket gör att samma material publiceras i flera tidningar (Nygren, 2008a, s. 80). Utöver det 

blir vanan att läsa morgontidningen allt svagare när fler väljer att läsa nyheterna på nätet 

(Sternvik m fl., 2008, s. 7, 14, 29f). 

 Syftet med studien var därför att undersöka hur lokaljournalistens yrkesroll ser ut idag, 

efter förändringarna som lokalpressen gått igenom de senaste åren. Detta har vi undersökt 

genom en fallstudie på Gefle Dagblad (GD).  

 Vi har genomfört sex respondentintervjuer med lokaljournalister på GD, dessutom 

respondentintervjuer med de båda nyhetscheferna på GD, samt en respondentintervju med 

Justus Bennet, ombudsman för bland annat arbetsmarknad och etik på Svenska 

Journalistförbundet. 

 I studien har vi kommit fram till att flera av lokaljournalisterna på GD tycker att mycket 

av arbetet går på rutin, delvis på grund av att de har specialområden att bevaka, och att 

svarspersonerna tycker att de kommer ut från redaktionen mer sällan, eftersom det mesta 

arbetet sköts via telefon eller dator. Svarspersonerna menar även att arbetsuppgifterna har 

blivit fler men att de ändå inte upplever arbetet som stressigare, vilket de själva tror beror på 

att de successivt har vant sig vid arbetstempot. Däremot upplever några av de svarspersoner 

som arbetat en längre tid på GD att kraven på lokaljournalisten har ökat. Ny teknik har delvis 

underlättat genom att ta bort dubbeljobb, upplever svarspersonerna, men den kan även bli en 

stressfaktor när den inte fungerar. 

 Svarspersonerna upplever inte heller att de behöver jobba multikompetent, eftersom 

arbetsuppgifterna på redaktionen fortfarande är uppdelade efter yrkesgrupper. Däremot får 

journalisterna i regel prova på olika arbetsområden på redaktionen. Ännu har satsningar på 
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webben inte kommit igång fullt ut, delvis eftersom webben inte drar in tillräckligt med pengar 

för att bli lönsam. Det material som publiceras på webben är ofta inte heller så genomtänkt 

utan är bara några korta rader från papperstidningsversionen. 

 Svarspersonerna tror att lokaljournalistiken även i framtiden kommer att spela roll, 

eftersom den sorterar relevant information i ett hanterligt format om läsarnas närområde. Så 

väl kommentarsfunktionen på webben, som medborgarjournalistik och bloggar kommer att bli 

ett komplement till lokaljournalistiken utan att konkurrera ut den, tror svarspersonerna. Men 

däremot kan starka ekonomiska krafter komma att sätta sin prägel på vilket format 

lokaljournalistiken kommer att presenteras i, menar svarspersonerna. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Det råder en allt hårdare konkurrens på mediemarknaden idag sedan digitaliseringen med 

Internets och datorernas hjälp förändrat hur vi konsumerar medier. Tack vare enklare verktyg 

kan vem som helst publicera till exempel sina egna tankar, åsikter, erfarenheter eller 

insideinformation på Internet genom bloggar eller kommunikationsforum (Karlsson, 2007, 

s.38ff). De traditionella medierna har nu ytterligare konkurrenter att tampas med. Speciellt 

dagspressen förlorar andelar på mediemarknaden till fördel för de nya medierna och ett tecken 

på det är bland annat att det anställs färre inom mediesektorn (Nygren, 2008a, s.36f). 

 För att överleva på mediemarknaden, där annonsmarknaden dalar och kostnaderna har 

ökat för bland annat distributionen, tvingas de lokala medierna ta till drastiska åtgärder och 

många tidigare konkurrenter har fått lov att tänka om. Några exempel på samarbeten är i 

Sundsvall där Dagbladet samarbetar med Sundsvalls Tidning om tryckning och annonser, i 

Norrköping äger Norrköpings Tidningar numera konkurrenten Folkbladet, och Nya Norrland 

och Västernorrlands Allehanda har tvingats bli en tidning under namnet Tidningen 

Ångermanland (Alström & Nord, 2003, s.9f, 22).  

 Även om större delen av svenskarna läser dagstidningar varje dag har vanan att läsa 

morgontidningen försvagats rejält (Sternvik m.fl., 2008, s.7,14). Läsarna blir allt äldre och fler 

läsare funderar på att säga upp sin prenumeration på en tidning (Tidningsutgivarna, 2008, 

s.26). Och det finns anledning att tro att det beror på det ökade användandet av webbtidningar 

– fler tycker att de lika gärna kan läsa nyheterna på nätet (Sternvik m.fl., 2008, s.29f). 

 Som ett försök att göra tidningen mer attraktiv har de flesta svenska dagstidningar nu 

gått över till ett tabloidformat – det är tänkt att göra kopplingen mellan webb och tidning 

tydligare och locka fler yngre läsare med läsarvänlig redigering och format (Sternvik, 2007, 

s.199ff). Men också innehållet har förändrats i jakten på läsare och närmar sig 

underhållningen allt mer för att klara av konkurrensen från andra medieprodukter och 

marknadsorienteringen som råder inom företaget (Wadbring, 2007, s.129). 

 Många lokala tidningsföretag tvingas av ekonomiska skäl till besluta om att lägga ner 

lokalkontor och inte längre produceras lokalnyheterna på plats, trots att man då riskerar att det 

lokala materialet blir sämre när samma område ändå ska bevakas av reportrar inne på 

huvudredaktionen eller av mobila team (Cepaite & Stúr, 2008, s.8, 

http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?VersionId=108670#, 10:43 20/11 2008). 
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 När de lokala medierna tvingas till samarbete eller att köpas upp av större medieaktörer 

för att fortsätta finnas kvar fördelas ägandet till ett fåtal aktörer. Ofta får de lokala medierna 

då samsas med andra medieföretag i stora mediekonglomerat och med det kommer kraven på 

att nå publiken genom flera kanaler eftersom vinstintresset står i fokus (Nygren, 2008a, 28ff). 

Tidigare tidningshus tenderar att gå mot att bli multimediehus där huvudprodukten inte längre 

är en tidning, utan en rad olika uttrycksformer som alla kan publiceras på nätet (Alström, 

2005, s.144). Norrtelje Tidning är bara en av flera dagstidningar som satsar på nya medier 

med sin webb-tv-satsning (Cepaite & Stúr, 2008, s.10). 

 Även om journalisterna idag utgör en majoritet i medieföretagen och utför fler 

arbetsuppgifter än deras föregångare, i och med nya medieformer och nya tekniska 

hjälpmedel, har det journalistiska arbetet blir mindre specifikt och journalistyrkets exklusivitet 

är borttynande (Nygren, 2008a, s.40). Ett exempel är hur Ångermanland och Örnsköldsviks 

Allehanda tillsammans, i samband med fusionen de genomgick, har introducerat en ny form 

av journalistik – en form av interaktivitet där läsarna själva skriver sina egna nyheter till 

tidningen och i första hand webben. För att hjälpa läsarskribenterna på traven har tidningen 

dessutom startat en skrivarskola (Cepaite & Stúr, 2008, s.2). 

 Mycket av lokaltidningarnas material skapas inte av den egna redaktionen utan kommer 

ifrån andra tidningar inom samma koncern, när samma material körs i flera tidningar, eller 

från olika nyhetsbyråer. Samtidigt blir reporterjobben allt mer stillasittande och det mesta 

sköts inne från redaktionen med telefon eller dator. Men trots att den lokala dagstidningen 

backar i upplaga är det den som har högst förtroende hos publiken (Nygren, 2008a, s.80, 83ff, 

141). Ändå är det inte längre lika självklart att den tryckta tidningen är ett medieföretags 

huvudprodukt (Alström, 2005, s.144) när tidningsföretagen satsar på nya produkter och 

tjänster, dels för att locka ny publik och dels för att binda upp sina läsare från 

papperstidningen till de nya funktionerna som erbjuds på Internet (Hedman, 2005, s.181). 

 Precis som många andra lokaltidningar i Sverige har Gefle Dagblad (GD) tvingats till 

samarbete med sin konkurrent för att överleva som tidning, samtidigt som de numera ingår i 

en större mediekoncern. Dessutom har tidningen relativt nyligen gått över till tabloidformat 

och numera görs det satsningar på att utveckla GD:s webbsida. I ett hårdare medieklimat 

kämpar tidningen mot andra medieaktörer för att behålla sin publik och kampen om den yngre 

potentiella publiken går mot bloggar, medborgarjournalistik och interaktiva medier. 

 Idag verkar det som om lokaljournalisterna inte längre har ensamrätt på att publicera sig 

i de lokala medierna. Dessutom är det fler lokaltidningsföretag som har blivit små pusselbitar 
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i större mediekoncerner. Därför kan man fråga sig vad lokaltidningarnas journalister, som 

brukade utgöra majoriteten av journalisterna, numera har för roll. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur lokaljournalisten som yrkesroll ser ut idag, efter 

förändringarna som lokalpressen gått igenom de senaste åren. Detta har vi undersökt genom 

en fallstudie på Gefle Dagblad.  

Frågeställningarna vi utgått ifrån är: 

� Vad har lokaljournalisten på Gefle Dagblad för arbetsuppgifter? 

� Hur upplever lokaljournalisterna på Gefle Dagblad att yrket har förändrats under 

deras tid som journalister? 

� Hur ser lokaljournalisten på Gefle Dagblad på sin yrkesroll nu och i framtiden? 

 

1.3. Avgränsning 

För att besvara vårt syfte har vi genomfört en fallstudie på Gefle Dagblad. Tidningen är ett 

exempel på lokaljournalistik i förändring. Detta eftersom de dels har gått samman med den 

konkurrerande tidningen Arbetarbladet och bildat ägarföretaget Gävle Tidningar AB som 

dessutom ingår i den större mediekoncernen MittMedia. Men även för att de nyligen gått över 

till tabloidformat, gjort webbsatsningar och börjar införa mer interaktivitet och fler 

medieformer. 

 Gefle Dagblad är förstås bara ett exempel på en lokaltidning i förändring, men eftersom 

många andra tidningar genomför liknande förändringar kan Gefle Dagblad vara just ett fall av 

en lokaltidning i förändring. 

 Vi har genomfört sex intervjuer med journalister på Gefle Dagblad, men även gjort 

intervjuer med GD:s två nyhetschefer och Justus Bennet, som är Svenska Journalistförbundets 

ombudsman för bland annat arbetsmarknad och etik. 
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2. Teori 

2.1. Lokalpressen i medieförändrade Sverige  

Näst efter public service SVT är de lokala tidningarna de medier som har störst förtroende hos 

publiken. Även om 72 procent av svenskarna tar dagligen del av dagstidningarna, är vanan att 

läsa morgontidningen är inte lika stark som förr (Sternvik m.fl., 2008, s.7,14, 25). Istället 

väljer knappt hälften av svenskarna att besöka någon av de svenska dagstidningarnas sajter en 

genomsnittlig vecka (Tidningsutgivarna, 2008, s.26). 

 Två tredjedelar av de svenska hushållen prenumererar på en tidning, men trenden går 

mot att fler och fler vill säga upp sin prenumeration. Det finns skäl att tro att den ökade 

konsumtionen av gratistidningar och Internet-versioner av tidningar spelar en roll för hur 

prenumerationsutvecklingen ser ut. En ökande andel av befolkningen anser nämligen att de 

kan tillgodogöra sig nyheterna via nätet och på bara ett årtionde har andelen som läser nyheter 

på Internet ökat från sju procent till strax över 40 procent (Sternvik m.fl., 2008, s.13, 29f). 

Dessutom börjar fler vuxna i Sverige använda nyhetstjänsterna som erbjuds via mobilen. 

 De lokala tidningarna har ännu bara ett fåtal läsare på nätet (Sternvik m.fl., 2008, s.18f), 

och prenumeranter säger själva att de mest ser nättidningarna som ett komplement till den 

vanliga pappersversionen (Westlund, 2004, s.96). 

 De som valt att prenumerera på en lokaltidning säger att de gör det i stor utsträckning av 

lojalitetsskäl – man har växt upp med tidningen och anser att den ska finnas i ens liv, eller på 

grund av att lokalpressen upplevs mer lättläst och begriplig än rikspress (Westlund, 2004, 

s.41). Inte en enda i medieforskaren Oscar Westlunds prenumerationsundersökning från 2004 

säger att radio eller tv skulle kunna ersätta eller fylla samma funktion som lokaltidningen gör 

för dem (Westlund, 2004, s.50). Men ändå tappar framförallt dagspressen andelar på 

mediemarknaden, vilket även märks bland annat på att allt färre anställs inom mediesektorn 

(Nygren, 2008a, s.36f). 

 

2.1.1. Tidningen i nytt format och på nytt sätt 

Förändringar på mediemarknaden, som nya ekonomiska förhållanden och teknisk utveckling, 

har haft inverkan på såväl utseende som innehåll i tidningarna i och med att fler gått över till 

tabloidformat, vilket idag över 90 procent av dagstidningarna gjort (Sternvik, 2007, s.281). 

 Sedan övergången till tabloidformat kan man se följande generella tendenser: minskad 

annonsvolym procentuellt sett, nytänk i redigeringsarbetet, fler sektioner, färre antal sidor och 

mindre redaktionellt material. Mängden text i en tidning har fått stått tillbaka till fördel för 
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bilderna. Det har medfört nya sätt att redigera tidningen där speciellt bilden har fått en ny roll 

i presentationen (se t.ex. Sternvik, 2007, s.155f, Franklin, 2005, s.137). 

 Tabloidiseringen av många dagstidningar skedde i en tid när läsarupplagorna sjönk och 

dagstidningen förlorade delar av sin dominans på mediemarknaden. När annonsörerna då kom 

med en önskan om att nationellt göra det lättare att annonsera med ett mer allmänt anpassat 

annonsformat på tidningarna gav många tidningar efter. Genom att gå över till tabloidformat 

kunde tidningarna återigen bli ekonomiskt starkare eftersom de knöt annonsörerna till sig och 

därmed kunde tidningarna behålla sin dominans på mediemarknaden ett tag till visar 

medieforskaren Josefine Sternviks studie (2007, s.160ff). 

 Över 60 procent av alla svenska tidningar publicerar sig dessutom på Internet (Sternvik 

m.fl., 2008, s.9f), vilket har lämnat spår i journalistiken för alltid. Såväl det traditionella 

journalistiska berättandet som redaktionens planerande har förändrats av webbpubliceringar. 

Detta eftersom den traditionella artikeln inte passade webben som är ett direkt, ständigt 

pågående och interaktivt medium. De flesta större nyhetsredaktioner uppdaterar sina nyheter 

på webben väldigt ofta, vilket medför att man i princip kan få vilka nyheter man själv vill när 

som helst under dygnet (Herbert, 2000, s.2, Cepaite & Stúr, 2008, s.18f). Samtidigt kan vem 

som helst med tillgång till Internet själv välja vilka nyheter hon/han vill ha genom att designa 

nyhetsutbudet på ett personligt sätt via olika Internettjänster. För att klara av de kraven som 

då ställs på nyhetsredaktionen krävs nya typer av redaktioner som klarar av ständiga deadlines 

uppdelat på dygnets alla timmar och prioritering av material i olika medietyper (Cepaite & 

Stúr, 2008, s.6). 

 Medieforskaren Gunnar Nygrens studier visar att de nya tekniska möjligheterna gör att 

journalister idag är med i flera delar av produktionen, de jobbar i större utsträckning i team 

och mer interaktivt med sin publik, och eftersom produktionstempot har ökat när deadline är 

24 timmar om dygnet på webbsidorna blir siktet allt mer inställt mot att så snabbt som möjligt 

”få ut” material. Samtidigt hårdnar konkurrensen om publiken och annonsintäkterna vilket får 

till följd att medieföretagen tvingas anpassa sig mer mot marknaden och gränsen mellan 

redaktioner och annonsavdelningar blir allt mer utsuddad när de ekonomiska intressena får 

styra produktionen (Nygren, 2008b, s. 15). 

 En ytterligare konsekvens av tabloidisering och digitalisering är att 

sensationsjournalistikens sätt att rapportera – att använda sig av dramatiseringar för att berätta 

en historia, redigera nyheter över uppslag, använda sig av få, stora bilder – har nu också tagit 

plats i lokalpressen (Cepaite & Stúr, 2008, s.12). 
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2.1.2. Bloggarnas betydelse i medielandskapet 

Anders R Olsson (2007, s.23ff) hävdar att Internet kommer att innebära en revolution för 

massmedierna, men inte nödvändigtvis journalistiken. 

Sedan Internet kom har journalistiken gått från att vara envägskommunikation till att 

bli mer en interaktiv tvåvägskommunikation där läsarna ges möjlighet att tycka till och själva 

producera inlägg eller ”repliker”. Interaktiviteten kan dock hota journalistkåren som 

profession eftersom exklusiviteten att bli publicerad försvinner när alla har möjlighet att göra 

detta. Men interaktiviteten bidrar till en upplyst medborgarjournalistik där medborgarnas 

kunskaper kan hjälpa journalisten i producerandet av artikeln (Karlsson, 2007, s.37, 39ff, 

41ff).  

Det finns idéer om att bloggar öppnar för en medborgarjournalistik som är öppnare 

och ärligare än vad journalister kan eller vill vara och att de befintliga medierna skulle tvingas 

höja sin kvalitet för att inte konkurreras ut av bloggare (Olsson, 2007, s.23ff).  

Debatten förs om hur trovärdiga bloggar är när det inte förs någon redaktörs eller 

faktakoll (Stattin, 2005, s.73ff). Men i områden där mänskliga rättigheter kränks och 

yttrandefriheten är begränsad blir bloggare de ”riktiga” journalisterna (Ilshammar, 2007, 

s.87). 

Olsson hävdar att eftersom de flesta bloggare använder bloggen till att berätta om sig 

och sitt eget liv så kommer bloggen inte ha någon större genomslagskraft i medierna (Olsson, 

2007, s.23ff). Dessutom tror han att bloggar kommer fungera mer som ett komplement till 

journalistiken genom sin kommentatorsroll (Olsson, 2007, s.26ff). 

 

2.1.3. Sammanslagningar och samarbeten 

Kraftig nedgång på annonsmarknaden och ökade kostnader för distributionen har tvingat 

många tidigare konkurrenter att tänka om visar studier av medieforskarna Börje Alström och 

Lars Nord (2003, s.22). Det hårda ekonomiska läget tvingar konkurrerande tidningsföretag 

runt om i Sverige till olika former av sammanslagningar eller samverkan. 

 Vanliga former av samarbeten är samarbete på icke-redaktionella plan, exempelvis 

teknisk utrustning, annonsering och företagsledning, att ett tidningsföretag köper upp en 

annan tidning på orten och de olika redaktionerna fortsätter konkurrera trots att de ägs av 

samma bolag. Men det kan även vara att tidningarna slås ihop totalt och får ett nytt 

gemensamt namn och en ny organisation bildas, eller när de företag som äger tidningarna går 

ihop och där de olika tidningsnamnen behålls som varumärken och utåt är tidningarna 

desamma även om större delar av redaktionen hänger samman (Alström & Nord, 2003, s.9f). 
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Dessutom kan medieföretag inom regioner gå ihop kring distributionssamarbeten 

(Medievärlden, TU, september 2008). 

 Till följd blir det att ägarkoncentrationen ökar och ägarna till de små lokala tidningarna 

blir allt färre i och med sammanslagningarna (Cepaite & Stúr, 2008, s.4), vilket kan ses i 

samtliga delar av medielandskapet när mediekonglomerat samlar många olika medier i samma 

organisation menar medieforskaren Gunnar Nygren (2008a, 28ff). 

 Tendensen är dessutom att tidningar efter fusioner har svårt att behålla ämnesbredd i 

nyhetsbevakningen (Alström & Nord, 2003, s.87). 

 Många av förändringarna inom medievärlden är en följd av att ekonomin spelar en allt 

större roll för journalistiken när företagsledningarna ställer högre krav på vinst. Det får 

konsekvenser som att viss typ av journalistik premieras och att halvproduktioner köps in 

(Nygren, 2008a, s.60ff). 

 Flera tidningsföretag väljer också att dra in på lokalkontor och det lokala materialet 

produceras inte längre lika självklart på plats när nyhetsorganisationerna blir allt mer 

centraliserade. Oro finns för att det lokala materialet inte kommer att hålla samma klass eller 

riskera att bara bli ytlig telefonjournalistik. Flera tidningar, exempelvis Skånskan och Norra 

Skåne, löser indragna lokalredaktioner med mobila team för att fylla ut de lokala delarna i 

tidningen. (Cepaite & Stúr, 2008, s.8, 

http://www.medievarlden.se/Articletemplate.aspx?VersionId=108670#, 10:43 20/11 2008). 

 Samtidigt verkar det ändå vara just de superlokala nyheterna som efterfrågas av 

publiken och som det satsas extra mycket på. Kanske är det för lokaltdingarna nu tal om ett 

sätt att ”go back to basics” för att klara av konkurrensen i medielandskapet menar 

medieforskarna Asta Cepaite och Elisabeth Stúr (2008, s.18f). 

 

2.2 Svenska journalistyrket i en förändrad medievärld 

I slutet av 1800-talet växte journalistyrket fram och med industrisamhället växte sedan de 

moderna tidningarna fram (Gustafsson m.fl., 2001, s.126-235, 238). 

 Journalistyrket var till en början ett lågstatusyrke, med dåliga arbetsvillkor och Svenska 

Journalistförbundet bildades 1901 för att höja yrkets status. Som journalist räknades den som 

arbetade redaktionellt på tidningar. Då var gränsen klar och tydlig mot typografer, som var 

ansvariga för den tekniska produktionen, sättning och tryckning (Nygren, 2008b, s. 44). 

Journalistyrkets status har höjts och nu tillhör journalisterna samhällets elit eftersom de har 

akademisk utbildning och syns väl i mediesamhället. 
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 De första tidningsutgivarna på 1700-talet gjorde i princip allt i tidningsproduktionen. På 

lokalredaktionerna var det samma person som skötte både annonser och lokala nyheter, vilket 

fick journalistförbundet att börja ifrågasätta lokalredaktören som journalist. Men i och med 

datorns intåg blev hela produktionen digital, från skrivande och bildbehandling till de färdiga 

sidorna som skickades via bredband till plåtarna i tryckeriet. Och därför kunde journalistiken 

utveckla sig mot en profession under 1900-talet. Men de senaste 10-15 åren finns det tecken 

på att professionen återigen försvagats (Nygren, 2008b, s.45ff). 

 

2.2.1. Dagens journalister 

Idag arbetar cirka 20 000 som journalister. Ungefär hälften av dessa jobbar utanför de tre 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (Edström, 2007, s.55f). Tendensen i stort är att 

de flesta nya journalisterna finns att hitta inom lokala medierna, och då speciellt inom 

landsortspressen, men där finns också de som arbetat allra längst som journalister (Weibull, 

1991, s.90f).  

 Undersökningar visar att journalister anser att granska samhällets makthavare är deras 

viktigaste uppgift, därefter kommer att förklara komplicerade händelser på ett enkelt sätt. (se 

t.ex. Weibull, 1991, s.108, Wiik, 2007, s.79) Men mycket tyder på att journalistikens strävan 

att vara en fristående tredje statsmakt, som informerar och granskar makthavare, har blivit 

svagare för att ge rum åt de företagsekonomiska målen de senaste 10-20 åren (Nygren, 2008b, 

s.51). 

 Reportrarna arbetar idag självständigt och spenderar mestadels av sin arbetsdag på 

redaktionen. De flesta arbetsuppgifter kan de klara av med hjälp av telefonen eller datorn. 

Och de flesta journalister tycker att de är självständiga och har stor möjlighet till att vara 

kreativa och kan påverka sitt arbete. Produktion och output utgör 60 procent av reporterns 

arbetstid. Övrig tid delas mellan input, alltså idéarbete och diskussion, research och 

utvärdering. Verktyget de använder mest för att hitta källor är Internet och under en 

genomsnittlig dag skriver en reporter ungefär fyra artiklar (Nygren, 2008b, s.168f). Utan allt 

för stora förberedelser ska reportern kunna gå från ett ämnesområde till ett annat och måla en 

bild av det på ett intressant sätt ur nyhetssynpunkt (Nohrstedt & Ekström, 1994, s. 13). 

 Journalister jobbar i regel mycket och över hälften av dem arbetar över minst en dag i 

veckan enligt enkäter på redaktioner i Östergötland (Tyrkkö m.fl., 2005, s.43f). 

 Det senaste decenniet har det vardagliga arbetet på redaktionerna förändrats radikalt; 

Internet ger möjlighet till andra nyhetsuppslag och snabbare research, samtidigt som hela 

produktionstempot har snabbats på med hjälp av ny teknik. Journalisten har idag fler 
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arbetsuppgifter och själva ”reportandet” tillåts ta mindre tid i anspråk, vilket bland annat syns 

på att journalisterna lämnar redaktionen i mindre utsträckning. Mest ”ute på fältet” är 

journalisterna ute på mindre tidningar – 58 procent av dem lämnar dagligen redaktionen visar 

Gunnar Nygrens studie (2008a, s.66ff). 

 Digitaliseringen av medieproduktionen har dessutom gjort att journalisterna har tagit 

över många moment av produktionsprocessen som tidigare har skötts av grafiker och tekniker. 

Gränserna mellan de tekniker som finns kvar och journalister suddas allt mer (Nygren, 2008a, 

s.90). Det finns även tecken som tyder på att Svenska Journalistförbundet har blivit slappare 

med sina regler om utestängning sedan i början av 2000-talet. I de nya medieföretagen är inte 

lika många fackligt anslutna, många jobbar inom områden som ligger i gränslandet mellan 

journalistik och information till exempel inom produktionsbolag (Nygren, 2008b, s.52). 

 

2.2.2. Ny teknik förändrar arbetet 

Studier på redaktionerna tyder på att de flesta journalisterna är positiva till tekniken. Men 

generellt är inställningen till tekniken lite mer vaksam på tidningarna. De flesta journalisterna 

tycker att flerkanalspublicering mest betyder mer jobb för dem, utan extra ersättning. 

Dessutom kan flerkanalspublicering vara orsaken till att journalisternas arbete på 

papperstidningarna blivit mer tidspressat, på grund av att de får fler arbetsuppgifter men inte 

mer tid eller resurser (Nygren, 2008b, s.153, 281). 

 Ytterligare, betyder tillgängligheten av bärbara datorer, modem, mobiltelefoner och 

digitalkameror att så väl bilder som rapporter/artiklar om händelser kan – och måste – vara 

färdiga inom sekunder för att publiceras på webben kort därefter. Hastighet och effektivitet är 

de självklara fördelarna med den nya teknologin (Nygren, 2008b, s.147). 

 Medieforskaren Bob Franklins studier visar att i Storbritannien har dock utvecklingen 

mot effektivitet lett till att innehållet i den lokala nyhetsrapporteringen i ett antal lokala 

tidningar i samma koncerngrupp ser likadan ut, detta på grund av att viceredaktörer med lite, 

om någon kunskap alls, om det lokala området ska nyhetsvärdera. Än värre, samma knäck och 

till och med samma läsarbrev kan skickas runt och publiceras i olika tidningar i samma 

pressgrupp när flera tidningar samlas inom samma ägarföretag som en följd av 

ägarkoncentrationen (Franklin, 2005, s.146f). 

 Den nya teknologin har även tagit bort skickligheten hos journalisterna. Franklin (2005, 

s.146f) diskuterar utifrån Ritzers McDonaldiseringsteorier och menar att journalisterna nu 

bara behöver ägna sig åt att leverera nyheterna till läsarna, likt McDonalds som bara behöver 

värma maten och servera den. 



   15 

 Multikompetensen har ökat, särskilt hos de så kallade allmänreportrarna, då många 

producerar för fler än en medieplattform och journalistyrket upplevs av journalisterna själva 

ha blivit mer stressigt (Löfgren Nilsson, 2007, s.67f). 

 Det journalistiska arbetssättet förändrades av flerkanalpubliceringen och det ställde nya 

krav på journalisterna. Yrkesrollen förändrades bland annat genom att det blev ett större krav 

på flexibilitet och att kunna samarbeta (Nygren, 2008b, s. 152). Journalister från olika medier 

som kan arbeta tätt ihop, som kan förstå och tänka över mediegränserna är attraktivare än 

multijournalister, alltså journalister som själva kan arbeta med flera medier. Extra viktigt är 

det att journalisterna, som ska publicera på flera kanaler är, sociala, pratsamma och flexibla. 

(Deuze, 2004, s. 149ff). 

 Men den nya teknologin kan enligt Bob Franklin (2005, s.147) isolera journalisterna, 

gör dem till ensamspelare snarare än lagspelare, ta bort den kollektiva nyhetsrumskulturen, 

underlätta för att anlita frilansare, och för företagen att skära ner den fast anställda personalen, 

samtidigt som den uppmuntrar till multiskicklighet (Franklin, 2005, s. 147). Kielgast däremot 

påstår att hela den journalistiska kulturen och den individuella journalistrollen hotas av att 

journalister idag snarare ska vara lagspelande multijournalister än individualistiska 

journalister som endast jobbar inom ett medium (Nygren, 2008b, s. 153). 

 Journalisterna själva uppfattar att deras eget inflytande över medieinnehållet har 

minskat, till fördel för andra maktaktörer – så som ägare, annonsörer, publiken och till viss 

del politiker. Allmänheten däremot anser tvärtemot, det vill säga att journalisterna är de som 

ökat sitt inflytande och makten över medieinnehållet. Men makten över den dagliga 

journalistiken delar de enskilda journalisterna med redaktionsledningen anser såväl 

journalister som ansvariga utgivare (Asp & Johansson, 2007b, s.156ff, 170). 

 Eftersom yttrande- och tryckfriheten är grundlagsbefäst så kan man inte utesluta andra 

grupper än en journalistisk yrkeskår från medieoffentligheten. Idag krävs det varken 

yrkeslegitimation eller inträdesprov för att jobba som journalist, även om det numera finns 

särskilda journalistutbildningar och yrkesregler (Djerf-Pierre, 2007, s.18). 

 Ytterst få journalister ser sitt yrke som ett talangyrke där det inte går att lära sig 

arbetsuppgifterna. Dessutom värderas god framställningsförmåga som en viktigare egenskap 

än specialkunskap i ett särskilt ämne (Wiik, 2007b, s.124). 

 Vad journalister förväntas producera för medieinnehåll har också blivit svårare att 

definiera och vad som skiljer journalistik från fiktion, underhållning, dold reklam och PR 

(Nygren, 2008b, s. 16). Så gott som alla journalister anser att deras yrke blivit mer 

kommersialiserat de senaste 5-10 åren (Wadbring, 2007, s.128ff). 
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2.3 Lokaljournalisten 

Idag jobbar en minoritet av journalisterna inom dagspressen. Andelen har minskat från 55 

procent 1989 till 43 procent 2005 (se t.ex. Nygren, 2008b, s. 95). Men däremot så har andelen 

kvinnor ute i landsortspressen har ökat rejält och utgör nu nästan hälften av 

lokaljournalisterna. Dessutom finns både de äldsta och de yngsta journalisterna att hitta inom 

lokalpressen, men flest är de som är födda på 1970-, 1960- eller 1950-talen (Djerf-Pierre, 

2007, s.24ff). 

 Reportrar har alltid utgjort den största gruppen journalister, men andelen har minskat 

sedan 1989. På dagstidningar har reportrar länge haft varierande sysslor till exempel så har 

lokalreportrar även fått fotografera (Nygren, 2008b, s. 103). Drygt en tredjedel av journalister 

inom landsortspressen arbetar som allmänreportrar (Edström, 2007, s.57ff) och i princip är 

endast var femte lokaltidningsreporter specialiserad. De vanligaste specialiseringarna inom 

lokaljournalistiken är kommunreportrar och polisreportrar (Nohrstedt & Ekström, 1994, s.17, 

Alström & Östlund, 1994, s.56). 

 Ungefär hälften av alla lokaltidningar har bara en huvudredaktion. Just lokalredaktioner 

är speciellt vanliga inom pressen och mindre än var femte lokaltidning saknar mindre 

lokalredaktioner (Nohrstedt & Ekström, 1994, s. 15f).  

 

2.3.1. Arbetet på redaktionerna 

Vilka ämnen som ska behandlas under en ”vanlig nyhetsdag” bestäms av en relativt fast ram 

som nyhetsredaktionerna arbetar utifrån. Många reportrar lämnar aldrig redaktionen och det 

mesta av arbetet sker inne vid skrivbordet (Nohrstedt & Ekström, 1994, s.29, 34). 

 Det sägs att lokalreportrar jobbar hårdare än reportrar vid riksmedierna. De måste göra 

fler jobb per dag, har inte samma möjlighet att förbereda sig och deras uppdrag tar längre tid 

eftersom reportrarna där inte har specialområden i lika stor utsträckning. Får reportern jobba 

med något den kan så hinner hon/han med fler uppdrag på en dag utan att begränsa 

faktakontrollen. Alla uppdragen kan annars vara helt olika och nya ämnen för reportern att 

sätta sig in i. Det borde leda till att riksmedierna har bättre saklighet, opartiskhet och källkritik 

eftersom de har mer tid att läsa på. 

 På de lokala medierna är inte nyhetsflödet så stort. Därför kan man normalt sett inte lita 

på att sidorna i tidningen eller sändningen fylls. Därför går förmodligen nyhetschefens behov 

före den enskilda journalistens frihet och ibland produceras nyheter kanske mest för utfyllnad 

(Alström & Östlund, 1994, s. 53). 
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 35 procent av lokalpressens alla uppdrag är rutinuppdrag (Alström & Östlund, 1994, s. 

60). Rent rutinmässigt bevakas brottsnyheter och hårda nyheter mer inom landsortspressen än 

rikspressen. 

 Journalister inom storstadspress, radio och tv arbetar oftare med webbpubliceringar än 

vad journalister inom landsortspressen gör. Det blir färre fast anställda journalister och 

andelen som jobbar som frilans eller med projektanställningar ökar (Edström, 2007, s.62). 

Dessutom var landsortpressens journalister de som hade minst erfarenhet av andra medier 

(Weibull, 1991, s.94). 

 Var tredje journalist på landsortspressen anser att det viktigaste är att fungera som 

språkrör för lokala opinioner (Melin, 1991, s. 113). Men medieforskaren Bob Franklin menar 

att journalister verkar arbeta på ett passivt sätt med till exempel pressreleaser. Minimal, om 

någon, redigering görs på pressreleaser som skickas ut förberedda och utformade, och precis 

som kockarna på McDonalds behöver då inte journalisterna göra mer än att servera kunderna 

(Franklin, 2005, s. 146). 

 

2.4 Trender, tidigare forskning 

2.4.1. Tabloidisering 

Brott, kändisskap och skandaler har blivit lättare att marknadsföra än politiska frågor eller vad 

tidningars policy säger att de ska rapportera om och därför ges detta mer utrymme. Från 

tryckarkonstens och publiceringens tidigaste dagar har samspelet mellan marknaden och 

moralen reflekterats i medieproduktion och konsumtion (se t.ex. Thussu, 2007, s.15, Kovach 

& Rosenstiel, 2007, s. 192ff). 

 Daya Kishan Thussu, professor i Internationell kommunikation, (2007, s.29) resonerar 

kring hur Bill Kovach och Tom Rosenstiel teorier om att vinstorienterad journalistik och en 

sarkastisk kombination av infotainment och politiska utspel har påverkat nyhetsagendan. 

Kovach och Rosenstiel föreslog fyra huvudanledningar för att detta stämmer: nyhetscykeln 

som pågår 24 timmar om dygnet med sin aptit för live-nyheter, ökningen av nyhetsnätverk, 

ökande sofistikerade metoder av nyhetshantering och den växande vikten av utspel och en 

rankningsdriven nyhetsindustri förespråkar en privilegierande, dramatiska och underhållande 

rapporter om mer seriösa former av politiska nyheter.  

 Kovach och Rosenstiel argumenterar för att när nyheter går mer mot infotainment-hållet 

urholkas förtroendet för journalistiken. Dessutom konkurrerar man nu med underhållningens 

spelplan efter underhållningens regler. Nyhetens vikt ligger ju i relevansen och när nyheter 
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blir mer underhållning så attraheras publiken mer av formen än själva innehållet (Kovach & 

Rosenstiel, 2007, s.192ff). 

 

2.4.2. McJournalism och andra effekter 

Den lokaljournalistik av hög kvalitet som brukade erbjuda en ”kulinarisk måltid”, har ersatts 

av en tugga ”McNugget journalistik” menar George Ritzer, professor i sociologi. 

Snabbmatsrestauranger som bygger på principer om att effektivitet, räknbarhet, förutsägbarhet 

och kontroll är viktigt och där kvantitet och standardisering ersätter kvalitet och variation är 

föregångarna(Ritzer, 1998, s.134-150). 

 Journalisterna blir genom användandet av nya teknologier mer som vakter eller 

övervakare av produktionen i en fabrik snarare än mer aktivt engagerade i produktionen 

(Ritzer, 1998, 111ff). Den här så kallade McDonaldisationen av journalistiken kräver att 

tidningarna gör nyheterna tillgängliga för läsarna snabbt vilket leder till att många tidningar 

väljer att övergå till tabloidformat. Lokalpressen tvingas organisera sig enligt marknadens 

principer, vilket även kan ses i den tilltagande ägarkoncentrationen (Franklin, 2005, s.142). 

 När investerare i de stora medieföretagen kräver att lönsamheten ska öka från kvartal till 

kvartal och när den lokala ekonomin inte förespråkar eller tillåter tillväxt, måste lönsamheten 

pressas upp genom att sparka personal. På så sätt blir journalistiken svagare. Nyhetsarbetet 

har blivit en jakt på antal skrivna artiklar eller sidor i tidningen – en tjock tidning är bra 

oavsett innehåll (Franklin, 2005, s.145). 

 Alström och Nord spekulerar i om ägarkoncentrationen och den minskade konkurrensen 

leder till en negativ nedåtspiral där minskad konkurrens minskar de ekonomiska satsningarna 

på nyhetsarbetet, viket kan minska den journalistiska kvaliteten, vilket i så fall skulle minska 

publikens nytta av det redaktionella utbudet, vilket skulle i sin tur skulle leda till mindre 

upplagor och färre läsare. Ännu finns inget bevisat på att det skulle hänga ihop på det viset, 

men helt klart är att tidningsfusionen i Ådalen som slutade i att två tidningar bildade 

Tidningen Ångermanland gav en mindre mångfald på ledarsidorna (Alström & Nord, 2003, 

s.83f). 

 Trenden verkar också gå mot att faktauppgifterna blivit mer som en handelsvara, fakta 

blir den lilla extra krydda som används för att locka publik. Journalister jobbar allt mer för att 

hitta spännande fakta än att verifiera knäck (Kovach & Rosenstiel, 2007, s.86). 

 Internationell forskning visar dessutom att det blivit allt svårare att definiera vad som är 

journalistik. Interaktivitet, ständig publicering och starka kommersiella krafter i de nya 
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mediesystemen ifrågasätter ifall journalistrollen längre behövs (Nygren, 2008a, s.10, jfr 

Kovach/Rosenstiel 2007, Deuze 2005). 

 Hur medielandskapet utvecklar sig, med ökad differentiering i medierna, kommersiella 

etermedier och nya medieformer, gör att det är svårare att definiera god journalistik och vem 

som är journalist (Nygren, 2008a, s.20). 

 Men den tekniska utvecklingen innebär långt mer än ny teknik. Den nya sortens 

medieföretag är snarare flexibla mediefabriker där medieprodukten står mer i fokus än 

personerna som jobbar fram den gör (Nygren, 2008a, 32).  
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3. Metod 

För att få en bakgrund till vad lokalreportrar känner inför sin yrkesroll har vi genomfört en 

respondentintervju med Justus Bennet, ombudsman för yrkesetik, utbildning, arbetsmarknad 

på Svenska Journalistförbundet. Varför vi valde att intervjua Justus Bennet beror på att vi 

ville ta reda på om han hört något från förbundets medlemmar om hur situationen ser ut inom 

lokalpressen, om lokaljournalisterna tycker att något har blivit besvärligare på grund av 

förändringarna som skett inom medierna, om medlemmarna anser att lokalredaktionerna blivit 

nyhetsfabriker, hur trender går inom lokaljournalistiken och om lokaljournalistiken faktiskt 

har en framtid. Eftersom han har kontakt med medlemmarna i Svenska Journalistförbundet i 

egenskap av ombudsman så kunde han ge en bild om hur läget på lokaljournalisternas 

arbetsmarknad ser ut och vilka förändringar som pågår. 

 Vi har också gjort respondentintervjuer med båda nyhetscheferna på Gefle Dagblad för 

att få förförståelse för hur tidningen har förändrats och som underlag till våra intervjuer i 

själva undersökningen. En av nyhetscheferna är Maria Brander som jobbar halva tiden som 

nyhetschef för GD och resten av tiden ägnar hon åt att vara webbchef. Den andra 

nyhetschefen är Lilian Sjölund-Holm som jobbar som nyhetschef och redaktionschef med 

ansvar för bland annat personaltillsättningar. 

 Dessutom har vi genomfört samtalsintervjuer med sex journalister på Gefle Dagblad för 

att ta reda på hur de upplever lokaljournalistrollen. 

 

3.1. Urval och metodval 

I Sverige finns det idag runt 85 dagstidningar som kommer ut minst fyra dagar i veckan 

(Tidningsutgivarna, 2008, 23). Totalt arbetar ungefär hälften av journalisterna idag ute i 

landet utanför de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, dessutom är dagspressen 

fortfarande den största arbetsgivaren med nära hälften av journalisterna. En tredjedel av 

journalisterna finns på landsortstidningar (Edström, 2007, 57ff). 

 Vi har i studien valt att undersöka Gefle Dagblad som ett exempel på en lokaltidning i 

ett förändrat medielandskap. Tidningen, som ligger i Mellansverige, är av mellanstor karaktär 

med en upplaga på 27 400 exemplar i månaden, och har utöver det en konkurrerande tidning – 

Arbetarbladet – på orten (http://www.tu.se/tidningarna.asp, 9/12-08, 14:07). Eftersom studien 

är av explorativ karaktär skulle den kunna ses som ett första steg till vidare forskning på 

lokaljournalisternas yrkesroll. 
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 Gefle Dagblad har 48 fast anställda, varav 23 arbetar som reportrar. Vilka som ingick i 

samtalsintervjuerna avgjordes genom ett snöbollsurval. Vi ville ha en spridning på 

respondenterna och valde ut några egenskaper som svarspersonerna skulle ha; olika åldrar, 

minst ha jobbat tre år på GD och en blandning av både kvinnor och män. 

 Att intervjua personer med olika lång anställning på tidningen är relevant då de som har 

varit på tidningen en längre tid har varit med om flera förändringar och kan berätta om dem, 

samtidigt som de kan ha olika åsikter om förändringar beroende på hur många man varit med 

om. De som varit anställda kortare tid, men ändå varit med om förändringarna, har ett annat 

perspektiv. Utifrån detta valde vi ut sex personerna med olika arbetsområden för att få med ett 

större spektrum av tankar hos lokaljournalister på GD. På många håll i världen och i många år 

har denna urvalsmetod använts och enligt Jan Trost (2005, s.119) så har den alltid resulterat i 

en fullt tillräcklig variation av svarspersoner. 

 Urvalet resulterade i att vi gjorde sex intervjuer med lokaljournalister i varierande åldrar 

och med varierande arbetsområden. Vi hade kunnat genomföra fler intervjuer, men eftersom 

svaren var uttömmande och återkommande så avstod vi från att göra det. Därtill blev 

materialet på detta sätt hanterligt och lätt att överblicka. 

 Vi valde att genomföra samtalsintervjuer eftersom det är ett lämpligt 

undersökningsverktyg eftersom det område vi ämnar undersöka är relativt outforskat. Genom 

att använda sig av den undersökningsmetoden så gavs respondenterna själva möjlighet att 

formulera sina svar och utveckla sina resonemang (jfr Trost, 2005, s.20f). Därför passar 

kvalitativa intervjuer där vi har möjlighet att få uttömmande svar och har möjlighet att ställa 

följdfrågor, samt be och/eller ge respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och 

resonemang (Trost, 2005, s.23).  

 Intervjuerna har varit strukturerade i den mening att vi i förväg formulerat en frågeguide 

där vi formulerat grundfrågor som intervjuerna vilar på, även om de inte styr intervjuernas 

utveckling till punkt och pricka. Avsikten är förstås att ge samtliga svarspersoner exakt 

samma frågor för att få ett analysmaterial som går att göra jämförelser utifrån, men i 

samtalsintervjuerna så fick intervjuguiden mer fungera som en hjälp för att täcka in de olika 

frågeområdena i syftet (Trost, 2005, 34).  

 

3.2. Presentation av svarspersonerna 

Olle Hildingson har jobbat på Gefle Dagblad i nästan 42 år. Hans journalistkarriär började på 

Ljusnan i Bollnäs där han jobbade som reporter redan vid 13-års ålder, då fotade han och 

skrev mot betalning. Ju längre artikel desto mer fick han betalt. Numera är han trafikreporter 
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och fyller två sidor med trafik varje lördag, men gör inhopp på den allmänna redaktionen då 

och då. Tidigare har han även jobbat som polisreporter. 

Anna Höglund har jobbat på Gefle Dagblad i 8 år och delar ordförandeskapet i 

tidningens fackliga klubb med Samuel Åsgård. På tidningen arbetar hon som allmänreporter 

och har hand om barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden. Sedan går hon även mycket på lappar, alltså uppdrag som delas ut 

av nyhetschefen. 

Magnus Lundquist har sedan 2002 har jobbat på Gefle Dagblad, men andra ord snart 

sju år. Tidigare har han jobbat på Ljusnan och innan han kom till Gefle Dagblad så jobbade 

han på GT som polisreporter. Nu är han konsumentreporter, vilket innebär att han bland annat 

skriver om livsmedel, konsumentfrågor i butiken, innehållsförteckningar och dålig mat.  

Lotten Löfblad började som 22-åring började jobba för Gefle Dagblad och har sedan 

dess jobbat på tidningen i 35 år, om man räknar med de tre första åren då hon frilansade för 

tidningen – hon var på redaktionen i princip varje dag redan då. Förutom en period på nio 

månader då hon skrev program för Folkteatern har hon varit fast anställd på Gefle Dagblad. 

Lotten Löfblad har jobbat som redigerare nästan hela tiden, men hon har även jobbat en del 

som redigerande reporter och i 15 år har hon varit nattchef på tidningen. Sedan ungefär tio år 

tillbaka är hon dagredigerare och numera också ansvarig för matsidorna (två sidor i veckan) 

dit hon även skriver en matkrönika. Hon har provat på nästan alla positioner på tidningen 

förutom att vara familjeredaktör eller jobbat på sporten. 

Jimmy Morén har jobbat heltid på Gefle Dagblad i ungefär tre år men började på Gefle 

Dagblads sportredaktion redan 2001. Efter fusionen 2003 jobbade han ett tag för Gävle 

Nyhetsbyrå för den gemensamma sporten som skrivs både till Arbetarbladet och till Gefle 

Dagblad. Numera är han vikarierande nattchef, innan dess jobbade han två år som redigerare 

och nu skriver han dessutom en del om innebandyn för nyhetsbyrån. 

Samuel Åsgård har varit fast anställd på Gefle Dagblad i 2,5 år och delar det fackliga 

ordförandeskapet med Anna Höglund. Innan dess gjorde han långpraktiken och 

sommarjobbade på Gefle Dagblad. Han arbetar som kommunreporter, och skriver om 

kommunstyrelsen, försöker hålla koll på vad kommunalråden gör, skriver om stora 

kommunövergripande frågor och sitter med på kommunfullmäktige en gång i månaden. 

 

3.3. Reliabilitet och validitet 

Ett av de största problemen med en kvalitativ studie och kvalitativa intervjuer är 

trovärdigheten (Trost, 2005, s. 113). Men både reliabiliteten och validiteten ökar eftersom vi 
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båda var med vid varje intervju. En person ställde alla frågorna, medan den andra antecknade 

och bandade samtalet. Bandet gör det också möjligt att gå tillbaka och kontrollera att vi har 

undersökt det vi påstår att vi har undersökt och att resultatet stämmer överens med 

verkligheten. 

 Eftersom vi har gjort en frågeguide är det även lätt att ta med våra frågor till en annan 

tidning och ställa samma typer av frågor. Man kan även gå tillbaka till samma personer och 

ställa samma frågor eftersom vi har skrivit ut deras namn och positioner på tidningen. Då vi 

har beskrivit Gefle Dagblad och varför vi valt tidningen borde man dessutom kunna hitta en 

tidning med samma utgångsläge att undersöka om man vill upprepa vår studie. 

 Hur frågorna är ställda under intervjuerna spelar roll för validiteten. Vi har försökt 

undvika att ställa påståendefrågor eller visa medhåll med svarspersonerna. Men det kan tänkas 

att när vi har frågat om vissa saker har vi omedvetet lett svarspersonerna in i vissa tankebanor 

eller resonemang. Dessutom har vi använt oss av följdfrågor till alla ställda frågor för att få 

svarspersonerna att utveckla sina svar och mer få förklara hur de tänkte kring frågan. 

 Eftersom vi genomfört respondenttintervjuer i förväg kunde vi förutse lite vad för typ av 

frågor vi kunde ställa och åt vilket håll svaren skulle peka. Tillsammans med teorikapitlet 

borde det utgöra en tillräcklig grund att basera frågorna på, vilket också passar in på vårt 

syfte. Frågorna delades ju upp i underkategorier efter de huvudområden vi kände vara 

viktigast att fråga om med tanke på den information vi hade i utgångsläget. Dessutom 

baserade vi delar av frågorna på de frågor som Gunnar Nygren jobbat utifrån när han skrivit 

boken Nyhetsfabriken (Nygren, 2008, s. 17). 

 

3.4. Metodkritik 

Istället för att göra kvalitativa intervjuer hade vi kunnat skicka ut enkäter till ett slumpmässigt 

antal svenska journalister. Men då hade vi inte kunnat ställa lika öppna frågor. Dessutom hade 

oförutsedda svar missats, då svarspersonen kanske ville svara något helt annat än de alternativ 

vi använt oss av. Det hade gjort undersökningen missvisande.  

 Undersökningen avser dessutom inte att komma fram till en siffra eller mängd som svar 

på syftet och därför passar inte en kvantitativ intervju som metod. Att ge upplevelser något 

slags värde eller mått är svårt, för att inte säga omöjligt – hur ska man kunna rama in fler 

olika individers personliga upplevelser och förklarande resonemang av/om något i en siffra? 

(Trost, 2005, 34). 
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 Vårt urval kan vara svårt att dra slutsatser ifrån då vi inte intervjuade hela redaktionen. 

Men eftersom vi pratade med journalister med olika arbetsområden, bakgrund, ålder och kön 

anser vi att vårt urval har gett uttömmande svar. 

Problemen med kvalitativa samtalsintervjuer är att de är svåra att styra. Man kan inte 

vara säker på att man hinner behandla alla ämnen. Det kan också vara svårt att dra någon 

säker slutsats beroende på hur stort urval man har, eftersom svaren är så fria.  

Ett problem med intervjuerna kan vara att svarspersonerna svarade på frågorna som de 

trodde att vi ville att de skulle svara eller att vi ställde ledande frågor. Men eftersom vi hade 

en fast frågeguide och eftersom båda var med vi intervjuerna där den ena kunde se till så att 

frågorna inte var ledande borde vi ha kunnat undvika detta.  

 

3.5. Bearbetning av materialet 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades de. Därefter sorterades de sex 

lokaljournalisternas svar upp i kategorier efter frågeguidens huvudområden; arbetsuppgifter, 

förändringar, ny teknik, yrkesrollen och lokaljournalistrollen. Sorteringen gjordes gemensamt 

för att undvika eventuella feltolkningar. Till analysarbetet jämfördes sedan det sammanställda 

materialet med hur forskare på området beskriver lokaljournalistens förändrade yrkesroll och 

arbetsmarknad. 

 Övriga respondentintervjuer med nyhetscheferna på Gefle Dagblad och Justus Bennet 

på Svenska Journalistförbundet har sammanställt var för sig eftersom de är av en annan 

karaktär än övriga intervjuer. De har fått fungera som en bakgrundsbild att jämföra resultatet 

från övriga respondentintervjuerna med för att få en så helhetlig bild som möjligt. 
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4. Resultat 

4.1. Bakgrund 

4.1.1. Anonymisering av svarspersonerna 

I resultatdelen har vi valt att låta svarspersonerna vara anonyma, detta eftersom vi inte tycker 

att det är relevant vad var och en av svarspersonerna säger, utan snarare vilka åsikter som är 

återkommande i materialet. Dessutom blir det bättre flyt i texten när man får citaten 

presenterade anonymt istället för att haka upp sig på vem som sagt vad. Det relevanta i 

sammanhanget är ju inte heller den enskilda journalistens åsikt. 

 Undantag från denna anonymisering i resultatdelen är Justus Bennet från Svenska 

Journalistförbundet, samt nyhetscheferna Lilian Sjölund-Holm och Maria Brander. Detta 

eftersom vi anser det viktigt att klargöra vad just de sagt eftersom de sitter på andra typer av 

positioner och därmed har ett annat perspektiv än övriga svarspersoner som själva jobbar mitt 

i förändringen. Därför har vi även valt att separera dessa intervjuer från intervjuerna med 

övriga journalister på GD så att det går att se skillnader och så att det går att jämföra de olika 

perspektiven.  

 

4.1.2. Ur Svenska Journalistförbundets perspektiv 

 Intervju med Justus Bennet, ombudsman på Svenska Journalistförbundet för 

yrkesetik, utbildning och arbetsmarknad, om lokalpressens journalistik i förändring. 

 

− Generellt så går det bra för tidningar ekonomiskt, men de fortsätter ändå att slimma 

redaktionerna, säger Justus Bennet och förklarar att många tidningar inte tillsätter alla tjänster 

till exempel när någon går i pension. 

 Enligt Justus Bennet kommer de yngre journalisterna troligen att gynnas av det rådande 

medieklimatet. Han menar att när medieföretagen på grund av lågkonjunktur varslar vill man 

helst hitta lösningar för de äldre. Eftersom de yngre oftast har en betydligt lägre lön och kan ta 

kortare anställningar blir de mer attraktiva på marknaden där LAS sätter snurr på vikarier. 

Därför tror Justus Bennet att det kommer att ske ett generationsskifte ute på 

lokalredaktionerna. I övrigt varierar det mycket i vad lokalpressen söker efter för kvalitéer hos 

journalisterna – just nu söker många redaktioner yngre och relativt nyutbildade journalister 

som gärna får ha webbkunskaper eftersom många webbredaktioner byggs ut just nu. 

 – Det pratas om att arbetsgivaren hellre väljer den yngre reportern för att den tros ha 

lättare med den tekniska utvecklingen, säger Justus Bennet.  
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 Han menar också att lokaljournalistiken går ifrån sin tidigare nischning, som förut 

innebar att man hade en lokalreporter som var expert på sitt område, och att 

lokaljournalisterna nu behöver vara mer multikompetenta. Till exempel får pressfotografer i 

Skåne ha med sig en vanlig digitalkamera och en filmkamera om de åker ut på en olycka, och 

efteråt ska de själva skriva texten, malla in den och slänga ut på webben och till den vanliga 

tidningen. 

 – Det märks särskilt för lokaljournalisten att tempot är mer uppskruvat nu när material 

ska snabbt ut på webben snabbt, säger Justus Bennet. 

 Han berättar om hur man i England har så kallade tidningsfabriker där desken skriver 

ihop artikeln, medan reportrarnas jobb är att åka ut och hämta pratminus utan att ha en aning 

om vad artikeln egentligen handlar om. En annan trend ute i Europa är att Tyskland går mot 

att använda fler frilansare. Justus Bennet menar att i Sverige märks de här trenderna i Sverige 

genom att svenska redaktioner börjar anställa frilansare som placeras ute på redaktionerna 

eller att använda sig av bemanningsföretag och sen hyra in journalister vid behov – allt för att 

slippa personalansvar. 

 Men ändå tror Justus Bennet att lokaljournalistiken har en framtid, detta eftersom det 

lokala materialet har ett oerhört högt läsarvärde och för att det skulle bli stora protester om 

redaktionerna drar in på lokaljournalistiken. Han tror inte heller att medborgarjournalistiken 

kommer att konkurrera ut vanliga journalister, detta efter att Metro gjort ett experiment med 

”barfotajournalister” (det vill säga vanliga medborgare som fick agera journalister) i förorten 

som senare lades ner eftersom texterna skrevs för dåligt. Justus Bennet menar dock att 

läsarbilder är något man kommer se mer av allt eftersom det blir lättare för folk att skicka in 

bilder, även om läsarfotograferna inte har samma etiska kunskap som utbildade 

bildjournalister. 

 Något annat som påverkar lokaljournalistikens framtid är finanskrisen. 

 – De har redan lagt stora varsel i Skåne och i västra Sverige. Vi tror att de varslen bara 

är toppen av ett isberg eftersom annonsmarknaden rasar med konjunkturen, menar Justus 

Bennet. 

 En av besparingsåtgärderna kan då bli, när ägarkoncentrationen blir högre, att samma 

material används i flera tidningar inom samma koncern och att man på så sätt sparar in på folk 

när man tar material via centralorten. 
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4.1.3. Historisk bakgrund 

Det första numret av Gefle Dagblad (GD) kom ut den 1 april 1895 och redan från starten har 

tidningen haft en liberal ledare. Tidningen expanderade fort i början, men även i mer 

stillastående tider har tidningen lyckats behålla sin ledande ställning i Gävleregionen. I slutet 

av 1960-talet var GD dessutom den största tidningen i södra Norrland. Och 1971, när GD 

dessutom blev ägare till tidningen Ljusnan i Bollnäs, började företaget ta ytterligare steg mot 

att växa (Bergkvist, 2006, s.5ff) 

 Fram till 1970-talet har GD varit en arbetsplats som dominerats av män och först på 

senare år har det blivit mer lika fördelat mellan de olika könen på redaktionen (Bergkvist, 

2006, s.183). 

 1985 tog GD ett stort språng framåt när de köpte upp Sundsvalls Tidning AB, med 

tillhörande dotterbolag där bland andra AB Allehanda i Örnsköldsvik ingick. 1995 var affären 

äntligen klar efter många turer fram och tillbaka. Köpet gav möjlighet för tidningsföretaget att 

expandera och samtidigt ha resurser för att säkra stabilitet (Bergkvist, 2006, s.155ff). 

 Efter köpet av Sundsvalls Tidning blev det 1997 aktuellt att köpa upp även 

Västernorrlands Allehanda (VA). Strax efter att affären avslutats och företaget fick insyn i 

den skrala ekonomiska situationen som VA förde med sig var det dags för nästa stora 

förändring. 13 augusti 1999 gick VA och Nya Norrland ihop och bildade en tidning under 

namnet Tidningen Ångermanland (Bergkvist, 2006, s.168ff). 

 Hela tiden har GD slagits med knivskarpa konkurrensen mot Arbetarbladet om 

prenumeranter och annonsörer i Gävleregionen. I mitten av 1990-talet tvingades man till slut 

att komma fram till om och hur tidningarna skulle kunna bryta dödläget. 11 januari 1997 kom 

därför som en åtgärd GD:s första söndagstidning och sedan dess kommer tidningen ut sju 

dagar i veckan. Kort därefter tvingades Arbetarbladet att följa efter för att hålla jämna steg 

med GD (Bergkvist, 2006, s.182). 

 Efter många års konkurrens tog Arbetarbladet och GD 2001 de första stegen mot att 

ingå en fusion. 2003 var avtalet klart och tidningarna samlas från och med då i moderbolaget 

Gävle Tidningar AB (Bergkvist, 2006, s.208ff). Tillsammans ingår bolaget numera i den stora 

mediekoncernen MittMedia som även har Allehandakoncernen, Tidningen Ångermanland, 

Sundsvallskoncernen, Hälsinge Tidningarkoncernen och Östersundspostenkoncernen under 

sig (Bergkvist, 2006, s.212). 

 2003 gick GD över till tabloidformat – samma år som även Sundsvalls Tidning, Upsala 

Nya Tidning och Västerbottens-Kuriren gick över till det formatet (Cepaite & Stúr, 2008, 

s.11). 
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 Till en början var det mest utformningen som förändrades på GD, efter övergången till 

tabloid. Det traditionella sättet att rapportera och publicera lokala nyheter dröjde sig kvar, 

men eftersom fokus nu riktades på form så fick presentationen av nyheterna sig ett uppsving – 

bilder och rubriker fick en mer central roll. Samtidigt blev utrymmet att publicera nyheter 

fysiskt mindre när tidningen krympte i storlek. Andelen lokala nyheter blev också mindre till 

en början eftersom den nya redigeringen bara tillät att några få nyheter skulle få större plats. 

För GD har formatet inte ändrat journalistiken och procentuellt sett är det fortfarande lika stor 

yta avvarad till det redaktionella materialet som innan. Detta tyder på att tidningen snarare 

gick över till tabloid av ekonomiska skäl än något annat (Engström & Nilsson, 2004, s.35ff). 

 

4.1.4. Nyhetscheferna har ordet 

 Intervju med Maria Brander, nyhetschef och webbchef, och Lilian Sjölund-Holm, 

nyhetschef och redaktionschef, om Gefle Dagblad i ett förändrat medielandskap. 

 

Även om Arbetarbladet och Gefle Dagblad numera har samma ägare så upplever 

nyhetscheferna att konkurrensen mellan tidningarna finns kvar. Maria Brander menar att det 

märks bland annat på att samarbetsområdena kring annonser, familjegrejer och nyföddas 

foton trots allt redigeras olika.  

 – Vi har ju dessutom lite olika utgivningsområden, där GD är stora i Gävle och 

Arbetarbladet är större i ytterområdena, säger Lilian Sjölund-Holm. 

 Men ändå tror hon att det bara är en tidsfråga innan tidningarna slås ihop. 

 – Frågan är ju hur länge man kan spara och spara på de båda redaktionerna innan det bli 

två halvtaskiga tidningar. Det finns ju en gräns på hur mycket man kan spara innan det märks 

på kvaliteten på journalistiken, säger Lilian Sjölund-Holm. 

 Hon menar att allt eftersom det blir tuffare tider med mindre annonsintäkter så måste 

ägarna se över hur man ska lösa det. I dagsläget så samarbetar Gävletidningar AB med 

Dalarnas tidningar kring abonnemang, ekonomi, löner och andra administrativa uppgifter. För 

ekonomins skull kan de inte heller samarbeta allt för mycket med Arbetarbladet – för att 

Arbetarbladet ska få presstödet på 16 miljoner så måste deras unika material utgöra minst 51 

procent. 

 Dessutom har finanskrisen redan börjat påverka redaktionen på GD och resten av 

MittMediakoncernens tidningar. I november månad 2008 så har GD förlorat över miljonen i 

annonsintäkter. 
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 – Man får vända på varenda krona och inte åka på reportageresor, köpa in bilder och så, 

säger Maria Brander. 

 Och Lilian Sjölund-Holm som har ansvar för personaltillsättningen säger att det blir en 

del tjänster blir omgjorda allt eftersom journalister pensioneras. Hon menar att till exempel 

webben är ett område som måste prioriteras just nu. 

 Under året så har GD satsat på webben och projektanställt två personer för att jobba in 

det nya webbpubliceringsprogrammet som klarar av att publicera fler artiklar. Man har också 

börjat publicera en del webbtv-klipp. 

 – Men trots allt är det ju papperstidningarna som drar in pengar – webben ger inga 

intäkter än. Så vi kan inte strunta helt i papperstidningen och bara satsa på webben, säger 

Lilian Sjölund-Holm. 

 Hon menar att webben får stå för de nyheter som händer just nu och som kan uppdateras 

efterhand. Därför är webben ändå ett viktigt komplement till tidningen som inte kommer ut 

lika ofta och hon anser att webben och papperstidningen inte har samma funktion. Även om 

allt som finns i tidningen ska komma upp på webben så publicerar de en annan typ av nyheter 

på nätet. Ett exempel på en webbnyhet är om det bli snöoväder och vägar stängs av. 

 – I nuläget kan vi ändå inte hålla igång en så stor personalstyrka på webben, det är väl 

egentligen bara Aftonbladet som kan göra det, menar Lilian Sjölund-Holm och berättar att de 

än så länge inte har råd att producera mer webb-tv än ett par klipp i veckan. 

 Men webb-tv är en populär tjänst hos läsarna och lockar yngre publik så hon hoppas 

ändå på att kunna satsa mer på det. 

 Att få hjälp av läsarna med bilder och text är ännu inte så stort på GD. 

 – Läsarbilder kan tyckas vara modernt men det har vi alltid tagit in i mindre skala. Nu 

har vi bara haft ett mms-nummer i någon månad, så det har inte kommit igång riktigt ännu, 

säger Maria Brander. 

 För några år sedan startade GD e-tidningen, det vill säga en GD i pdf-format som man 

kan få hem till sin dator oavsett var i världen man befinner sig om man är prenumerant. Än så 

länge är det inte mer än ett 100-tal som utnyttjar den formen av tidningen, men den finns där 

som back-up ifall tryckeriet havererar. 

 GD jobbar än så länge med särskilda fotografer och särskilda skrivande journalister, så 

att vara multikompetent är inget krav på tidningen. Ett undantag är dock lokalredaktionen i 

Sandviken där journalisterna ibland får ta någon mindre bild själv om fotografen inte hinner 

komma dit. 
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 Både Maria Brander och Lilian Sjölund-Holm är övertygade om att lokaljournalistiken 

kommer finnas kvar i framtiden. 

 – Blogga och att skriva om bortsprungna katter på en webbsida kan ju vem som helst 

göra, men gemene man kan ju inte springa på kommundiariet och fråga alla företag varför de 

varslar. Och det är ju ändå den journalistiken som är viktig för folk, allt det andra är ju bara 

någon slags returinformation, menar Lilian Sjölund-Holm. 

 – Det vi kan vara bra på är ju att vara lokala, snabba och angelägna, så det kommer det 

att satsas mer på, menar Maria Brander som tror att det lokala materialet kommer fungera som 

ett slags varumärke med tidningen och att materialet kommer kunna utvecklas med hjälp av 

interaktiviteten med läsarna. 

 

4.2. Arbetsuppgifter 

Resterande avsnitt i resultatdelen fram till analysen bygger på respondentintervjuerna med de 

sex lokaljournalisterna på Gefle Dagblad. 

 

4.2.1 En arbetsdag 

För journalisterna på Gefle Dagblad börjar dagen i allmänhet med morgonmöte och då går 

nyhetschefen igenom dagens tidning för att man ska kunna diskutera hur den blev. Därefter 

stannar de reportrar kvar som inte redan har något jobb att göra, de får i stället ett uppdrag 

bland de knäcken som nyhetschefen delar ut och vill att någon ska kolla på. Men alla 

svarspersoner säger att de oftast har koll på vad som ska göras. 

”När man inte har något att göra så får man använda sin kreativitet och försöka 

komma på något. Oftast har man något som man tänkt att man skulle kunna göra något av, 

som kanske inte har så stor nyhetsvinkel, men då kan man lägga ut lite krokar så att man 

brukar aldrig vara sysslolös.” 

 På tidningen är det ganska många reportrar som har specialområden, till exempel så 

har man de senaste åren fått tillskott av en konsumentreporter. Flera av svarspersonerna säger 

att de har något diarium eller särskilt område som de bevakar regelbundet och lite beroende på 

vad som har hänt tidigare i veckan och vilken dag det är kan det variera med hur mycket man 

har att göra. 

 De av svarspersonerna som arbetat lite längre på GD säger att de hunnit prova på en 

hel del arbetsuppgifter och positioner genom åren. En har hunnit med allt från nyhetsreporter, 
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redigerare, korrekturläsare, nattchef, till att vara recensent. Lite beroende på tidigare 

arbetsuppgifter säger de att de har jobbat sig fram till de arbetsuppgifter de har idag. 

 ”Sen är jag ju också, utnämnd av andra, språkpolis. Jag förväntas ta folk i örat ibland 

och har ibland språkgenomgångar på torsdagar till fikat (…).” 

 Eftersom svarspersonerna ofta har koll på sitt eget område styr de sina egna 

arbetsuppgifter till stor del och många har koll på vad som ska göras i förväg och vilket 

utrymme som måste fyllas i tidningen. Det mesta styrs av rutin. 

 ”Det händer egentligen inget särskilt spännande på en tidningsredaktion – mailflödet 

kommer, telefonen ringer, faxen knattrar ur sig papper och så går man ut och tittar i något 

diarium. Jag surfar jättemycket, tittar på vad andra tidningar gör, pratar med folk och ringer 

runt. Det kan hända att man inte ens är ute på en arbetsdag – det är jättemycket 

skrivbordsarbete.” 

 ”Klockan nio morgonmöte. Förmiddagen telefon, surfa, kanske skriver något. Lunch. 

Eftermiddagen går eventuellt ut och gör något, träffar någon, eventuellt får besök eller också 

sitta här och prata telefon, skriva, åka ut med fotograf och ta en bild, skriva artiklar, lämna 

och gå hem. Det låter inte så glamouröst och det är det inte heller.” 

 För de svarspersoner som jobbar med redigering består en stor del av dagen av att 

planera hur tidningen ska se ut i morgon. 

 Om svarspersonerna behöver läsa på inför en artikel de ska göra så säger flera av dem 

att de surfar reda på information via nätet. I övrigt så vittnar de flesta om att det fortfarande är 

block och penna som är deras huvudsakliga arbetsverktyg. På GD behöver än så länge ingen 

av reportrarna fota egna bilder, förutom någon enstaka gång ute på lokalredaktionen i 

Sandviken eller för kulturen, vilket flera av svarspersonerna tycker är skönt. 

 

4.2.2 Mycket arbete sköts via telefon 

Flera svarspersoner säger att det blir ganska mycket att de sitter inne vid datorn och ringer in 

grejer. 

 ”Man ringer kanske mer än vad man borde. (…) Men ju mer stressad man är desto 

lättare är det att säga att man inte hinner åka ut på det där, man ringer i stället.” 

 ”Som redigerare blir man med åren lite feg – det är skönt här inne i värmen.” 

 Flera säger att de oftast bara är ute på plats och gör intervjuer när de ska göra något 

större reportage för att då kunna få intryck som de inte kan få genom att bara ringa och göra 

en snabb intervju. 
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 ”När man åker ut och träffar någon är det när det handlar om någon större grej, man 

vill ha någon som är drabbad eller som är berörd på något sätt.” 

Att använda sig av andrahandsuppgifter och bara telefonintervjuer är svårt, säger en av 

svarspersonerna. Samtidigt berättar en annan om att folk kan vara motvilliga till att ställa upp 

på att träffas och att telefonen då blir det smidigaste sättet att genomföra intervjun på. 

 Alla intervjuade erkänner att för mycket jobb görs via telefonen och att de inte alltid är 

utanför redaktionen varje dag. Men alla säger att de i varje fall försöker komma utanför 

redaktionen någon gång i veckan. 

 

4.3. Förändringar 

Flera av svarspersonerna säger att de inte vet säkert om det blivit stressigare eller mer att göra 

de senaste åren eller om de kanske bara gradvis vant sig vid att tempot ökat. En säger att de 

var fler på redaktionen när svarspersonen började jobba på GD och att det rent logiskt borde 

vara stressigare nu jämfört med förut. Men ingen tycker att de stressar jämt.  

 ”Jag tror att jag blivit mer avslappnad i mitt yrke. Man var nog mer uppstressad i 

början, ville prestera och ha med mycket grejer i tidningen varje dag.” 

 Flera säger att de kan klara av väldigt många uppdrag på en dag om det behövs, men 

att arbetstempot varierar väldigt mycket från dag till dag. Det är väldigt olika hur mycket de 

olika journalisterna producerar på Gefle Dagblad. En svarsperson säger att han hinner med 

tre-fyra artiklar en stressig dag, en annan säger att det ibland blir ända upp till tio. Men när det 

är lugnare händer de att de bara får ur sig en notis. 

 Men samtidigt säger flera att det är väldigt mycket som ska hinnas med en vanlig dag.  

 ”Ibland tycker jag att man har passerat gränsen till att man måste slarva ifrån sig 

grejer.” 

 ”Idag har man mycket högre arbetskrav än vad man hade på 80-talet. När jag kom hit 

så kunde folk bara glida omkring, och kom man till sporten en fredagskväll så kunde de ju 

sitta och ha fest fastän de jobbade.” 

 ”(…) det finns ganska lite tid eftersom det är så himla mycket som jag måste bevaka 

och inte får missa. Jag har så mycket löpande som jag måste se till att de på andra sidan 

gatan inte får och jag missar.” 

 Flera säger att det oftast inte är så mycket tid att göra research på eller så behöver man 

helt enkelt inte läsa på. En säger dessutom att cheferna inte lägger sig i hur mycket de 

producerar bara tidningen blir fylld. 
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 En av svarspersonerna säger att han delvis fått mer tid i sitt arbete eftersom han är 

bättre på att hålla sig till en grej under intervjun och inte känner att han behöver fråga om 

precis allt för att sedan försöka trycka ihop det i artikeln. 

 ”Man har ju blivit bättre på att sålla och därför går arbetet fortare. Och sen research, 

då har man ju bakgrundsinformation eftersom man sysslar med samma typ av grejer hela 

tiden.” 

 Men alla svarspersoner får emellanåt göra allmänna knäck. 

 

4.3.1. Nya tekniska hjälpmedel 

En av de som jobbat lite längre på GD berättar om hur grafikerna försvunnit successivt till 

följd av de nya tekniska hjälpmedel som kommit. Det säger svarspersonen är bra eftersom det 

ger färre steg i produktionen. Datorerna gör att det blir mindre dubbeljobb och svarspersonen 

säger att man får mer utrymme till kreativitet eftersom man i praktiken kan vara med hela 

vägen i produktionen – från uppslag till färdigredigerad sida. 

 ”Det är inte så mycket att man har lite tid, det är snarare att man byter från mac till 

pc där man har olika program. Och teknik som man inte förstår och program som inte 

fungerar – det är stressande. Men jobbet är i grunden det samma (…), men det är mycket 

roligare nu när det bara är man själv som har kontroll över det man gör.” 

Men trots att datorerna underlättar mycket så bidrar de till att tidningen måste gå i 

tryck tidigare än förut. Dessutom var det lättare att göra om tidningen mitt i natten förr om 

åren, vilket är betydligt svårare nu, enligt svarspersonen. En annan svarsperson säger att 

arbetet blivit mer snabbjobbat tack vare datorerna. 

 ”Jag tror inte att yrket har ändrats särskilt mycket. Men verktygen, alltså 

apparaterna, förändras ju.” 

 

4.4. Ny teknik 

4.4.1. Multikompetens 

Ännu har journalisterna på GD inget krav på sig att de ska vara multikompetenta, men en av 

svarspersonerna säger att det nog blir så i framtiden eftersom det är mest lönsamt för 

arbetsgivaren. 

 ”(…)det är billigare att mjölka så mycket som möjligt ur en reporter, för det är ju vi 

som kostar pengar. Det är billigare att skicka en person på ett jobb, än att skicka tre som idag 
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när vi skickar både webbreporter, reporter och fotograf. Men jag tror att kvaliteten kommer 

bli lidande, för du kan ju inte få den där bilden som en riktig fotograf får.” 

 Flera av svarspersonerna tycker att de har det ganska bekvämt på Gefle Dagblad där 

de än så länge slipper bli multikompetenta och göra flera olika sorters arbetsuppgifter. En av 

svarspersonerna säger att många mindre tidningar har tvingats till att satsa på mobila team 

som ska klara av allt från att fota, redigera, filma till att skriva artiklar. Men det är ingen som 

ser direkt fram emot att bli multikompetent. 

 ”Det skulle kännas lite fånigt att stå där med en webbkamera i den ena handen och ett 

block i den andra. Men det kommer väl, det finns ju folk som jobbar så.” 

 ”(…) man ser ju att yngre måste lära sig – det är väl ingen idé att lära oss äldre. (…) 

Man hade ju aldrig gått med på att sköta hela det lasset själv förut.” 

”Vi reportrar här i Gävle fotar i princip aldrig. (…) När det ska vara foto så har man 

fotograf med sig eller så är det en fotograf som åker ut senare och tar en bild.” 

 En tycker att det är bekvämt med att ha ett speciellt arbetsområde där man har 

förkunskaper, för då behöver man inte uppfinna hjulet varje gång man ska skriva en artikel. 

När man i stället jobbar med allmänna nyheter blir risken större för dubbelarbete när man 

måste göra research för att ha några förkunskaper alls. Dessutom gör ett specialområde att 

man kan planera sin tid mera. 

 

4.4.2. Webben 

Än så länge sköter webbreportrarna det mesta av webbpubliceringen, men när de ”vanliga 

reportrarna” varit ute på något särskilt så skriver de själva en kortversion av artikeln till 

webben. 

 En journalist berättar om att det mest handlar om att få ut saker på webben före 

konkurrenten Arbetarbladet. Om man är själv om grejen händer det att de väntar med att 

publicera artikeln ända till morgondagens papperstidning. 

”Det handlar väl mest om att man ska få ut det så snabbt som möjligt snarare än att 

det ska vara så fylligt som möjligt.” 

 En av svarspersonerna berättar att man på redaktionen diskuterar en del om hur man 

ska använda webben – en del tycker att man ska publicera artiklar så fort de är färdigskrivna 

medan andra tycker att man ska hålla på grejer som man är själv med. 

 ”Jag försöker skriva kort och kärnfullt när jag skriver till webben – det absolut 

viktigaste och ta bort allt annat. Där grottar man inte ner sig i några detaljer eller någonting, 
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utan där är det bara grejen som ska ut och något kort slagkraftigt citat och sen så är det slut 

liksom.” 

Dessutom säger en av svarspersonerna att man diskuterar hur man ska skriva till 

webben. Flera säger dock att webbtexter i regel bara är en kortversion av det som hamnar i 

tidningen. 

 ”Det är ju inte så att jag vinklar om speciellt mycket till webben, utan det ska ju bara 

ut snabbt. Så man skriver ingress och några rader och sen skickar man det. Man borde 

egentligen tänka mer på det, men…” 

 Flera svarspersoner säger att än så länge har det här med att webbpublicera texter inte 

riktigt blivit rutin, ibland tycker reportrarna att det inte är tillräckligt bra grejer för att hamna 

på webben, eller så glömmer de bort det.  

 Numera har GD fått en webbreporter på kvällen också vilket flera säger underlättar i 

arbetet, innan var det redigerarna som fick lägga ut material på webben när inte reportrarna 

hann det. Därför är en del grejer på webben unikt material som webbreportrarna producerat, 

berättar en av svarspersonerna. 

 Oftast uppdateras inte artiklarna på webben, om det inte händer något nytt i samma 

ärende. Flera säger att det är ganska krångligt att webbpublicera sina artiklar. 

 ”Jag är så jävla gammal så jag behöver inte lära mig att fixa det där med webben. 

(…) Men jag ska ju gå snart så jag struntar lite i det nu…” 

 ”Vi har ju ett webbpubliceringsprogram som heter Polopoly – 

webbpubliceringsprogrammet från öststaterna brukar vi kalla det. Det är inte så bra, det är 

ju mycket krascher och så.” 

 

4.5. Yrkesrollen 

En av svarspersonerna tycker att journalistrollen består i att informera om vad som är på gång, 

som exempelvis politiska beslut innan de ska fattas. Dessutom tycker personen att det är 

viktigt att rapportera om både högt och lågt, glatt och sorgligt.  

 ”Vi fyller en viktig funktion för demokratin – folk får en möjlighet att se vad 

makthavarna gör och får möjlighet att läsa det i tidningen och höra av sig och påverka och 

starta namninsamlingar och allt sånt.” 

Vidare upplever svarspersonen att många läsare vänder sig till dem på tidningen när 

något har hänt för att fråga mer om händelsen – de förutsätter att tidningen har koll på det. 
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 En annan svarsperson tycker också att journalisten har till uppgift att presentera fakta 

om vad som händer och hur det är. Men även att få läsarna att ta ställning till det, medan 

bloggare mer ägnar sig åt att kommentera och tycka. 

 ”(…) vi har ju som mål att försöka skildra på ett någorlunda neutralt sätt, utan att 

någon annans intresse ska ligga bakom. Bloggar har ju oftast en egen agenda.” 

Lokaljournalisten blir viktigare och viktigare tycker en av svarspersonerna eftersom 

det handlar om ens närmiljö. Om lokaljournalisterna inte skulle finnas tror svarspersonen att 

man skulle drunkna i medieutbudet om det inte var sorterat i exempelvis tidningar och man i 

stället skulle sitta och planlöst surfa. 

 En av svarspersonerna tycker att lokaljournalistiken är minst lika viktig nu som förut 

eftersom det bara är lokaltidningarna som skriver om vad som händer i småbyarna. Flera av 

journalisterna säger att det är lokaltidningarna som står för det riktigt lokala materialet 

eftersom till exempel radion har ett mycket större täckningsområde och inte kan bevaka allt 

som händer. 

 ”Det är klart att lokaljournalistiken behövs! Vi har närheten.” 

 ”Man ska va bäst på det lokala. Alltså, vi kommer inte att vara bäst på det som 

händer i Stockholm eller på inrikes- och utrikesnyheter, men vi ska vara bäst på allt som 

händer runt Gävle. (…) Oavsett om Aftonbladet eller Dagens Nyheter har mer resurser ska de 

inte vara bäst på det här området. (…) Man ska gå in på gd.se om man ska läsa om 

Eklundfallet till exempel. (…) Det ska man ha som mål även om man inte lyckas med det.” 

 En av svarspersoner säger att även om man surfar mycket på Internet så litar man mer 

på sin lokaltidning än andra forum. 

 ”På en tidning gör man hela tiden en massa bedömningar om det här är en vettig 

upplysning till läsarna, det tror jag är en stor skillnad som inte bloggarna kommer att ha. (…) 

Bloggare kan ju sitta ensamma och fatta beslut.” 

 Men att det kan komma upp bra nyheter på bloggar, betvivlar inte en av 

svarspersonerna. Men det faktum att man inte vet att det är pålitliga uppgifter som publicerats 

gör att lokaltidningen kommer fortsätta spela en viktig roll. 

”Jag tror att bloggarna kommer att ta en ganska stor plats framöver. Jag gillar 

bloggar, men det är inte journalistik. Det krävs ju ingen efterforskning, så de kan ju skriva 

vad som helst.” 
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4.6. Lokaljournalistiken 

4.6.1. Kommentarsfunktionen 

 Alla artiklar på GD:s hemsida (gd.se) har sedan början av året en kommentarsfunktion 

säger svarspersonerna. Och sedan dess har kommentarerna börjat komma in och flera av 

journalisterna säger att det är bra att man ser att artikeln har engagerat. 

 ”Till viss del har kommentarsfunktionen slagit ut det vanliga läsarbrevet eller 

telefonsamtalet – man kan ju lika gärna mejla eller sms: a som att ringa någon.” 

 ”Tröskeln för att höra av sig blir ju mindre för att då kan de ju bara gå in och 

kommentera på en gång, de behöver inte ens lyfta telefonluren eller skicka ett mail, utan det 

är bara att klicka i formuläret på gd.se.” 

 Flera av journalisterna vittnar om att det är många läsare som hör av sig till redaktionen 

dagligen med åsikter och synpunkter.  Flera säger också att de tror att fler hör av sig i och med 

kommentarsfunktionen. En av svarspersonerna säger att det nog är mest de äldre som väljer 

att fortfarande ringa eller skicka brev. 

 ”Jag tror att vi kanske har lyckats nå en ny målgrupp som går in och kommenterar på 

nätet som kanske inte hörde av sig innan. Den nya tekniken har gjort att det blivit mer möjligt 

att kommentera och göra det snabbare.” 

 Ibland kan det vara bra med kommentarerna eftersom läsarna som sitter på mer 

information om en händelse kan höra av sig och tidningen kan få kontakt med dem, säger en 

av svarspersonerna som berättar hur en kommentar på en notis blev en hel artikel i slutändan. 

 Det händer även att det är så många kommentarer på webben att de publiceras i 

tidningen för att visa på hur stora läsarreaktionerna har varit. En av svarspersonerna tycker att 

det är ett tecken på att det blir mer och mer interaktivitet och att papperstidningen och webben 

flyter ihop mer och mer. Dessutom händer det att det redigeras in webbhänvisningar i 

tidningen. 

 ”Bloggandet är väl här för att stanna och kommenterandet absolut, men det finns ett 

behov att någonting som inte är tyckande, någonstans där man inte bara matas med åsikter 

utan matas med faktiskt matnyttig information och fakta.” 

 När det kommer in många kommentarer på en artikel händer det dessutom att 

redaktionen gör en ny bedömning av hur bra en grej är, eftersom läsarna visat så stort intresse. 

 ”Vi driver ju otroligt mycket debatt och förut såg man ju det på insändarna, men nu får 

man ju ett otroligt gensvar på nätet. Så det blir ju debatt om saker och ting, och så ska ju 

också lokaltidningen vara – gärna bråka lite med makten.” 
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4.6.2. Medborgarjournalistik 

Flera tror att medborgarjournalistiken kan fungera som ett komplement till den vanliga 

journalistiken, men att det inte kan ersätta journalistiken. Detta eftersom vanligt folk skriver 

ur sitt egna perspektiv och inte klarar av den journalistiska hållningen. 

 ”Medborgarjournalistiken går oftast sina egna intressen. Vi har väl förhoppningsvis 

lyft näsan lite över den där grannfejden och den där absolut småttaste nivån på det hela.” 

 Flera av svarspersonerna ser problem med att medborgarjournalister inte har koll på hur 

man får gå till väga för att ta den där bilden eller få det där säget. 

 ”Vi har förhoppningsvis lite etik och moral. Vi är i alla fall utbildade och förväntas ta 

till oss de regler som gäller (…) – du kan inte ställa de kraven på allmänheten.” 

 Men samtidigt tycker några av svarspersonerna att det är lite festligt att det uppstått som 

små bloggkulturer på mindre orter där man rapporterar om hur postlådan minsann blivit 

nermejad av plogbilen igen. 

 Två av svarspersonerna säger att de inte riktigt fattat vad poängen med 

medborgarjournalistiken är och vad den ska vara bra till. 

 ”(…) alla kan ju skriva, blogga och lägga ut saker på nätet, men det är ju inte det som 

är att vara journalist. Det journalistiska är ju att bedöma vad som är intressant för läsarna 

och vad som är pålitlig information.” 

 

4.6.3. Kommersialisering 

 Alla svarspersoner säger att man självklart vill skriva sådant som attraherar deras läsare, 

men inte att det är något som man aktivt tänker på varje dag.  

 ”Men jag tror inte att det är så mycket kommersiellt i det, förutom att vi försöker göra 

en bra tidning som förstås gör att fler vill prenumerera på GD.” 

 Alla svarspersonerna säger dessutom att de inte har samma krav på sig att ”vinkla till 

det” eller hitta smaskiga rubriker som kvällstidningarna måste göra för att attrahera sin publik. 

 ”Det skulle ju vara definitivt värdelöst om vi började fiska efter så många läsare som 

möjligt, eller ännu värre att försöka få folk att annonsera i tidningen genom att skriva på ett 

speciellt sätt. Då kan man ju lika gärna blogga i stället. Det är ju ingen mening att ha en 

tidning som inte har någon integritet eller trovärdighet – då är det ju ett annonsblad. Det är 

ju prostitution och så kan man inte arbeta.” 

 En av svarspersonerna säger att det såklart finns en kommersiell anknytning till vad 

man exempelvis producerar för typ av featurematerial och säger att det är en slags läsarservice 



   39 

att ge lite lättare material. Svarspersonen säger dock att materialet inte får eller har någon 

koppling till annonsmaterialet på något sätt. 

 ”Vi skriver ju mycket som är blaj i mina ögon, men som är populärt bland läsarna – 

som de vill ha. Till exempel en gullig nyhet om en apa på en djurpark – det är ju inget hett 

nyhetsvärde i det, men…” 

 En av svarspersonerna säger att tidningar tagit in mer lättsamt material i tidningen för 

att kunna konkurrera med andra tidningar. 

 ”Det är väl liksom en anpassning till att dagstidningarna börjat efterlikna 

kvällstidningarna, som har börjat efterlikna veckotidningarna.” 

 Diskussioner om vad som ska skrivas om förs dagligen på redaktionen – en del av 

journalisterna vill inte skriva om saker bara för att en kändis säger det, andra tycker att det 

lockar läsare och därför är värt att skriva om. 

 ”Om en katt sitter i ett träd i Sandviken, fortfarande efter två dygn, så blir det 

toppgrejen om det inte har hänt något riktigt jävligt. Därför att det är så synd om den 

stackars katten. Djur säljer, det är bara att titta på kvällstidningarna som skriver en grej var 

och varannan dag om gosedjur eller vanvårdade djur. Djur berör ju mer än människor känns 

det som ibland.” 

 Flera av svarspersonerna berättar om hur man på GD dragit in på lokalredaktioner de 

senaste åren och numera finns bara den i Sandviken kvar. 

 Enligt en av svarspersonerna är GD inte är lika beroende av att sälja lösnummer av 

tidningen, utan att mer sälja tidningen som en produkt över en längre tid till prenumeranterna. 

Därför tycker svarspersonen att de på GD inte heller har börjat skriva mer sensationsnyheter. 

 En av svarspersoner tycker att pengarna styr redaktionens arbete i den mån att de styr 

hur mycket resurser som finns att tillgå, men inte att det direkt påverkar innehållet i tidningen. 

Dessutom tycker personen att snabba nyheter till dagen därpå prioriteras framför mer 

långsiktiga knäck eftersom resurserna måste mobiliseras till nästa dags tidnings produktion. 

 

4.6.4. Trovärdighet 

Flera av svarspersonerna tror att webben blir det som tar över efter papperstidningen, men att 

det kommer att behövas en kvalitetssäkring som garanterar en viss typ av kontroll eller 

journalistiskt arbete. Dessutom ser flera av svarspersonerna webben snarare som en extra 

möjlighet att utöka kontakten med läsarna. 
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 ”Alla tidningar knyter till sig bloggar för att det drar trafik – det är ju det som räknas 

idag. På samma sätt som det var upplagan på papperstidningen som räknades. Nu är det inte 

lika viktigt, utan nu är det hur mycket trafik du har på din sajt som räknas.” 

 En av svarspersonerna ser bloggarna som ett komplement till journalistiken om de har 

journalistiska ambitioner och jobbar med journalistiska metoder och genom det gör 

avslöjanden som journalister har missat. 

 Flera av svarspersonerna tror att framtiden innebär att man måste ha multikompetens för 

att kunna konkurrera med andra journalister på marknaden. Man ska kunna fota, publicera till 

webben och skriva i framtiden. 

 ”Det är ju klart att det kan komma att bli mer nischat eller att man bara prenumererar 

på det man vill ha.” 

 

4.6.5 Lokaljournalisten i framtiden 

Svarspersonerna tror att lokaljournalistiken kommer att leva kvar och fortsätta spela roll, men 

att den kanske inte kommer att finnas kvar i pappersform utan snarare på webben. Men 

behovet av att veta vad som händer där man bor kommer alltid att finnas. En svarsperson 

trodde att lokaljournalistiken nästan kommer bli viktigare eftersom det nu är mycket 

information från väldigt många håll, men det lokala kommer ändå alltid att vara intressant. 

 ”Än finns det ju ingenting som kan konkurrera med lokaltidningen.” 

 Flera av svarspersonerna säger att det såklart kommer att spela roll i framtiden hur 

många som är villiga att prenumerera på tidningen, men inte nödvändigtvis hur mycket 

lösnummer man säljer. En av svarspersonerna säger att det skulle vara omöjligt att lägga ner 

lokalredaktionen i Sandviken utan att förlora en massa prenumeranter. Men svarspersonen 

tror att finanskrisen och ett högt ekonomiskt tryck från företagsledningen gör att många 

lokalredaktioner ligger pyrt till. 

 ”I det läget vi är i nu så tror jag att det är risk att fler lokalredaktioner ryker om man 

ser på landet som helhet.” 

 Flera av svarspersonerna berättar hur finanskrisen i världsekonomin påverkar genom 

besparingar på redaktionen. 

 ”Jag tror väl att GD och Arbetarbladet får leva vidare som lokaltidningar även om 

prenumerationstrenden inte är så bra – den är ju hela tiden neråtgående.” 

 Alla svarspersoner tycker att det känns svårt att spå vilken framtid GD går till mötes, 

men än så länge så tycker de att de bedriver god lokaljournalistik trots konkurrens med 

Arbetarbladet.  
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 ”Vd:n brukar säga att vi bedriver en hälsosam tävlan i stället för att konkurrera.” 

 Att lokaltidningarna kommer att köpas upp och att ägarkoncentrationen ökar är något 

som en av svarspersonerna tror. Journalisten tror inte heller att det kommer finnas två 

lokaltidningar på samma ort i framtiden, till exempel i Gävle tror svarspersonen att 

Arbetarbladet och GD kommer att slås ihop. Samma person tror att webben kanske tar över 

efter papperstidningen och att den pappersprodukt som blir kvar kommer att efterlikna 

magasin allt mer – kanske till och med komma ut bara några gånger i månaden och 

produceras i A4-format. 

 ”Om jag vill göra marmelad kan man gå in på google och söka – man kan ju får hur 

många träffar som helst. Samtidigt kommer det ut en ny kokbok varje dag i det här landet, 

samtidigt kommer det ut mer och mer mattidningar. Det är ju märkligt, för man skulle ju inte 

behöva ha varken det ena eller det andra om man har datorer – och det har ju till och med 

gamlingar. Så intresse ger ju intresse. Så det är ju väldigt svårt att säga hur det kommer att 

bli med pappersprodukter, däremot tror jag att det kommer att bli nischat eller att man bara 

prenumererar på det man plockar ihop själv.” 
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5. Analys 

Multi på flera sätt 

När journalistyrket växte fram på 1800-talet gjorde journalisten allt i produktionen – skrev, 

fotade, redigerade, tryckte och delade sedan ut tidningen. Men vartefter lokaljournalisten 

separerats från andra yrkesgruppers arbetsuppgifter har lokaljournalisten endast behövt 

fokusera på texten i artikeln. Dock menar medieforskare som bland andra Nygren, Deuze, 

Cepaite och Stúr så återgår nu trenden till att multikompetens krävs av journalisterna. 

Journalisterna på Gefle Dagblad upplever inte sig själva som multijournalister eftersom 

reportrarna, med undantag för de som jobbar i Sandviken, enbart behöver ägna sig åt att 

skriva artiklar och slipper fota. Detta talar emot vad medieforskaren Löfgren Nilsson menar. 

Å andra sidan så säger svarspersonerna att de får prova på olika arbetsområden under årens 

gång, så på så sätt bekräftas att multikompetens krävs ute lokalredaktionerna. Men 

svarspersonerna på GD tror att de i framtiden antagligen tvingas få mer utsuddade yrkesroller 

där alla som arbetar på redaktionen, i varje fall hypotetiskt, ska klara av att ta sig an i princip 

vilken roll eller arbetsuppgift som helst. Vilket därmed bekräftar medieforskarnas teorier. 

 Nygrens studier säger dessutom att journalisterna har större inflytande över alla delar av 

produktionen i och med nya tekniska möjligheter, men att det kan leda till mer stress i arbetet. 

Detta verifieras delvis av svarspersonerna som säger att de nu får vara med från ax till limpa i 

nyhetsproduktionen på ett helt annat sätt än när arbetsuppgifterna och yrkesrollerna var mer 

separerade. Däremot upplever svarspersonerna i studien inte att de har fått ett högre 

arbetstempo även om de medger att krånglande teknik är stressande. 

 Precis som under journalistikens framväxt har lokaljournalisterna på Gefle Dagblad 

alltid mycket olika saker att bevaka och många ansvarsområden (jfr Gustafsson m.fl.). 

Skillnaden jämfört med förr om åren är att journalisterna på GD ofta blir fast vid sitt 

skrivbord och att mycket av arbetet görs inifrån redaktionen med telefon och dator som 

främsta hjälpmedel. Det kan jämföras med medieforskaren Gunnar Nygrens undersökningar 

som bekräftar bilden av att det journalistiska arbetet tenderar att bli ett mer stillasittande 

arbete som sköts från ett skrivbord. 

 Flera av journalisterna på GD säger att det idag skulle kännas konstigt ifall de skulle 

behöva fota eller filma samtidigt som de intervjuade för en artikel till papperstidningen. 

Samtidigt säger svarspersonerna att de antagligen inom en relativt snar framtid kommer 

behöva vara mer multikompetenta, även om flera anser att det kommer att tumma på den 

journalistiska kvaliteten. Dessutom verkar journalisterna själva anse att multikompetensen är 
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något som medieföretagen kommer satsa på eftersom det är billig arbetskraft och lönsamt att 

en person klarar av det flera personer gör idag.  

 På GD har man valt att satsa på specialreportrar inom utvalda områden. Det kan 

jämföras med hur man på många andra nyhetsredaktioner istället satsar på att reportern måste 

bli mer och mer allmänreportrar som är beredd på vilket ämne eller nyhetsuppslag som helst, 

något som bland annat Nygrens som Nohrstedts forskning visar. Att satsa på specialreportrar 

strider mot teorin om att journalistiken, och i synnerhet lokaljournalistiken, blir en form av 

McJournalism där effektivitet, förutsägbarhet och standard premieras framför kvalitet och 

variation, något som medieforskaren Bob Franklin ser tendenser till. Men samtidigt bekräftas 

teorin om McJournalism genom svarspersonerna som säger att man lägger allt mindre tid på 

intervjun och själva ”reportandet” och att tid snarare prioriteras på att klara av publicering till 

flera kanaler, som exempelvis till webben. 

 Att Gefle Dagblad har kvar så många specialreportrar skulle även kunna tyda på att 

tidningen ännu inte gått över till att bli en redaktion där journalisterna jobbar flexibelt med 

såväl ämne, medietyp och typ av arbetsuppgift där ett ”dygnet-runt-deadline-tänk” dominerar 

produktionen som Cepaite och Stúr beskriver. Dessutom skulle specialreportertänket kunna 

vara bevis på den vaksamhet mot ny teknik som Nygren menar finns ute på tidningarna i 

landet. Det skulle kunna kopplas till Justus Bennets resonemang om att satsningar på nya 

medieplattformar kräver yngre journalister då de anses vara mer teknikvänligt inställda. 

 Ritzer och Nygren beskriver nyhetsredaktionerna som nyhetsfabriker där fokus ligger på 

output, samtidigt som stora delar av produktionen görs inom ramen för redaktionens väggar. 

Det stämmer överens med hur de arbetar på GD där det mesta arbetet sköts vid skrivbordet 

och webbarbetet mest handlar om att ”få ut grejen” även om artiklarna inte alltid är så 

genomtänkta eller välformulerade. 

 De nya arbetsförhållandena med publicering för flera olika medieplattformar ökar 

stressen och kraven på redaktionerna, visar studier av Löfgren Nilsson och Nygren. På GD 

menar de äldre svarspersonerna att arbetstempot förändrats över tid, medan de yngre säger att 

de inte märker om det blivit stressigare, men att de kanske vant sig vid tempot med tiden. Men 

att tempot ökat kan kanske ses genom att journalisterna tycker att de knappt lägger någon tid 

på att skaffa förkunskaper för ett ämne eller göra research. 
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Rutin och fabriksarbete 

Svarspersonerna säger att det mesta av jobbet som lokaljournalist består i att klara av olika 

rutiner – allt går på rullande band och är återkommande. Justus Bennet beskriver hur 

”rutinjournalistiken” i Storbritannien gjort att man infört så kallade nyhetsfabriker där desken 

sitter inne på redaktionen och producerar artiklar och sen går journalisterna ut och hämtar in 

citat från berörda parter. Dessutom visar medieforskaren Gunnar Nygrens studier att 

medieföretagen går mot att bli mer lika mediefabriker där medieprodukter ska levereras 

oavsett vad förutsättningarna för att göra det är. 

 Svarspersonerna berättar att journalistarbetet blir mer och mer stillasittande och att de 

egentligen bara kommer ut på fältet när det är något extra speciellt som har hänt. Men trots ett 

mer stillasittande arbete visar resultaten i Nygrens studier att journalisterna upplever att de har 

möjlighet att vara mer kreativa. Detta skiljer sig mot svarspersonerna på GD:s bild av det mer 

stillasittande arbetet och flera menar att rutinen gör det mindre spännande och mindre 

glamouröst. 

 Sternvik beskriver hur tabloidiseringen av tidningens format även påverkar innehåll och 

enligt Franklin och Nohrstedt gör det att journalisterna skriver mer om vad som förväntas 

sälja eller vad som tillgodoser nyhetschefen än utifrån ett journalistiskt perspektiv på vad som 

är intressant. Detta tänk skulle man kunna utläsa av hur flera svarspersoner beskriver sina 

arbetsdagar som en upprepning av en enda dag som ständigt återkommer. I det här 

standardiserade arbetssättet kan nyhetsredaktionerna mer liknas som fabriker, precis som 

Gunnar Nygren beskriver. I fabrikerna spelar individen och den enskilde journalisten mindre 

roll – så länge de presterar vad som förväntas av dem inom en viss tid och ett visst mått av 

kvalitet. 

 

Webbens påverkan 

Lokalpressen har fortfarande ett högt förtroende hos publiken även om prenumeranterna blir 

färre, visar bland annat Sternviks, Wadbrings och Weibulls studier. Men när alla numera har 

möjlighet att publicera sig genom exempelvis bloggar och andra interaktiva forum försvinner 

journalisternas monopol menar Karlsson eftersom journalistiken i så fall skulle bestå i 

läsarnas eget engagemang för ett ämne. Men svarspersonerna på GD håller inte med. De tror 

att tröskeln för att höra av sig till tidningen har blivit lägre i och med interaktiviteten och 

kommentarsfunktionen som införts på webbsidan, men att det är till fördel för 

lokaljournalistiken. 
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 Karlsson menar att interaktiviteten bäddar för en upplyst medborgarjournalistik som kan 

bli ett hot mot lokaljournalistiken. Men svarspersonerna på GD tror snarare på att 

interaktiviteten istället kan leda till ytterligare marknadsorienterad journalistik då läsarna 

inom loppet av sekunder kan ge reaktioner på såväl nyheten i sig som det arbete som 

reportern utfört. Även det går emot Karlssons teorier.  

 Webben i sig har infört ett helt nytt journalistiskt tänk – nyheter och deadline är ständigt 

pågående menar medieforskare som Herbert, Cepaite och Stúr. På GD bekräftas det genom 

svarspersonerna som berättar att det som publiceras på webben mest är något som slängts ut 

snabbt för att GD ska ”vara först på grejen” och det är viktigare än att det är fylligt och 

tydligt. 

 Webbens ständiga deadline kräver att journalisterna producerar och uppdaterar artiklar 

löpandet under dygnet menar bland annat Nygren. Men på GD görs det sällan uppdateringar 

av artiklarna och fortfarande spelar dock papperstidningen en huvudroll – redaktionen sparar 

hellre en nyhet till att toppa morgondagens tidning med än att publicera på webben. 

 Att papperstidningen än så länge är den produkt som värderas högst på GD och att 

webbnyheterna egentligen bara är kortversioner av vad som hamnar i tidningen, talar emot 

den allmänna mediedifferenteringen som Nygren beskriver. Han menar att medier kan 

utveckla flera medieplattformar att publicera sig på genom nya tekniska möjligheter och att 

medieutbudet blir mer nischat och publiken kan välja exakt vad de vill. 

 Samtidigt så gör de tekniska satsningarna, på bland annat webb, att yrkesgrupper 

konvergerar allt mer visar Nygrens studier. Att bara vara skrivande reporter till 

papperstidningen är idag nästan en omöjlighet. Men här skiljer sig GD från forskarnas teorier 

eftersom yrkesgrupper än så länge hållits isär och de fortfarande ägnar sig åt respektive 

arbetsuppgifter. Men inställningen bland svarspersonerna är att de så småningom måste ta 

klivet över till att bli mer multikompetenta och jobba med flera olika uttrycksformer. Det 

skulle då stämma överens med vad Nygren menar. 

 

Kommersialisering 

Undersökningar av Weibull och Wiik visar att journalister ser som sin uppgift att i första hand 

granska samhällets makthavare och i andra hand att förklara komplicerade händelser på ett 

enkelt sätt. Dock har strävan efter att vara en tredje statsmakt försvagats de senaste åren då 

journalisterna har fått ge vika för det ekonomiska trycket från företagsledningen menar 

Nygren. Journalisterna på GD anser att deras huvuduppgifter är att informera om vad som är 
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på gång, rapportera om högt och lågt, glatt och sorgligt. Dessutom menade de att journalisten 

ska få läsarna att ta ställning, utnyttja sina demokratiska rättigheter och bli en del av 

samhällsdebatten. Det kan delvis kopplas ihop med de yrkesideal som journalister värderar 

högst enligt Weibull och Wiik, men på samma gång går det att härleda till Nygrens 

uppfattning om att journalistiken blir allt mer kommersialiserad eftersom svarspersonerna 

anser att de ska skriva om sådant läsaren vill ha. 

 Flera av svarspersonerna vittnar om att de skriver allt mer på ett läsarvänligt sätt även 

om det inte är något som journalisterna aktivt tänker på. Men GD:s journalister anser inte att 

de har fallit för kommersialiseringen, även om de medger att de skriver för att få läsarna 

intresserade och publicerar artiklar som inte direkt har något nyhetsvärde men som de vet att 

läsarna vill ha. Detta kan kopplas till Kovachs och Rosenstiels teorier om infotainment, det 

vill säga att nyheterna närmar sig allt mer underhållning. Då nyheterna blir mer lika 

underhållning och följer underhållningens regler urholkar det förtroendet för nyhetsmedierna, 

något som skulle kunna kopplas till den vikande prenumerationstrenden på GD. 

 Tabloidisering av tidningens format och digitalisering, med nya tekniska möjligheter, 

leder till att sensationsjournalistiken dessutom tar plats i lokaltidningarna menar Cepaite och 

Stúr. Eftersom GD gick över till tabloidformat 2003 och svarspersonerna medger att de ibland 

skriver om sådant de inte anser har nyhetsvärde så skulle det kunna tolkas som ytterligare ett 

steg mot infotainment och en mer marknadsorienterad tidning. 

 Wadbring menar att så gott som alla journalister anser att deras yrke blivit mer 

kommersialiserat det senaste decenniet. Men något som talar emot att GD kommersialiserats 

är att svarspersonerna tar avstånd ifrån det och menar att ju mer tidningsmaterialet närmar sig 

kommersiella syften desto närmre rör sig lokaljournalistiken prostitution.  

 

Förutsättningar för nyhetsförmedlingen 

Sternviks, Wadbrings och Weibulls studie visar att lokaltidningarna har väldigt högt 

förtroende hos publiken. Samtidigt ökar intresset för bloggar och Olsson menar att bloggar 

möjliggör för en mer ärlig och öppen journalistik – en medborgarjournalistik som skulle 

tvinga journalistiken till högre kvaliteten för att inte konkurreras ut. Men det är inget som 

svarspersonerna på GD tror på. Flera tar upp faktorer som att bloggare inte har något krav på 

fakta- eller redaktörskoll och kan i princip publicera vilka uppgifter som helst. Bloggare 

kanske istället kan komplettera journalistiken genom att fungera som kommentatorer eller 

göra instick i debatten liksom andra som numera vänder sig till insändarsidorna i dagsläget, 
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menar svarspersonerna. Det bekräftar hur Stattin beskriver att det förs debatter om bloggars 

trovärdighet då de varken genomgår källkontroll eller nyhetsvärdering och därför inte är 

särskilt tillförlitliga. 

 Men Ilshammar menar att i länder där yttrande- och tryckfriheten är begränsad blir 

bloggarna istället de riktiga journalisterna. Fast ingen av journalisterna på GD ser att 

bloggarna i framtiden skulle kunna konkurrera ut lokaljournalistiken, även om flera medger 

att bloggar kan komma med bra nyheter. 

 Lokaljournalisterna på GD menar att ingenting kan konkurrera ut lokaltidningen i 

dagsläget, även om formatet att publicera de lokala nyheterna i papperstidning kanske är på 

väg mot sitt slut. De tror att människor vill ha en slags kvalitetssäkring på nyheterna och att 

de inte bara söker efter snaskiga fakta. Trots det menar Kovach och Rosenstiel menar att 

trenderna i hela medielandskapet går mot att nyheterna närmar sig underhållningen i form och 

tempo allt mer. 

 Kommentarsfunktionen är en del av den interaktivitet som kommit med digitaliseringen 

och kan ge input i journalistiken menar Karlsson. Det kan bekräftas av hur en av 

svarspersonerna på GD berättade om hur en liten notis bidrog till att bli en hel artikel i 

lokaltidningen när en läsare kom med nya uppgifter via kommentarsfunktionen. Samtidigt 

hotas journalisternas exklusivitet på att publicera offentligt genom de interaktiva forum som 

finns. Dock verkar ingen av journalisterna på GD tro att medborgarjournalistiken skulle 

konkurrera ut den vanliga lokaljournalistiken. Men samtidigt styrker detta Karlssons teorier 

om att journalistiken gått från att vara en envägskommunikation, där journalisten fått föra 

talan ganska oemotsagd, men där nu folket kan reagera direkt till journalisten för att komma 

med kritik, beröm, eller nya uppgifter i ämnet. Samtidigt gör det att journalistrollens existens 

ifrågasätts menar bland andra Nygren och Deuze. Fast det håller inte svarspersonerna med 

om, snarare lockar de nya möjligheterna med ny kommunikation en ny publik. Journalisterna 

på GD säger att de tror att det är andra människor än tidigare som väljer att höra av sig 

angående artiklarna via webbens kommentarsfunktion än de som tidigare skrev brev eller 

ringde till redaktionen.  

 

Lokaljournalistiken i framtiden 

Liksom medieforskarna Cepaite och Stúr spår att den riktigt lokala journalistiken kommer att 

få ett uppsving tror även svarspersonerna på GD detta. En av journalisterna tror att 

lokaljournalistiken kommer få ännu större betydelse i framtiden eftersom medieutbudet är så 
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stort att det kan vara svårt att sortera materialet på egen hand. Eftersom lokaljournalistiken 

rapporterar om det som händer i ens närområde kommer det alltid vara intressant – så tror 

också Justus Bennet på Svenska Journalistförbundet med motiveringen att människor bryr sig 

om vad som händer runt omkring en. 

 Det ekonomiska trycket tvingar tidningarna till samarbeten med tidigare konkurrenter, 

enligt Alström och Nord, vilket Gefle Dagblad är ett exempel på i och med att de ägs av 

Gävle Tidningar AB som också äger konkurrenten och till lika samarbetspartnern 

Arbetarbladet. Ju fler tidningar som tvingas samarbeta, desto färre åsikter borde rimligen få 

möjlighet att komma till tals menar Alström och Nord. Samma tankar har GD:s nyhetschef 

Lilian Sjölund-Holm som menar att publiken skulle gå miste om en hel del om GD tvingas gå 

ihop med Arbetarbladet. Men när en fylld tidning värderas högre än en tidning av god 

kvalitet, som McJournalism-teorin handlar om, så riskerar djup och bredd i rapporteringen att 

få lida. Svarspersonerna på GD vittnar om att det ibland kan slarvas iväg artiklar vilket skulle 

kunna tolkas som en början till McJournalism.  

 Att GD nu samarbetar med Dalarnas tidningar kring abonnemang, ekonomi och löner 

bekräftar Alström och Nords forskning om att lokaltidningarna tvingas samarbeta för att 

överleva. Det bekräftas ytterligare av att en del av svarspersonerna tror att lokalredaktioner 

ligger pyrt till på grund av att de ekonomiska intressena måste tillgodoses. 

 Enligt medieforskarna Cepaite och Stúr tenderar lokaltidningarna att lägga ner sina 

mindre lokalredaktioner och istället satsa på mobila team som ännu en följd av det 

ekonomiska trycket som kommer uppifrån företagsledningen. Gefle Dagblad har inte behövt 

satsa på mobila team, men de senaste åren har tidningen tvingats ta bort några mindre 

lokalredaktioner. Och även om det i nuläget inte verkar vara aktuellt att dra in på 

lokalredaktionen i Sandviken, menar en av nyhetscheferna att det kanske blir verklighet om 

prenumerationsstocken krymper och företagsledningen kommer fortsätta kräva lönsamhet. 

 Att GD, precis som många andra lokaltidningar i Sverige, tvingats dra ner på antalet 

lokalredaktioner de senaste åren kan vara ett tecken på hur det ekonomiska trycket påverkar 

lokaltidningarna liksom enligt Nygrens studier. Dessutom har GD de senaste åren tvingats till 

samarbete genom en tidningsfusion med konkurrenten Arbetarbladet. Något som styrker 

Alström och Nords forskning om hur ekonomin tvingar tidningar till samarbeten och 

ihopslagningar för att överleva i medielandskapet. 
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6. Slutsats 

Multikompetens 

Lokaljournalisterna på Gefle Dagblad menar att de ännu inte jobbar multikompetent på en 

daglig basis. Men eftersom det händer, särkskilt för dem som har jobbat i flera år på 

tidningen, att de får prova på många olika arbetsområden så kan man ändå tala om en viss 

multikompetens. Alltså skulle man kunna säga att de är multijournalister redan idag utan att 

veta om det. Dock behöver journalisterna idag inte ägna sig åt att fota, filma eller ta upp ljud. 

Däremot tror de att det kommer att ändras i framtiden att man då kommer att behöva behärska 

flera instrumentet, till följd av företagsledningens ekonomiska krav som ständigt tvingar 

redaktionen att skära ner på resurserna. 

 

Kommersialisering 

Det ekonomiska trycket på tidningen från företagsledning gör att journalisterna skriver allt 

mer för att sälja och rapporterar om icke-nyheter med underhållningsvärde. Men 

journalisterna på Gefle Dagblad anser inte att ekonomin påverkar vad eller hur de skriver, 

annat än resursmässigt. 

De medger dock att de vill skriva på ett sätt som attraherar publiken och att de ibland 

skriver saker som de egentligen inte tycker har något nyhetsvärde, men som läsarna gillar. 

Alltså skulle man ändå kunna tala om en marknadsorienterad journalistik som skriver om 

läsarvänliga ämnen för att locka publik. 

 

Förändringar 

Tvärtemot vad trenden säger så har flera reportrar på Gefle Dagblad specialområden som de 

bevakar. De säger att det är bekvämt och att det kan vara en anledning till att de inte känner 

sig stressade, eftersom de besitter förkunskap och inte behöver göra research till varje ny 

artikel. Samtidigt tror journalisterna själva att de förr eller senare kommer att bli mer 

multikompetenta. 

De som har arbetat en längre tid på tidningen eller inom branschen har märkt hur 

redskapen har förändrats, vilket bidragit till att det inte längre görs en massa dubbeljobb. 

Dessutom har det fått till följd att yrkesgrupper försvunnit och arbetsuppgifterna tilldelats 

andra. 

Vidare tycker svarspersonerna att deras jobb i större utsträckning har blivit ett 

stillasittande kontorsarbete. De upplever att de inte längre kommer ut lika ofta från 
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redaktionen och att det mesta arbetet sköts via telefon och dator. Det kan vara en följd av de 

ökande kraven på journalisterna som tvingar dem kvar inom redaktionens väggar för att de 

ska hinna med allt som de ålagts att göra. 

 

Webben 

När gd.se kom blev det ännu ett moment i arbetet som tar tid och kan bidra till mer arbete 

inne på redaktionen. Men samtidigt säger svarspersonerna att arbetet mot webben ännu inte är 

en naturlig del av arbetet. Webbpubliceringen ska gå så snabbt som möjligt och 

svarspersonerna menar att man hinner inte tänka så mycket på att vinkla om eller liknande 

som man kanske borde. Därmed blir arbete blir mer som ett fabriksarbete där effektivitet går 

före kvalitet. 

Ännu satsar tidningen inte fullt ut på webben eftersom den inte drar in tillräckligt med 

pengar. Det är fortfarande papperstidningen som är huvudprodukten eftersom den ger 

inkomsterna. 

 

Lokaljournalistiken i framtiden 

Svarspersonerna tror fortfarande på lokaljournalisten i framtiden. I vilken form eller för vilket 

medium som lokaljournalisten kommer att arbeta med vet de inte. Kanske kommer webben att 

bli allt större, kanske blir papperstidningen kvar men byter format. 

Oavsett vad som händer så kommer det lokala alltid vara intressant, bloggar och 

medborgarjournalistik kan inte fylla lokaljournalistikens funktion tror svarspersonerna. De 

kanske kan fungera som komplement, men svarspersonerna tror att det behövs en 

kvalitetssäkring så att läsarna veta vad de kan lita på. Svarspersonerna anser att bloggar är 

mer tänkande och kommenterande, medborgarjournalistiken jobbar efter sina egna intressen, 

men att journalistiken har etiska regler och ett neutralt förhållningssätt. Dessutom genomgår 

journalistiken flera steg av värderingar och kontroller innan den publiceras, därför menar 

svarspersonerna att lokaljournalistiken har ett högt förtroende hos sin publik och kommer att 

överleva i längden.  

 
Syftet med studien var att undersöka hur lokaljournalisten som yrkesroll ser ut idag, efter 

förändringarna som lokalpressen gått igenom de senaste åren. Detta har vi undersökt genom 

en fallstudie på Gefle Dagblad. Syftet besvaras med följande: 

 Sammanfattningsvis kan man säga att lokaljournalisten på Gefle Dagblad går tillbaka 

till att bli mer multikompetent och ska klara av såväl flera olika arbetsuppgifter som 
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yrkesroller. Lokaljournalistyrket på GD har förändrats till att bli ett mer fabriksliknande 

arbete där dator och telefon är främsta arbetsmedel och alla arbetsdagar liknar varandra. 

Dessutom färgar kommersiella krafter GD:s lokaljournalistik så att den liknar underhållningen 

allt mer och strävar efter att tillfredsställa sin publik. 

 Men digitaliseringen som möjliggjort för gemene man att publicera sig innebär att 

lokaljournalistiken nu också tampas med sina egna läsare om publikens intresse. Samtidigt 

hjälper interaktiviteten publiken att få den typ av lokaljournalistik som de vill ha genom att 

tipsa och kommentera lokaljournalisterna på Gefle Dagblads arbete. Men journalisterna själva 

ser inte detta som några hot utan mer som komplement. Lokaljournalister på GD anser att de 

fyller en så pass viktig funktion i medielandskapet att de inte behöver oroa sig eftersom de 

fortfarande är de som bäst förmedlar en mix av det viktigaste som läsarna behöver veta om sin 

närmiljö – frågan är snarare vad för typ av format de kommer publicera sig i. 
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Frågeguide     bilaga 1 

Till respondentintervjuerna med journalisterna på Gefle Dagblad 
 

Arbetsuppgifter 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsverktyg? 

Kräver ditt arbete att du lämnar redaktionen? I så fall hur ofta? 

 

Förändringar 

Är det någon skillnad på hur mycket tid du lägger på research, skrivande och intervjuande 

jämfört med när du började arbeta på GD? I så fall, hur ser skillnaden ut? Vad tror du det 

beror på? Vad får det för konsekvenser? 

 

Ny teknik 

Använder ni på GD er av nya tekniska hjälpmedel? I så fall vilka? Vad är fördelarna och 

nackdelarna med dessa hjälpmedel?  

Finns det några skillnader i hur materialet produceras till de olika mediekanalerna? I så fall, 

vilka och varför? 

 

Yrkesrollen 

Tycker du att lokaljournalisten fyller en funktion idag? I så fall, hur ser den funktionen ut? 

Hur ser du på din yrkesroll? Behövs den i dagens samhälle? I så fall, varför? 

 

Lokaljournalistiken 

Hur har ni kontakt med era läsare? I så fall, på vilket sätt? Hur påverkar det innehållet i 

tidningen? 

Tycker du att arbetet på redaktionen påverkas av ekonomin? I så fall hur och i vilken 

utsträckning? 

Tror du att lokaljournalistiken kommer förändras i framtiden? I så fall, hur då? 
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Frågeguide     bilaga 2 

Till intervjun med Justus Bennet, ombudsman för arbetsmarknad och etik på Svenska 

Journalistförbundet 

 

Påverkas lokalpressens redaktioner av förändringar i medielandskapet? I så fall, hur då? 

 

Vad söker lokalpressen efter när de rekryterar personal? 

 

Vad förväntas en lokaljournalist på en lokaltidningen klara av? 

 

Vad är trenderna på lokalpressens redaktioner just nu? 

 

Hur ser det ut för lokaljournalistiken i framtiden? 
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Frågeguide     bilaga 3 

Till respondentintervjuerna med nyhetscheferna på Gefle Dagblad 

 

Vad söker Gefle Dagblad för egenskaper hos journalister när man nyanställer? 

 

Påverkas redaktionsarbetet av de ekonomiska resurserna? I så fall, hur då? 

 

Hur har Gefle Dagblad förändrats de senaste åren? 

 

Hur arbetar Gefle Dagblad med webben? Vad spelar den för roll i nyhetsförmedlingen? 

 

Behövs lokaljournalistiken idag? I så fall, varför? 

 

Vad kommer Gefle Dagblad satsa på i framtiden? 

 

Påverkar medborgarjournalistiken och bloggarna lokaljournalistiken? I så fall, hur då? 

 

 

 

 

 

 

 
 


