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Abstract
The role of the professional photographer is ever changing. The changes take place as
the Swedish media industry itself, due to fluctuations in the economy, is forced to
change. As the demand for printed news wane, the advertisers seek out other media
and free newsprint & the internet take over large portions of the market, the
newspaper industry is forced to cut issues and make drastic changes to stay in
business. This changes directly affects the way news bureaus are organised
and inevitably changes the working conditions of their employees. The two
competing newspapers “Arbetarbladet” and Gefle Dagblad” in the Gävle district
were affected by this kind of change in quite a unique way. To cut costs the photo
departments of the two newspapers were merged, now providing pictures for both
rivals and breaking new ground as a Swedish first in doing so.
The purpose of this study was/is to research if, and in that case how, the roles of the
professional photographers has changed as the departments were merged.
We based our research on observations of the everyday tasks at the merged
department using these observations to formulate questions for the affected
photographers and their supervisors. These observations made it possible for us to
gain an understanding of how the photographers dealt with their new working
conditions. Observing and participating in the work was also important as it let us,
as researchers, gain the respect of the photographers. Our observations and
experiences forming the base of our interviews made it possible for us to ask the
relevant questions.
During the interviews the different ways in which these photographers roles have
changed became more distinct. The photographers still perform all those tasks that
form the base of their trade, producing pictures, meeting people and documenting
important events, but the differences compared to their former roles were drastic.
The photographers were no longer expected to take an active role in the journalistic
creation of news as this would destroy the neutral balancing act between the two
rivalling newspapers. They no longer went to a location with just one reporter, but

often with two rivalling ones all in the same car. This major change damages the
teamwork between the reporter and the photographer, who are no longer able to
freely discuss the way they want to present the story to the readers. The
photographers can see both improvements and drawbacks in their daily work after
the merge and/but are all/still convinced that future changes are inevitable.

Sammanfattning
Den fotografiska yrkesrollen befinner sig i en ständig förändring. Det sker i takt med
att mediemarknaden i Sverige omvandlas på grund av ekonomins svängningar. När
efterfrågan på papperstidningar sjunker, annonsörer sviker och gratistidningar och
internet tar över allt mer av marknaden, tvingas företagsledningar ta beslut om
minskad upplaga och drastiska besparingsåtgärder. Detta har direkt effekt på
redaktionsorganisationer och förändrar också oundvikligen villkoren för de som
arbetar där. I Gävle drabbas fotograferna på de båda konkurrerande tidningarna
Arbetarbladet och Gefle Dagblad på ett unikt sätt. För att spara pengar slogs de båda
fotoredaktionerna samman och konkurrenterna blev därmed först i Sverige med att
ha en fotoavdelning som skulle fungera som en bildbyrå.
Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur fotografernas yrkesroll
förändrades i och med sammanslagningen.
För att få svar på syftet använde vi oss av observationer av de vardagliga sysslorna
på den sammanslagna redaktionen och respondentintervjuer med de berörda
fotograferna och deras bildchef. Deltagande observationer gjorde vi för att få insyn i
hur arbetet för fotograferna fungerade. Observationerna var också viktiga eftersom
de etablerade ett förtroende hos fotograferna för oss som forskare. Det vi såg och
upplevde blev sedan viktigt när vi utarbetade intervjufrågor och gjorde det lättare
för oss genomföra intervjuerna.
I och med respondentintervjuerna kom vi fram till att fotografernas yrkesroll har
förändrats på många sätt. Fotograferna förväntas inte längre delta i det journalistiska
skapandet av nyheter. Eftersom deras förhållande till de två konkurrerande
uppdragsgivarna, ska vara neutralt. En stor skillnad är att fotograferna på
”bildbyrån” numera inte bara har en reporter med sig i bilen på vissa uppdrag, de
har två konkurrenter. Detta försvårar samtal mellan reporter och fotograf som inte
längre öppet kan prata om vinkel på uppdrag. Men trots alla förändringar är
fotograferna är fortfarande fotografer i den bemärkelsen att de fortfarande utför de
idealsysslor en fotograf förväntas göra, framställa bilder, möta människor och

dokumentera viktiga händelser. Fotograferna ser både positiva och negativa effekter
i sin yrkesvardag efter sammanslagningen, alla är överens om att det inte går att
undvika förändringar i framtiden.
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Kapitel 1
1.1

Inledning

Problembakgrund

En ny verklighet präglar dagens journalistik, en veklighet där ekonomiska
förutsättningar många gånger går före satsningar på kvalité och tillväxt. Tidningar
slåss för sin överlevnad och ibland får ledningar ta till drastiska åtgärder för att de
ska förbli konkurrensstarka. Det journalistiska yrket som det ser ut idag kommer det
kanske inte alltid att göra. De flesta medarbetare på tidningar i Sverige idag är
medvetna om att deras journalistiska yrkesroll är under konstruktion. En förändring
som styrs av och förändras i takt med hur dagens tidningsbransch utvecklas.
Yrkesroller utvecklas och måste vara mottagliga för de förändringar som krävs för
att yrket ska överleva. (Nygren, 2008: 27)
De senaste tio åren har tidningsbranschen genomgått en enorm omkonstruering
och papperstidningen står de närmsta åren inför stora frågetecken. Kommer man
kunna konkurrera med den ständigt växande webben, där billig och snabb
information på bara några sekunder sprids över hela världen? Mediemarknaden
slåss idag mot faktorerna, tid och pengar. Hur ska man kunna tillgodose köparnas
behov av att få snabb och billig information och samtidigt tjäna pengar på det?
(Nygren, 2008: 28f)
Dessa faktorer har på många olika fysiska sätt påverkat marknadens
uppbyggnad. Tidningar har tvingats genomgå förändringar som tidigare aldrig
ansetts möjliga. För konkurrerande tidningar på mindre orter har sammanslagningar
i olika former krävts för att tidningarna finansiellt ska kunna fortsätta sin utveckling.
(Alström & Nord, 2003: 8f) Konkurrenter delar nu, allt från annonsmarknad och
teknisk utrustning till fotografer. För andra har fusioner varit mer omfattande där
hela tidningar ingått en total sammanslagning och resultatet blivit en helt ny tidning
med ett nytt namn. (Alström & Nord, 2008:10)
Den fysiska förändring som skett på mediemarknaden idag har haft direkta
effekter på journalisters yrkesroller. Liksom marknaden måste hänga med i
samhällets utveckling måste de journalistiska yrkena vara mottagliga för
förändringar så att de förblir konkurrensstarka. De personliga kunskaperna och
flexibilitet blir viktigare för individen än hur anställningsformen ser ut. Yrkesutövare

som journalister, redigerare och fotografer blir alla påverkade av de svängningar
marknaden tar. Yrkesrollerna förändras i takt med att marknaden förändras.(Nygren
2008:30f)
Som ett led i denna mediemarknadsförändring, har ett nytt samarbete
utvecklats i Gävle och drivit fram nya förutsättningar för medarbetarna. Den 1
november 2009 fick konkurrenterna Gefle Dagblad och Arbetarbladet en gemensam
fotoavdelning och samtidigt en gemensam webbavdelning. Tidningarna hade redan
påbörjat ett samarbete, då de sedan 2003 haft gemensam annonsavdelning,
administration, tryckeri och sportavdelning.
(http://www.journalisten.se/artikel/20033/fyra-fotografer-tvingas-sluta-pagefletidningar)
Konkurrenterna på bildredaktionerna har nu blivit kollegor och ska jobba sida vid
sida. Man kan ställa sig frågan om hur bildens kvalité kommer påverkas i och med
skapandet av en gemensam fotoredaktion helt utan konkurrens på orten och hur
fotograferna påverkas av detta?

1.2

Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall hur fotografernas yrkesroll och
därmed inflytande över bildjournalistiken har förändrats i och med
sammanslagningen av Gefle Dagblad och Arbetarbladets fotoredaktioner, den 1
november 2009.
•

Har fotografernas yrkesroll förändras sedan sammanslagningen och i så fall
hur?

1.3

Avgränsning

Vi har avgränsat vår studie till att omfatta fotograferna, bildassistenten och
bildchefen som arbetade på den sammanslagna bildredaktionen på Gefle Dagblad
och Arbetarbladet i början av november 2009. Vår studie omfattar inte de fotografer
som tidigare arbetat på någon av de två redaktionerna och sedan slutat, eller som är
tjänstlediga av någon anledning. Detta innebär att vi inte gjort någon skillnad på
fotograferna. Vi har utgått ifrån att om de arbetat och påverkat av de nya
förhållandena är de intressanta för vår studie. Oberoende av deras anställningsform.

Kapitel 2
2.1

Bakgrund

Bakgrund till samarbetet mellan de två tidningarna

Många konkurrenter har tvingats till samarbete, sammanslagningen av
bildredaktionerna på Gefle Dagblad och Arbetarbladet är ännu ett exempel på detta.
De båda tidningarna i Gävle, på varsin sida om Ruddammsgatan, har länge varit
hårda konkurrenter, och det ständiga målet att producera den bästa tidningen har
skapat en speciell konkurrenskultur på redaktionerna. Trots att journalisterna tillhör
samma fackförbund har konkurrensen med den andra tidningen alltid varit viktig.
Men tidningarna har konkurrerat med olika förutsättningar. Gefle Dagblad har sin
huvudsakliga upplaga i Gävle och därför har deras annonsförsäljning gynnats av
detta. För Arbetarbladet har marknaden främst funnits utanför Gävle och alltid haft
en stark ställning i Sandviken och i övriga orter runt omkring Gävle. Sedan början av
1970-talet har Arbetarbladet fått statligt presstöd och är idag beroende av detta.
(Bergkvist 2006:205–206)
Den lönsamma tidningskonsumtionen minskade i början av 1990-talet, detta berodde
bland annat på nya medievanor och tidningarnas upplaga uppskattades minska.
Fram till 2010 beräknades Gefle Dagblad ha minskat sin upplaga till 27 000 exemplar
och Arbetarbladet till 25 000 exemplar och detta förändrade
marknadsförutsättningarna för de båda lokaltidningarna. För att fortsätta kunna
konkurrera om annonsköparna med andra medier började skisserna på ett
gemensamt bolag, Gävletidningar AB. Avtalet om fusionen skrevs på i juni 2003 och
de båda tidningarna fick då gemensam företagsledning, ekonomi, administration och
annonsavdelning genom moderbolaget Gävletidningar AB som ägs av Mittmedia
och gemensamt tryckeri genom dotterbolaget GDMedia. Gefle Dagblad AB och AB
Arbetarbladet blev dotterbolag tillsammans med den nystartade redaktionen Gävle
Nyhetsbyrå AB, som står för bland annat gemensamt sportmaterial och är placerad i
Arbetarbladets lokaler.(Bergkvist 2006:207–210)
Det senaste ledet i samarbetet mellan de två tidningarna är sammanslagningen av
fotoredaktionerna och webbredaktionerna.

Kapitel 3
3.1.1

Teori

Medieföretag i förändring

Den svenska mediebranschen är inne i en stor förändringsprocess. Sedan början av
1990-talet har ägarkoncentrationen inom dagstidningsbranschen ökat, jämfört med
ett under lång tid relativt stabilt läge. (Sundin 2006)
Över hela Sveriges mediekarta har detta lett till stora förändringar, överallt
syns nu exempel på hur tidningar tvingas samarbeta för att behålla sin lönsamhet.
När allt fler medier ingår i koncerner ökar samarbetet mellan olika tidningar.
Samarbete och fusioner är nu snarast en regel än ett undantag. Det finns knappt en
enda stad i Sverige med konkurrerande lokaltidningar där inte ett samarbete eller
övertagande ägt rum eller där diskussioner om det pågår. Orsakerna bakom denna
förändrade mediebild är framför allt ekonomiska, medieföretagen blir i allt större
utsträckning marknadsstyrda och kraven på lönsamhet ökar. (Alström & Nord 2003)
Genom omorganisationer ges möjligheter för etablering på andra lokala
marknader, detta är en av de effekter som fusioner och sammanslagningar kan leda
till. (Alvesson & Svenningsson 2008:27)
Som ett led i denna process har de familjeägda tidningsföretagen på landsorten
gått till att i allt större utsträckning bli en del av utbredda tidningskoncerner.
Liberala Mittmedia som äger både Gefle Dagblad och Arbetarbladet är en av dessa
koncerner som vuxit fram sedan dess och är idag en av Sveriges största
mediekoncerner som är helt dominerande i södra Norrland. (Sundin 2006)
Samhället förändras hela tiden och utvecklingen går framåt. Många företag
pressas att tänka globalt istället för lokalt. Ny organisering inom företag krävs för att
hänga med i utvecklingen, vilket ger sken av att organisationen hänga med i
populära trender som verkar gångbara för tillfället. Genom att följa trender och
efterlikna andra företags ”framgångsrecept”, sker hela tiden förändringar inom
organisationer. En viktig och kanske den mest påtagliga förklaringen till att en
förändring sker, är just den ekonomiska situationen i samhället. (Alvesson &
Svenningsson 2008:26f)

3.1.2

Förändring i organisationen

På grund av förändringar på mediemarknaden har många tidningar gått från att
vara blodiga konkurrenter till att istället jobba sida vid sida, då många tidningar
köpts upp och fått en och samma ägare. De forna konkurrenterna får nu finna sig i
allt från att dela annonsmarknad och teknik, till att hela avdelningar fusioneras och
att de anställda får börja jobba tillsammans. Exempel på detta finns på olika orter
runtom i Sverige.
Medieforskarna Börje Alström och Lars Nord intresserade sig för
sammanslagningen av de tre skånska tidningarna; Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona–Posten, i sin bok Den skånska modellen
– En VD, två kulturer, tre tidningar och fyra bröder som kom ut 2003. Deras forskning
visar på att kraftiga nedgångar på annonsmarknaden och ökade kostnader för
distribution, tvingat många tidningar att göra förändringar inom organisationen. Det
hårda klimatet kräver förändring, för att tidningar finansiellt ska överleva. Detta
tvingar fram sammanslagningar och samarbeten som tidigare aldrig varit aktuella.
(Alström & Nord 2003:22)
Tidningar på mindre orter har som ett led i omorganisering och förändring
tvingats dela teknisk utrustning, annonsmarknad och samma företagsledning,
samtidigt som de fortfarande ska fungera som konkurrerande tidningar.
Sammanslagningar av denna art har genom åren sett olika ut. Vissa har ingått i en
total sammanslagning där en helt ny organisation bildats, och fått ett nytt namn.
Andra har fått fungera som tidigare, fått behålla sina namn och utåt sett verka som
konkurrerande tidningar trots att de ägs av samma företag. (Alström & Nord 2003:9f)
Lars Nord och Börje Alström har radat upp de olika modellerna som;
Sundsvallsmodellen
Tidningarna samarbetar på vissa områden, det vill säga de områden som inte
påverkar den dagliga redaktionella verksamheten. Teknik, annonser och marknad är
områdena som utgör största delen samarbetet. Tidningarna är fortfarande helt
ekonomiskt självständiga tidningar. En sådan här modell finns i Sundsvall där
andratidningen Dagbladet och Sundsvalls Tidning trycks på samma tryckeri och har
samma annonsförsäljning.

Norrköpingsmodellen
En ort, samma ägare. Den ena tidningen har köpt den andra tidningen på orten. Men
de inblandade tidningarna behåller total självständighet. Inget samarbete
förekommer trots att tidningarna ägs av samma företag. Detta skedde i Norrköping
när Norrköpings Tidningar köpte upp konkurrenten Folkbladet.
Gotlandmodellen
En modell där tidningarna går ihop i ett gemensamt bolag, precis som i
Norrköpingsmodellen. Skillnaden är att de endast konkurrerar på redaktionell nivå.
Alla andra avdelningar på tidningen samarbetar och integreras. Detta sker idag på
Gotland där Gotlands press AB ger ut de båda tidningarna Gotlands Allehanda och
Gotlands Tidningar.
Helsingborgsmodellen
En modell där en total sammanslagning förändrar tidningarnas interna
uppbyggnader. Men för läsaren sker inte en lika stor förändring eftersom
tidningarna fortsätter komma ut på samma spridningsområde under samma namn,
trots att en total sammanslagning av alla redaktioner skett. Detta hände i Skåne när
Nordvästra Skånes Tidningar, Helsingborgdagblad och Landskrona–Posten ingick
en total sammanslagning men fortsatte ges ut som tre tidningar.
Härnösandsmodellen
Den mest drastiska sammanslagningen. Där de inblandade tidningarna går samman
till en ny gemensam tidning och de gamla tidningarna upphör. I Ådalen upphörde
Nya Norrland och Västernorrland Allehanda och istället tog den nya tidningen,
Tidningen Ångermanland vid.
(Alström & Nord 2003:9f)

3.1.3

Vad sker under en förändring?

De flesta tidningarna som idag är verksamma i Sverige har alla funnits ett bra tag på
marknaden. Inom varje enskild organisation har under åren som gått företagskultur

växt fram. De olika tidningshusen består trots olikheterna i grunden alla av samma
komponenter; medarbetare, mål, struktur och kultur. Dessa komponenter kan skilja sig
åt inom olika organisationer, få olika mycket utrymme och ha olika stor betydelse.
Men gemensamt för organisationer är att likheterna i dessa komponenter ofta är
större än mindre. (Heide & Johansson m.fl. 2005:37)
Trots att organisationer idag står inför stora förändringar har aldrig
organisationers uppbyggnader varit konstanta. Organisationer ställs hela tiden inför
förändringar, och måste handskas med dessa för att ha en chans att överleva på
dagens marknad. Förändringarna kan ibland vara större och ibland mindre, men
organisationen måste anpassa sig till den nya omgivningen för att kunna överleva.
(Heide & Johansson m.fl. 2005:21)
Författarna menar att man lurar sig själv om man tror att en organisations
uppbyggnad och funktion är statisk. Organisationer förändras hela tiden eftersom
det omgivande samhället och kraven utifrån hela tiden förändras. (Heide &
Johansson m.fl. 2005:37)
Förändring är ett brett begrepp. En förändring kan ske snabbt, på bara några få
timmar. Men det kan också vara en något som sker under en längre tid. Tidsramen
för en förändring kan alltså te sig väldigt olika. (Alvesson & Svenningsson 2008:13)
På Gefle Dagblad och Arbetarbladet har en förändring skett sedan den första
sammanslagningen 2003. Sedan dess har de två organisationerna förändrats
gemensamt. När fotoavdelningarna sedan slogs samman skedde förändringen
hastigt, som över en natt. Förändringar som långsiktigt kan påverka fotografernas
yrkesroll och arbetsmiljö.
När en sådan förändring sker kan det vara svårt att förstå exakt vad som
händer, många studier går ut på att studera vad som skett innan och efter
förändringen. Det man då missar är det som sker under tiden. Vad som sker med
människorna under processen, hur de reagerar, vad de känner, uppstår det några
konflikter eller stress? Det är därför viktigt att studera de olika grupper som finns
inom en organisation eftersom man inte kan utgå från att de olika medarbetarna
uppfattar förändringen på samma sätt. (Alvesson & Svenningsson 2008:19)

3.2.1

Redaktionskulturer

När sammanslagningen blev verklig i Gävle ställdes möjligen de nya
kollegorna inför en del tänkbara problem. I boken Organisationer och kulturer
(2005), skriven av de tyska forskarna Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede,
fokuserar författarna på de sociala koder och strukturer som vi människor
påverkas av genom hela livet.
Vi har alla med oss ett ”bagage” av personliga uppfattningar och
upplevelser när vi ställs inför nya situationer. Författarna kallar det ”mentala
program” och dessa program är fullproppade med information från de
sociala miljöer vi växt upp i och inhämtat våra livserfarenheter från. Denna
programmering börjar i familjen och fortsätter sedan i omgivningen, skolan,
ungdomsgrupper, arbetsplatsen och samhället vi lever i. De tyska forskarna
kallar denna programmering ”mental mjukvara”, denna mentala mjukvara
kan också kallas kultur. (Hofstede & Hofstede 2005:16f)
Kultur är alltid ett kollektivt fenomen, eftersom människor som lever
och växer upp i samma sociala miljö har den gemensamt. Det är i den sociala
miljön som kultur lärs in, kulturen utgörs av det sociala spelets regler. Det är
den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som
tillhör en viss grupp eller kategorier från andra. Kultur är alltså något man
lär sig, det är inte medfött. (Hofstede & Hofstede 2005:17)
När ett visst mönster av tankar, känslor och sätt att agera har etablerats
hos en människa, måste hon försöka glömma bort detta innan hon kan lära
sig något nytt som skiljer sig från det hon tidigare lärt sig. Att lära om kan
ibland vara svårare än att lära sig för första gången. (Hofstede & Hofstede
2005:16)
I sin doktorsavhandling, På Bladet, Kuriren & Allehanda (1999) diskuterar
Monica Löfgren Nilsson fenomenet redaktionskultur. Hon kommer fram till
att kultur är ett särskilt sätt att leva, som bygger på gemensamma kunskaper,
värderingar, normer och tankemönster. Kulturen och den gemenskap som
skapas bärs upp av de människor som ingår i den. Samtidigt förändras
kulturen ständigt i takt med att människorna som ingår i gemenskapen
förändras. (Löfgren Nilsson, 1999)

Man kan säga att kultur inte bara handlar om sociala strukturer och
handlingar, utan mest syftar på bakomliggande mentala fenomen. Hur
individer i en grupp, upplever och värderar verkligheten på liknande sätt.
Genom att värdera verkligheten på samma sätt skiljer de sig från människor i
andra grupper. Man kan därmed säga att kultur mer handlar om det som
ligger bakom beteendet än på beteendet som sådant. (Alvesson &
Svenningsson 2008:57)

3.2.2

Yrkesrollen blir till

Förändringarna i det dagliga arbetet på redaktionerna har stor betydelse för
yrkesrollen. Profession och yrkesroll växer fram och förändras utifrån ekonomisk,
teknisk och kulturell kontext. Värderingar och yrkesideologi är inte konstanta
begrepp utan något som ständigt förändras i takt med att det journalistiska arbetet
förändras. Sammanslagningen av fotoredaktionerna på Gefle Dagblad och
Arbetarbladet och de redaktionella förändringar som följt med har stor betydelse för
hur fotograferna där uppfattar sin yrkesroll. Den norske medieforskaren Rune
Ottosen skriver att journalistyrket utvecklas i spänningen mellan yttre förhållanden
som strukturella förändringar i mediebranschen och samhället och de inre
drivkrafterna hos den enskilda journalisten. Han skriver att journalistrollen är en
socialt betingad uppsättning av yrkesmässiga standarder eller yrkesetiska normer
och sociala handlingsmönster som över tid skapar kollektiv identitet. (Ottosen
2004:17)
I sin bok Nyhetsfabriken (2008) skriver medieforskaren Gunnar Nygren att det är
i journalistens vardag som föreställningar och värderingar kring journalistikens
uppgifter skapas. Det är också i denna vardag som definieringen om vad som är den
journalistiska yrkesrollen skapas. Yrkesrollen är något man socialiseras in i på en
redaktion, det är genom det praktiska arbetet man lär sig vad som gäller på
redaktionen. Därför menar Nygren skiljer sig också yrkesrollerna åt mellan olika
typer av medier och redaktioner. Yrkesrollen måste hela tiden relateras till det
aktuella medieföretaget. (Nygren 2008a:147)
Teoretiskt sett finns en skillnad mellan yrkesroll och profession, yrkesrollen
analyseras utifrån sociologin och Nygren skriver att yrkesroll som begrepp har

”lösare kanter” än profession. Professionsbegreppet undersöker framför allt kårens
värderingar och attityder men väldigt lite om hur journalistiken fungerar i praktiken,
om de normer som styr arbetet. (Nygren 2008a:52)
Löfgren Nilsson använder sig av sociologen Anthony Giddens teorier som
utgångspunkt för att både kunna analysera yrkets värderingar och normer. (Löfgren
Nilsson 1999:39) Nygren använder sig också av Giddens teorier om strukturer när
han diskuterar yrkesrollen i den redaktionella verkligheten.
Kärnan i Giddens teorier är strukturering och strukturer, han menar att det inte
går att skilja mellan samhällsstrukturer och individers handlande utan att de
ständigt är sammanbundna. Dels formas individers handlande av strukturer och dels
är strukturen ett resultat av många individers handlande och påverkan, de är två
sidor av samma sociala praktik. Giddens menar att dessa strukturer inte är
konstanta, utan att de hela tiden långsamt förändras. Strukturerna bärs upp av de
individer som ingår i dem och dessa individer återskapar strukturerna genom den
sociala praktiken, alltså de handlingar som utförs inom strukturens ramar. Samtidigt
förändrar individerna de strukturer som de ingår i. Den sociala praktiken är till stor
del vanor och rutiner, men genom att reflektera över sitt handlande påverkar
individerna normerna och de sociala strukturerna. (Nygren 2008a:41 och
Ekström/Nohrstedt 1996:29-35)
Nygren beskriver den redaktionella organisationen som både ett hinder för den
enskilda journalisten eftersom det begränsar vad han eller hon kan göra och som en
förutsättning som gör det möjligt för journalisten att faktiskt producera journalistik.
(Nygren 2008:41)

3.2.3

Hur yrkesrollen kan analyseras

Begreppet yrkesroll går att närma sig från två olika perspektiv, objektiv och
subjektiv. Den objektiva delen av yrkesrollen går att studera utifrån, genom att se på
arbetsinnehåll, utbildning och andra yttre kännetecken. Den subjektiva delen
handlar om hur man själv uppfattar sin roll, identitet och subjektiva drivkraft. Något
man enligt Nygren bara kan få inblick i, genom intervjuer. (Nygren 2008b:21)

Genom att undersöka arbetsprocesserna kan man se förändringarna i tänkandet
runt journalistiken och därmed också förändringen av den journalistiska yrkesrollen.
(Nygren 2008a:17)
Nygren menar att yrkesrollen går att analysera på tre nivåer:
Platsen i den dagliga produktionen
Yrkesrollen påverkas av hur organisationen ser ut, arbetsinnehåll, teknikanvändning
och ekonomiska faktorer samt av vilken utbildning och kunskap journalisten har. I
den här delen av yrkesrollen ingår vad journalisten förväntas producera för att fylla
mediet med innehåll. I det dagliga arbetet formas yrkesroll och identitet i relation till
andra yrkesgrupper inom företaget.
Normer och rutiner i det dagliga arbetet
Medvetna rutiner som byggs in i arbetsflöden, konkreta arbetsprocesserna som sätter
avtryck i vad som anses som god och dålig journalistik, handlingsetik. Omedvetna
normer som ”sitter i väggarna” på medieföretaget, ”tyst kunskap” eller
yrkeskunnande som styr det dagliga arbetet utan att journalisten behöver tänka på
det. Dessa påverkas av tradition och kultur på arbetsplatsen eller medieföretaget.
Medvetna värderingar och ideal
Ideal som ger mening till arbetet och som finns inom journalistyrket som helhet.
Dessa påverkas av både yrkets tradition och graden av professionalism, men också
av journalisternas egen bakgrund samt av samhällets värderingar och den kultur
som mediesystemet verkar inom. Det kan också omfatta de policys och mål för
medieföretagen som gäller för journalisterna.
(Nygren 2008a:148, Nygren 2008b:21-24)
De tre nivåerna påverkar varandra på olika sätt. Det dagliga arbetet är den materiella
basen för den journalistiska yrkesrollen, det är där tänkandet runt journalistiken
formas och normer och rutiner utvecklas som sedan styr det redaktionella arbetet
både medvetet och omedvetet. Samtidigt sker en påverkan från ideal och
värderingar som till exempel uttrycks i ”etiska spelregler” och i olika policys.

Handlingsetiken och den ”tysta kunskapen” utvecklas i mötet mellan de
redaktionella villkoren och de journalistiska idealen. Nygren menar att en fjärde nivå
av yrkesrollen uppstår på ett samhälleligt plan, utanför journalisternas arbete på
redaktionen. Denna nivå handlar om samhällets förväntningar på journalistiken och
vilka ideal som förknippas med den. Varje enskild journalist påverkas av dessa
förväntningar. (Nygren 2008a:148, Nygren 2008b:21-24)

3.2.4

När redaktionskulturer möts
På de båda redaktionerna i Gävle har det under lång tid skapats traditioner som

sakta men säkert har skapat redaktionella kulturer.
Gefle Dagblad och Arbetarbladet är och har länge varit de största tidningarna i
Gävle. De har länge konkurrerat om samma läsare och prenumeranter och på de
båda tidningarna har det under åren växt fram redaktionskulturer. Fotografernas
tolkningar är sammanlänkade till redaktionskulturerna som genom åren utvecklats
på tidningarna. (Alvesson & Svenningsson 2008:56)
Tidningarnas kulturer är djupt rotade och fotograferna har med sig de
värderingar, meningssystem och grundläggande antaganden, som de jobbat utefter
på den gamla redaktionen, när de nu går in och ska jobba i en ny gemensam grupp.
(Alvesson & Svenningsson 2008:56)
För att organisationer ska kunna växa och interaktioner mellan de anställda äga
rum, utan personliga tolkningar och omtolkningar av meningen krävs en känsla av
gemenskap och självklarhet inom organisationen. De anställda måste därför starkt
identifiera sig med sin organisation för att det ska utvecklas en distinkt
organisationskultur. (Smircich 1985:64)
Det är viktigt för de anställda att det går att urskilja en klar och tydlig riktlinje
för hur saker skapas och att organisationen står för något unikt när det gäller stil och
inriktning. De anställda måste känna att den organisation de jobbar för är speciell
och annorlunda. Om detta händer tillskrivs organisationen en påtaglig och
betydelsefull identitet. Ju mer unik en organisation är, ju mer identifierar sig de
anställda till organisationen. Det är också dessa faktorer som bestämmer i vilken
grad de anställda identifierar sig med sin organisation. (Ashforth & Mael 1989)

Man kan sammanfattat säga att en organisation som utmärker sig materiellt och
symboliskt och har tydliga värderingar, som upplevs framgångsrik och som stödjer
interaktion och gemenskap mellan sina medlemmar, därmed skapar och erbjuder de
anställda en specifik social identitet. Om organisationens identitet är en viktig källa
till medlemmarnas identitet ser människorna sig själva som en del av ett överordnat
”vi” och upplever en närhet till organisationen. (Alvesson & Svenningsson 2008:61)
Denna ”vi”– känsla förstärks också om andra grupper, har en framträdande
roll och syns mycket. Syns den ena gruppen mycket är det lättare för den mindre
gruppen att skapa en tydlig ”vi”– känsla, eftersom man strävar efter samma sak, att
bli större än den mer framträdande gruppen. (Alvesson & Svenningsson 2008:61)

Kapitel 4
4.1

Metod

Metodval

För att undersöka om och i så fall hur fotografernas yrkesroll på fotoredaktionen i
Gävle har förändrats sedan sammanslagningen har vi valt metoderna deltagande
observation i kombination med kvalitativa intervjuer. Observationerna på
bildredaktionen genomförde vi under vecka 47, 2009. Det var då bildredaktionens
tredje vecka sedan sammanslagningen. Under den tiden hade vi möjlighet att se hur
fotograferna arbetade tillsammans i sin nya arbetsmiljö och ställa frågor om deras
nya situation.
Observationerna använde vi som grund för de frågor vi ställde under
respondentintervjuerna som senare gjordes med, sju av de åtta fotograferna,
bildassistenten och bildchefen. Vi har också använt oss av observationerna för att
kunna se hur arbetet verkligen gått till och jämfört detta med vad som uttrycktes i
intervjuerna. Observationerna har också hjälpt oss att etablera förtroende och en bra
kontakt med respondenterna inför intervjuerna.
Deltagande observationer är bra i de fall då man vill studera sådant som är så
självklart för människor att de inte reflekterar över det själva. Därför är det inte så
lätt att komma åt detta under en intervju. Det är också en bra metod när man
misstänker att diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de gör och vad
de sedan faktiskt gör. (Esaiasson 2007:344)
Observationer endast, säger inte något om människors intentioner med sina
handlingar eller vilka tolkningar de gör i olika situationer, därför har vi använt oss
av olika strategier för att uppfatta hur fotograferna resonerar kring sin förändrade
yrkesroll.
Katrine Fangen beskriver skillnaderna mellan strategierna i Deltagande
observation (2005). Vi har använt oss av renodlad lyssnarstrategi, där vi har deltagit i
samspelet men bara lyssnat till det som deltagarna sagt. Vid andra tillfällen har vi
använt oss av informell konversation, och då har vi sporadiskt ställt frågor när vi
haft någon fundering. Den sista strategin är en mer strukturerad form av intervju,
vilket som vi redan beskrivit är huvuddelen av vår metod. Fangen skriver att just

kvalitativ intervju är en metod som ofta används i kombination med deltagande
observation. (Fangen 2005:188)
Vi valde att göra kvalitativa samtalsintervjuer med fotograferna eftersom de då
fritt får formulera sina svar och utveckla resonemang kring dem. Den intervjuformen
är lämplig just när man vill ha uttömmande svar och en möjlighet att själv ställa
följdfrågor för att få respondenterna att utveckla sina svar. (Trost 2005:23)
Våra intervjufrågor har varit strukturerade i en intervjumanual, där vi radat
upp intervjufrågorna men dessa frågor har inte helt styrt intervjuernas utveckling.
Målet har varit att ställa samma frågor till samtliga för att få ett material som går att
jämföra. Under intervjuerna har intervjumanualen använts som en hjälp för att täcka
in de olika ämnesområden som vi velat beröra. Beroende på de individuella svar vi
fått har olika följdfrågor ställts till respondenterna. (Trost 2005:34)

4.2

Urval och bortfall

Vår ambition var från början att göra ett totalurval på bildredaktionen och intervjua
samtliga åtta fotografer, bildassistenten och bildchefen. Av de åtta fotograferna har
sex fasta tjänster och två är vikarier. Det ena vikariatet är för en föräldraledighet och
den andra är en tjänst som inte ersatts. Vi har valt att inkludera vikarierna i vår
undersökning eftersom vi anser att de oavsett anställningsform har de varit en del
sammanslagningen och deras upplevelser är en viktig del av undersökningen.
Under de två dagar vi genomförde intervjuerna var en av de åtta fotograferna
utomlands på semester vilket gjorde att vi inte kunde genomföra intervjun med
henne. Men vi bedömer att den påverkan som detta har på resultatet är mycket liten.
Vi tyckte att det var viktigt att få röster från många olika individer i undersökningen.
Vilket gjort att vi fått fram och kunnat presentera olika perspektiv och åsikter om
sammanslagningen. Vi ville ha röster från både kvinnor och män, de som varit
anställda både under en längre och kortare tid och röster från Arbetarbladets och
Gefle Dagblads fotoredaktioner. Vi tycker att detta har uppnåtts trots bortfallet av
den åttonde fotografen.

4.3

Reliabilitet och validitet

Inre validitet
Vi kan båda relatera till yrket som pressfotograf eftersom vi redan innan studien
påbörjades arbetat som fotografer i redaktionella miljöer. Däremot kan vi inte
relatera till det neutrala arbetet på den sammanslagna fotoredaktionen i Gävle,
eftersom denna typ av sammanslagning är unik i Sverige. Våra bakgrunder gör att vi
har förståelse för fotograferna och de situationer de kan hamna i under arbetsdagen.
Detta har gjort att vi inte har behövt sätta oss in i hur arbetet på en fotoavdelning och
tidningsredaktion går till. Vi tror att vår förförståelse har gjort att vi har kunnat ställa
konkretare frågor och göra bättre tolkningar av de situationer vi sett genom våra
observationer.
Vi vet inte om vår förförståelse har påverkat vår objektivitet på plats i Gävle.
Om vi har tolkat situationer annorlunda, missat händelser eller uppmärksammat
andra saker som någon utan denna förståelse hade noterat. Vi kan inte vara säkra på
att det vi har sett och lagt fokus på är samma händelser som andra forskare skulle ha
uppmärksammat. Vi försökte förhålla oss objektiva genom att vi antecknade och la
vikt vid de flesta händelser vi såg under veckan observationerna genomfördes,
händelser både stora och små för att inte missa något. Vi gjorde inte några
bedömningar på plats om vad som var viktigt för vår studie, utan vi försökte få med
så mycket material som möjligt inför vidare bearbetning. Anteckningarna från
observationerna renskrevs direkt på kvällen efter att observationerna gjorts.
Vid respondentintervjuerna satt vi med båda två och delade ansvaret för de
ställda intervjufrågorna mellan oss. Den forskare som inte ledde intervjun hade till
uppgift att anteckna, förtydliga och ställa följdfrågor vid behov. Detta inträffade när
vi kände att vi inte fått uttömmande svar eller om respondenten inte förstått frågan.
Alla intervjuer spelades in med en digitalbandspelare av mycket hög kvalitet.
De inspelade intervjuerna transkriberades veckan efter att de gjorts och jämfördes
samtidigt med anteckningarna som fördes under intervjuerna. Respondenterna har
inte fått möjlighet att senare läsa igenom de transkriberade intervjuerna, det har helt
enkelt inte funnits tid till detta utan vi har litat på våra inspelningar och vår
uppmärksamhet under intervjuerna.

Analysering av det kvalitativa materialet
För att förenkla och strukturera materialet för resultatredovisningen skildes intervjun
med bildchefen från de övriga intervjuer med fotograferna. Sedan analyserade vi
svaren genom att kategorisera dem i olika huvudkategorier: mediernas förändring
generellt, förändringar inom organisationen, redaktionella kulturer och den egna
uppfattningen av yrkesrollen, för att kunna jämföra svaren.
Sedan har vi valt ut de svar som bäst representerat och sammanfattat
respondenternas svar. I de fall där åsikterna bland fotograferna gått isär har vi
presenterat exempel på de olika åsikter som uttryckts. Vi samlade in material brett,
både genom intervjuer och observationer för att sedan skala av materialet och ringa
in det som varit av störst relevans för vårt syfte.
Hur mycket går att generalisera?
Vår studie undersöker hur en förändring som sker snabbt, under kort tid påverkar
och vad den har för effekter på yrkesrollen i ett kort perspektiv.
Utifrån vår undersökning går det inte att urskilja eller dra slutsatser om eller
hur fotografernas yrkesroller kommer att förändras på lång sikt.
Reliabilitet
Vi anser att vi har lyckats uppnå så hög reliabilitet som är möjligt i vår kvalitativa
studie. Vi har spelat in alla intervjuerna, dessutom antecknat under tiden och alltid
varit två forskare närvarande. Alla våra observationer har kunnat jämföras eftersom
vi alltid varit två personer närvarande vid alla tillfällen och händelser. Vi gjorde en
förintervju för att få bakgrundskunskap om tidningssammanslagningar och kunde
därigenom ställa bättre frågor på plats i Gävle. Intervjun gjordes med Niklas
Gustavsson fotograf på Helsingborgs Dagblad som själv nyligen varit med om en
jämförbar sammanslagning.

4.4

Metodkritik

När intervjuerna genomförts märkte vi att många fler frågor ställts än vad som sedan
var relevant att presentera och analysera i undersökningen. Dessa områden i
intervjumaterialet har vi inte kunnat använda i vårt resultat eftersom de ligger
utanför vårt syfte. Men trots att våra långa intervjuer resulterat i mycket material
tycker vi att det haft positiva effekter. Ibland har svarspersonerna inte riktigt svarat
på den fråga som ställts, utan istället kommit in på det som tidigare frågor syftat på.
Detta kan bero på att svarspersonerna ibland kan ha behövt lite tid för att bearbeta
frågan och inte från början vetat vad de skulle svara och därför återkommit till det
senare i intervjun.
Vi spenderade en vecka på bildredaktionen i Gävle, men för att observationen
skulle ge en heltäckande bild av yrkesrollens förändring hade observationstiden
behövt vara längre än så. Vi använde oss därefter av observationerna i kombination
med intervjuerna, där observationerna hjälpte oss och gav oss en bättre överblick
över arbetet på fotoredaktionen och etablera en bra kontakt med de som arbetar där.
Vi känner att observationerna har fyllt syftet väl, att våra intervjuer fått ett bättre
resultat tack vare dem.
För att få en heltäckande bild av åsikterna om sammanslagningen hade vi
behövt undersöka alla yrkesgrupper på tidningen. Fotografernas yrkesroll påverkas
av de andra yrkesgrupperna på tidningarna, samtidigt som dessa yrkesgrupper nu
påverkas av sammanslagningen av de båda fotoredaktionerna. Med den begränsade
tiden vi haft för denna studie hade en sådan undersökning varit omöjlig att
genomföra med de metoder vi valt. Hade vi däremot valt att göra en
enkätundersökning med samtliga anställa på tidningarna hade vi fått med fler röster
från olika yrkesgrupper. Men vi tycker att det resultat vi fått från en
enkätundersökning inte hade varit lika intressant som det vi fick ut av en kvalitativ
undersökning eftersom vi inte hade fått lika uttömmande svar som under en
respondentintervju.

4.5

Bearbetning av materialet

När vi har skrivit intervjufrågorna har vi valt att dela in dem i olika frågeområden:
mediernas förändring generellt, förändringar inom organisationen, redaktionella kulturer och
den egna uppfattningen av yrkesrollen, utifrån våra teorikapitel. När vi sedan
presenterat resultatet har vi valt att dela upp frågorna lite annorlunda men det är
samma frågor som återkommer. De sammanställda svaren har jämförts och
diskuteras, och sedan kopplats till de teorier som berört ämnet. Vi har använt våra
observationer i de olika kapitlen i resultatet för att skapa en rikare bild av
vardagslivet på redaktionen och för att på så sätt göra det enklare att förstå
kopplingen mellan fotografernas vardag och våra intervjufrågor.
Intervjun med bildchefen har vi valt att redovisa separat, eftersom vi ställt
frågor till honom om rollen som bildchef och rollen som fotografernas röst på
tidningen. Intervjun handlar också om den nya mellanchefsposition som inte funnits
på tidningarna tidigare. Vi går närmare in på hur han tänker kring den nya
bildredaktionen och om sin position som bildchef. Sedan följer redovisningen av
intervjuerna med de åtta fotograferna som vi har delat in under olika teman.

4.6

Anonymisering av svarspersonerna

Vi har valt att låta våra svarspersoner vara anonyma i presentationen av intervjuerna
med fotograferna, detta beror på att vi vill fokusera på de åsikter som kommit fram i
intervjuerna snarare än på vilka personer som sagt vad. Vi tycker inte att det
relevanta är de enskilda fotografernas åsikter. Ibland framgår det i citaten om en
fotograf arbetat på Arbetarbladet eller Gefle Dagblad innan sammanslagningen och
då har vi låtit detta stå kvar. I observationerna har vi valt att inte göra fotograferna
anonyma eftersom dessa främst syftar till att ge en bild av arbetet på redaktionen.
Ett undantag från anonymiseringen görs när det gäller bildchefen, det beror på
att det skulle vara omöjligt att göra honom anonym just på grund av hans position
som mellanchef inom organisationen.

Kapitel 5
5.1

Resultat

Vardagslivet på den nya bildredaktionen

På varsin sida om Ruddammsgatan i Gävle ligger de två konkurrerande tidningarna
Gefle Dagblad och Arbetarbladet. En trappa upp i Gefle Dagblads hus ligger
centralredaktionen, ett stort öppet rum där nyhetschefer, redigerare och reportrar
samsas om utrymmet i lokalen bland konferensbord, soffor, arbetsplatser och
datorer.
Det är också här, längst in i ett hörn som Gefle Dagblads och Arbetarbladets
gemensamma bildredaktion sitter. Här finns de fotografer som arbetar på den nya
fotoredaktionen: Håkan Sélen och Jenny Lundberg, tidigare fotografer på
Arbetarbladet och Annakarin Björnström, Lars Wigert, Lasse Halvan Halvarsson och
Gun Wigh, tidigare fotografer på Gefle Dagblad. Dessutom de två vikarierna
Madelene Söderblom och Jörgen Svendsen som tidigare vikarierat främst på Gefle
Dagblad.
En bit bort står fotografernas fikabord, det är ett runt svart bord som runt sig
har svarta stålstolar med röda dynor. Precis framför fikabordet, med utsikt över
Gefle Dagblads redigeringsplatser och nyhetsdesk sitter bildchefen Leif Jäderberg,
tidigare bildchef på Gefle Dagblad och hans högra hand Lasse Palm som också
ansvarar för barnfotograferingen.
Placeringen av den sammanslagna fotoredaktionen är inte optimal för en
självständig redaktion, men påverkar inte resultatet, det är svarspersonerna överens
om. Många av fotograferna tror att placeringen har gjort att omställningen varit
svårare för Arbetarbladets fotografer och att det gjort att de som tidigare jobbat för
Gefle Dagblad har svårare att släppa tillhörigheten till sin forna tidning, just eftersom
de sitter kvar på samma redaktion. Men ingen av fotograferna tror att detta spelar
någon roll för arbetet ute på fält.
Ingen av fotograferna var förvånade över att sammanslagningen blev av och de
är rörande överens om att det är det ekonomiska läget som ligger bakom. Många av
svarspersonerna berättar att deras första reaktion var bestörtning, att de inte trodde
att det var på allvar.
”Vi var arga allihop, arga, ledsna och besvikna på företaget”

Andra beskriver att de snabbt valde att acceptera förändringen.
"man kan inte stå med klackarna i backen och säga nej. Man måste försöka
se positivt på det här”

5.2.1

Medieförändringarnas påverkan i Gävle

Följande stycken bygger på intervju med Leif Jäderberg, bildchef på nya bildbyrån på GD/AB.
På Leif Jäderbergs, och hans högra hand Lasse Palms bord hamnar dagligen
bildbeställningar av diverse form och storlek. Bildchefen och bildassistentens jobb är
att lotsa fotograferna genom dagar som fylls med beställda fotojobb, från Gefle
Dagblad och Arbetarbladet. Enligt Leif Jäderberg är jobbet både tidkrävande och
svårmanövrerat, men också väldigt viktigt. Bildchefen är fotografernas och
fotoavdelningens röst på tidningarna. När det bestämdes att fotoredaktionerna
skulle slås ihop, berättar Leif att alla berörda fotografer var rörande överens om att
det rätt och slätt var ett sätt att spara pengar.
”Det här är en ren besparingsfråga, inget annat. Så hade inte det här
kommit hade det lösts på annat sätt. Vilket då betyder att varje tidning hade
tagit ansvar för sin fotoavdelning och slimmat den.”
De stora förändringar som skett för fotograferna på tidningarna kom inte som en
överraskning för bildchefen. Innan sporten blev gemensam 2003, var det först tänkt
att foto skulle slås samman. Men lotten föll på sporten, så när förslaget om en total
sammanslagning av fotoavdelningarna kom på tal igen blev ingen direkt
överrumplad, menar han.
”Hade det ställts samma fråga för tio år sedan, om en total
sammanslagning, innan vi gjorde det där med sporten, då hade jag nog
varit negativ idag. (…) Vi hade ju redan gjort ett steg, så som jag ser på
det.”
På tidningarna i Gävle verkar alla vara inställda på att förändringens
vindar inte kommer att sluta blåsa än på ett tag. Spekulationer och frågor
om hur länge de båda konkurrerande tidningarna just kommer att
fortsätta vara konkurrerande, ligger på allas läppar. Vad framtiden bär

med sig för de båda tidningarna, är något som bildchefen Leif också
funderat över.
”Jag tror att det kommer att förändrats. Här i Gävle har du två tidningar,
där den enas överlevnad hänger på om de får fortsatt presstöd. Och det har
ju gjorts rejäla förändringar här de senaste tio åren. Och jag tror att det
kanske tar en fyra- fem år till, kanske tidigare, sen har vi en förändring till.”

5.2.2

Bildchefens roll att sammanföra två kulturer

Innan sammanslagningen var ett av problemen för Leif att de två olika
fotografgrupperna hade ursprung i olika redaktionskulturer, och snart skulle jobba
tätt ihop och fungera som en enhetlig bildbyrå. Att få gruppen att fungera blev en av
Leifs första uppgifter som nytillträdd bildchef i organisationen.
”Jag märkte att fotograferna på GD var jättepositiva medan fotograferna på
arbetarbladet var väldigt negativa.(…) Jag tror att de helt enkelt trodde att
de skulle få det sämre. Att nu är det någon annan som tar över och då blir
inte det som vi haft tidigare kvar.(…) Vi är ju två helt olika tidningar och
två helt olika kulturer. Det var ju en kulturkrock på ett sätt.”
För att få ihop gruppen hade Leif personliga samtal med alla anställda på
fotoredaktionerna, där han drog upp de nya riktlinjerna för hur gruppen skulle jobba
ihop och hur organisationen skulle fungera.
”...när ni går in i den här organisationen då får ni betrakta det som en nyanställning, alltså glöm allt som har varit. Det är ingen idé att komma och
säga att, så här gjorde vi på AB och så här gjorde vi på GD. Det var liksom
inte aktuellt att ha de tankegångarna. Utan det gällde att komma ren så att
säga.”
In i den nya organisationen följde nästan alla fotografer med. Flest fotografer som
försvann var från Arbetarbladets redaktion. Några skulle snart gå i pension och
valde därför att lämna arbetet tidigare, när erbjudandet om avgångsvederlag kom.
En fotograf slutade i protest mot de nya förutsättningar och krav som ställdes på
fotograferna i den nya organisationen.

”… hon skulle inte kunna jobba som hon hade gjort innan, borta på
Arbetarbladet. Hon ville inte jobba kvällar och inte fotografera sport. Det är
tråkigt att hon tog det så, för jag tror att hon hade klarat det. Men
förutsättningarna i den här organisationen är så slimmade och tighta så här
krävs det att alla gör samma sak. Vi kan inte ha någon gräddfil, det var vi
tydliga med. Det är helt omöjligt.”
På både Arbetarbladet och Gefle Dagblad har det under många år skapats en
arbetsmoral och ett sätt att handskas med de nyheter man varje dag sprider till
Gävles invånare. Dessa arbetssätt och inställningar har enligt Leif skilt sig från
tidning till tidning.
”Det har nog skiljt sig åt på det sättet att fotograferna på AB haft ett mer
individanpassat schema, väldigt individanpassat. Så har det inte varit på
GD. Nu har vi ju ställt de kraven att alla ska jobba lika för vi tror (…) och
jag tror att många andra håller med mig om att om man har en likvärdig
syn på teamet, så blir det mindre skitsnack helt enkelt.”
Även om skillnaderna mellan de olika tidningarna varit märkbara påpekar Leif
negativa och positiva saker i olikheterna. Han framhåller att med in i den nya
organisationen ska ”godbitarna” från de gamla redaktionerna plockas.
”Jag har ju sagt det att har man bra idéer med sig från AB så ska man
plantera dem här, likadant om man har några härifrån GD då. Så där går
jag runt och tittar, för man lär ju av varandra.”
Trots att förändringarna i den nyskapade organisationen sägs vara väntade på grund
av att det är besparingstider, berättar Leif att fotograferna på tidningen själva
funderar mycket över vad som kan bli bättre i framtiden. Besparingarna är ett
faktum, nu får man jobba med vad man har och det är bildchefens uppgift att föra
fotografernas talan.
”… jag har sagt till fotograferna att de ska komma med synpunkter. Nu har
jag två A4 med synpunkter liggande här. (…) Och den talan för jag ju då
mot nyhetscheferna. Det är ju min uppgift att samla cheferna, och tala om
att ” nu är det så här va”. För det är ju ingen idé att fotograferna springer

där, så det här är mitt sätt, att de får gå till mig istället och så samlar jag på
mig alla synpunkter.”

5.2.3

”Bildbyrå”– att jobba neutralt

I den nya organisationen har bildens roll förändrats, på både gott och ont enligt Leif.
Förut kunde individen, fotografen, påverka mer. Man hade en nära kontakt med
reporter och redigerare. På Arbetarbladet rangordnade fotograferna bilderna med en
märkning, då visste redigeraren vilken bild som var bäst och vilken som borde få
störst plats i tidningen. På fotoredaktionen får inga sådana markeringar göras,
eftersom risken då ökar för att bilderna i tidningarna blir för lika.
”… på det viset kan man ju säga att de har tappat sin egen påverkan på
bildjournalistiken. På grund av att annars blir det ju för lika.”
För fotograferna innebär detta en hel del förändringar. Bildernas öde ligger nu
helt i andras händer och fotografernas möjlighet att påverka har minskat
drastiskt.
För att fotograferna inte skulle förlora allt inflytande, och för att tidningarna
inte skulle bli allt för likriktade, kom Leif med ett förslag. Tre dagar i veckan jobbar
en av fotograferna exklusivt för en av tidningarna. Då kan tidningen använda
fotografen till egna jobb som de inte vill dela med konkurrenten och fotografen får
tillfälle att vara med och påverka vinkeln under arbetets gång. Om en fotograf har en
egen idé får den helt enkelt vänta till de exklusiva dagarna på schemat.
”... organisationen är så tight så har man en egen idé, och samtidigt är en
gemensam tillgång för hela redaktionen, ja då kan det vara svårt att bryta
loss och göra något själv. Och gör man någonting själv, ja då ska man ju
lämna det till båda tidningarna när man är i den här organisationen. Men
när du är exklusiv, då öppnas det lite andra möjligheter.”
Omställningen från att tillhöra en tidning till att nu ingå i en sammanslagen
fotoavdelning där man ska arbeta utifrån ett neutralt läge, är enligt Leif ett
återkommande problem som ställer till en del besvär för de anställda.

”Det är självklart svårt, men att jag måste vara neutral och det jobbar jag ju
på hela tiden. Det säger jag till fotograferna också”
Fotograferna har inte längre samma relation till sina forna medarbetare på de båda
tidningarna.
”Jag känner nog att jag jobbar mer på en bildbyrå nu och ibland kan jag
tycka att jag är lite tuff mot mina gamla arbetskamrater, på det viset. Jag
säger nej till många jobb, och då är man ju inne i bildbyrå tänket.”
Men trots de nya förutsättningarna, besparingar och förändringar, saker som alla
fotografer på Gefle Dagblad och Arbetarbladet överlevt är det ändå känslan av
tillhörighet som Leif känner blir svårast att skaka av sig.
”Jag har ju jobbat här så länge, så det är klart, hjärtat finns ju här på GD.
Frågar du någon av AB:s fotografer så kommer de säkert säga att AB
fortfarande finns i deras hjärtan. Det är nog inte så konstigt, och så är det
nog för oss allihop.”

5.3.1

Fotografernas inflytande över nyhetsarbetet

Följande stycken bygger på intervjuerna med fotograferna.
På morgonen brukar de fotografer som jobbar samlas runt fikabordet och dricka en
kopp kaffe tillsammans. I andra delen av rummet pågår Gefle Dagblads
morgonmöte, där reportrar och nyhetschefer diskuterar dagens tidning och de jobb
som ska göras under dagen. Eftersom fotograferna nu servar båda tidningarna med
bilder måste de förhålla sig neutrala till nyhetsarbetet och är inte längre välkomna på
de respektive tidningarnas morgonmöten.
Generellt tycker fotograferna att inflytandet på nyhetsarbetet har minskat i och
med att de inte längre deltar i den redaktionella planeringen, främst genom att de
inte längre kan vara med på morgonmötena.
”Det är den sämre biten i den här hopslagningen, att fotograferna är mindre
delaktiga i att påverka produkten, att vi inte är med på morgonmötena och
direkt kan komma med förlag, idéer och så, det har blivit klart sämre”

En svarsperson menar att man inte längre tar tillvara på all den erfarenhet
fotograferna har, deras idéer och alla de personer som fotograferna träffat på jobb
genom åren när man planerar jobb och vilka personer man skall träffa. En annan
svarsperson menar att man som fotograf inte längre lägger sig i hur jobben utformas,
nu får man uppdrag som man åker ut på.
”… jag har inte samma kontroll över jobben som jag hade innan, utan man
blir bara utskickad, man är inte med och bygger upp”
Fortfarande anser fotograferna att de kan påverka lika mycket som före
sammanslagningen på de jobb de gör på fält tillsammans med en reporter. Däremot
har fotograferna inget inflytande över jobbet väl tillbaka på redaktionen.
”Jag kan inte påverka så mycket längre, förut kunde jag göra det på
morgonmötet, komma med någon infallsvinkel eller idé, men nu faller man
bort lite där. Men det är mer på plats, ute på jobb man kan göra det (…)
Man har inte så mycket insyn längre i det journalistiska”
Samtidigt tycker en av svarspersonerna att deras arbete blivit mer effektivt i och med
att de inte längre är med på morgonmötena.
”Jag försöker se det positivt också, för det gick ofta åt en halvtimme åt att
prata om mindre vidkommande saker”

5.3.2

Fotografernas egna idéer

I den sammanslagna bildredaktionen där det är meningen att fotograferna ska ha en
neutral roll till nyhetsarbetet, vill man samtidigt att fotograferna ska kunna komma
med tips och egna idéer som tidigare. Svarspersonerna upplever att det kan vara
svårt att veta vart de ska vända sig med dessa idéer efter sammanslagningen.
”Om man får ett tips eller någonting så där ute på stan så är det svårt att
veta riktigt vart man ska vända sig och lämna det”
Med generella nyhetstips ska fotograferna gå till båda tidningarnas nyhetschefer,
men har man egna bildidéer vet man inte säkert vart man ska vända sig.

”Förmodligen skulle det ju bli GD jag går till eftersom jag känner dom
reportrarna bäst, men det är lite konstigt”
Många av svarspersonerna säger att de ännu inte stött på problemet eftersom de
upplever att det varken finns tid eller utrymme i organisationen för att genomföra
egna idéer.
”Jag har inte haft någon idé som jag inte vetat vad jag skulle göra med, det
känns som man har fullt upp”
Det är meningen att fotograferna ska arbeta med egna idéer under de dagar som de
är exklusiva för den ena eller andra tidningen. En av svarspersonerna som arbetat
som exklusiv fotograf svarar att han upplever att han kunde bidra med egna
bildidéer precis som tidigare när fotograferna var knutna till någon av
redaktionerna.
”… när jag var på AB så hade jag en del egna bildidéer som jag genomförde,
det var inga problem”

5.3.3

Två fotografkulturer blir en fotografgrupp

Efter att ha avslutat morgonens diskussion vid fikabordet sätter sig Jenny på sin plats
på fotoredaktionen, hon bläddrar mellan bloggarna som ligger som bokmärken på
hennes dator samtidigt som hon väntar på att det redaktionella programmet News
Pilot där dagens jobb på tidningen organiseras i ska starta. Jenny klickar fram till
dagens lista för att se vilka jobb hon är uppsatt på och med vilken eller vilka
reportrar. Kvällen innan och under morgonen har bildchefen gjort i ordning listan,
men under dagen tillkommer hela tiden nya jobb. Idag skall Jenny till Sandviken på
ett jobb. Under åren som fotograf på Arbetarbladet har hon ofta gjort jobb där men
idag skall hon för första gången till Gefle Dagblads redaktion i Sandviken och göra
ett jobb som i morgon ska publiceras i Gefle Dagblad. Jenny tycker att detta känns
lite konstigt att för första gången arbeta tillsammans med de nya kollegorna.
Det finns en uppfattning bland svarspersonerna att fotografernas arbete på de
två redaktionerna skilde sig åt innan sammanslagningen. Att fotograferna på
Arbetarbladet var mer involverade i nyhetsarbetet, från idé till färdig produkt än

fotograferna på Gefle Dagblad. Samtidigt tycker de att det grundläggande jobbet
som fotograf och synen på bilder inte skiljde sig åt mellan dem utan att de jobbade
likadant när de var ute på jobb. Trots att många av fotograferna jobbat under många
år på någon av tidningarna så säger många av svarspersonerna att de har gått lättare
än förväntat att släppa lojaliteten till den gamla redaktionen.
”Man får vara lojal mot den som föder en och jag försöker vara lika lojal mot
AB som mot GD trots att jag jobbat så länge på GD då. Det har jag bestämt
mig för”
Många av svarspersonerna uttrycker att de själva inte längre känner samma
tillhörighet som man tidigare känt till sin tidning. De tror att detta beror på att man
inte längre är med i planeringen.
”… vi har liksom gått in i något nytt, där man har släppt den där
tillhörigheten till någon speciell tidning, jag jobbar mer neutralt om jag ska
vara ärlig. Jag tänker inte så längre”
Svarspersonerna säger att de tycker att fotograferna har blivit en ny gemensam
grupp sedan sammanslagnigen och att alla accepterat den nya situationen.
”… nu är det det här teamet liksom, inte att det är någon som driver; ja
men så här gjorde vi på den tidningen, så har jag alltid gjort. Utan att det
verkar som alla bara tar in det nya; ja nu är det så här och så kör man på”
En av svarspersonerna tror att det är den nya situationen som gör att de känner så.
En annan säger att det har blivit en fotografgrupp där de relaterar till varandra
istället för att främst känna tillhörighet med sin gamla redaktion.
”… eftersom inte vi hör till någon och till alla så har ju vi gemensamma
problem eller så som kanske inte de andra känner av på samma sätt, så man
kanske blir mer sammansvetsade som en grupp istället för just ihop med en
redaktion (…) det skulle vara bra om man blev sammansvetsad med en
redaktion men det funkar ju inte, det går ju inte i det här fallet, det funkar
ju inte när man hör till två”

Samtidigt som svarspersonerna säger att de släppt tillhörigheten till den tidning de
arbetade på tidigare så säger de flesta ”vi” när de refererar till sin gamla redaktion,
detta är något som många själva har reflekterat över.
”… jag säger ju ”vi” fortfarande om GD-huset, fast när jag är ute känner
jag mig nog som AB-fotograf också”
Många av svarspersonerna återkommer ofta till att sammanslagningen
fortfarande är väldigt nytt så att de knappast hunnit få in några rutiner ännu
och att mycket arbete ligger framför dem som grupp.
”Vi håller på att försvara oss som en viktig grupp. Fotograferna här är inte
alltid så duktiga på att prata för oss själva. Vi vet bara inte hur vi ska göra
när vi vill bryta ner dåliga förslag. Just nu är det mest praktiska frågor (…)
Vi måste snacka ihop oss här och få fram en gemensam bildpolicy. Vi hade
en bra på AB, men vi har inte hunnit prata om det här än”

5.3.4

Att publiceras i två tidningar

Jörgen kommer gående in på redaktionen efter sitt första jobb för dagen, ett
gemensamt jobb till båda tidningarna. Det har varit en presskonferens om den stora
julbocken som ställs ut i centrala Gävle innan jul och som människor varje år
försöker sätta eld på. Med sig har han en liten kopia av julbocken i tyg, sin
kameraväska och en kamera på axeln.
– Bocken skall upp den 27 november och de ska inte impregnera den, säger han till
Lasse Palm
Jörgen tar upp julbocken och sätter den över datorskärmen på Leifs plats, en plats
som är tom just nu eftersom Leif själv är ute på ett jobb.
– De ska sälja sådana här i år och pengarna skall gå till att finansiera julbocken,
säger han.
– Jag tror de kan bli ganska populära, säger Lasse Palm
Dagen efter upptäcker fotograferna att redigerarna använt exakt samma bilder från
Jörgens jobb på båda tidningarnas första sidor och inne i tidningarna, dessutom är
nyheten placerad på samma sida i både Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Detta är en

likhet som uppmärksammas av de övriga anställda senare under dagen när
fotograferna gått över till Arbetarbladet för att fika.
– Idag var det första gången på tre veckor som det var samma bild, säger någon.
– Ja, och bilderna var väldigt lika idag, samma bredd och höjd, fyller en manlig
reporter i med.
– Det borde finnas ett system så att det inte kan bli så, säger någon.
– Haha, ja det kanske skulle lysa RED ALERT någonstans, säger en annan.
Alla skrattar.
– Jag trodde att det var rätt liten risk att det skulle bli sådär, tog du bara två
bilder eller? Skojar en reporter och tittar på Jörgen.
– Haha, ja precis. Det var därför, svarar Jörgen
– Man kanske skulle kunna ha något system där redigerarna ringer varandra,
säger Leif. Eller, det kanske blir lite konstigt, följer han snabbt upp med.
Fotografernas bilder från gemensamma jobb publiceras nu i både Gefle Dagblad och
Arbetarbladet och ibland händer det som denna gång att det är exakt samma bilder
som används i båda tidningarna. Innan sammanslagningen hade fotograferna
möjlighet att märka bilderna eller prata med redigerarna om vilka bilder de själva
tyckte bäst skildrade nyheten, även om detta gjordes i olika grad på de båda
tidningarna. Idag är det inte längre meningen att fotograferna ska påverka
redigerarnas val av bilder eftersom risken då ökar för att det blir samma bilder i de
två tidningarna.
”Det blir ju lite konstigt ibland med att, om man då som fotograf åker ut
med två reportrar en från varje tidning och så gör man ett jobb. Och så
lämnar man samma bildmaterial till bägge redaktionerna och så väljer
redigerarna samma bilder och redigerar på ett liknande sätt, och kanske till
och med lägger det på samma siduppslag. Då kan det ju se väldigt lika ut.
Och samma ettabild och så vidare. Så där går ju lite individualism förlorad
kan man säga. Och det har ju hänt, och det kommer att hända på flera jobb,
tror jag.”
Risken för att bilderna skulle kunna bli väldigt lika varandra var man väl medveten
om redan innan sammanslagningen. Svarspersonerna menar att detta är en del i den

nya förändringen som de fått acceptera. En svarsperson berättar att resultatet efter
sammanslagningen inte blivit så illa som fotograferna först befarade.
”I början var jag nog mer förvånad att det såg så bra ut, men jag vet inte
om jag tycker att det har varit så jävla bra. (…) Det är väl bättre än jag
trodde kanske men det är ändå, ser det ju inte bra ut, det tycker jag inte”
Många av svarspersonerna menar att det enda sättet för dem att undvika att
bildmaterialet i de båda tidningarna blir för lika vid gemensamma jobb är att lämna
många varianter till redigerarna.
”Jag gör mitt jobb och lämnar bra bilder, tillräckligt med bilder för att det
ska finnas att välja. Men sen är det andra individer som väljer, och då kan
det ju bli samma.”
Samtidigt är det många som menar att även om de båda tidningarna använder
samma bilder vid ett jobb så är det inte säkert att en läsare lägger märke till det. De
tror att detta beror på att tidningarnas layout och redigering skiljer sig åt och att man
använder bilderna på olika sätt.
”Ibland är det ju exakt likadana bilder, eller exakt samma bild och det är ju
en nackdel. Men sen tycker jag redigeringen skiljer sig så pass att ibland
uppfattar man inte likheten på samma sätt. Visst är det samma bild men
den presenteras på ett annat sätt i Arbetarbladet, annan rubrik, annat
typsnitt (…) det ser ändå ut som två olika produkter i mina ögon”
Svarspersonerna betonar också att det inte är så många av läsarna som både läser
Gefle Dagblad och Arbetarbladet, och därför tror de inte att så många lägger märke
till om tidningarna använt samma bilder från ett jobb. En svarsperson säger också att
publiceringen i båda tidningarna gör det intressant att jämföra resultatet i
tidningarna efter ett gemensamt jobb.
”… dom har samma material och så blir det helt olika. Det är kul också att
se hur reportrarna, när man har varit med två, se hur dom har vinklat en
och samma nyhet”
En svarsperson menar att man också kan se publiceringen i två tidningar som något
positivt, och han tror att fler av fotograferna håller med om det.

”Vi får ju publicera oss i trettio tusen tidningar till och det är väl det man
vill egentligen, som fotograf vill man ju exponera det man gör”

5.3.5

Exklusiv fotograf

Mitt på Gefle Dagblads centralredaktion vid ett ensamt bord nära nyhetscheferna
sitter den fotograf som jobbar exklusiv för dem under tre dagar i veckan. På bordet
finns inga personliga saker, bara en dator och en kortläsare. Nyhetscheferna kan
själva styra över fotografresursen utan att behöva gå genom bildchefen.
På andra sidan om Ruddammsgatan i Arbetarbladets lokaler är
renoveringsarbetet i full gång, i deras lokaler ska den sammanslagna
webbredaktionen sitta. Mitt i byggdammet och bland tomma skrivbord i en hörna
sitter fotografen Lasse Halvan Halvarsson vid en dator. Efter 37 år på Gefle Dagblad
jobbar han nu sin första dag som exklusiv fotograf på Arbetarbladet. Till skillnad
från de andra fotograferna får de som jobbar exklusivt på någon av tidningarna vara
med på morgonmötet och påverka dagens nyhetsarbete och bildchefen menar att det
är ett bra tillfälle för fotograferna att genomföra egna idéer som de inte hinner med
annars.
Alla svarspersonerna har ännu inte hunnit med att vara exklusiv fotograf för
båda redaktionerna. Bland dem råder delade meningar om att vara exklusiv och
några svarspersoner menar att det skulle vara tydligare att helt bestämma sig för att
den sammanslagna bildredaktionen ska fungera som en bildbyrå.
”Jag tror inte på det här med exklusiv. Det känns lite som att ha kakan och
äta den. Dessutom har man ju bilder på olika datorer och sina saker på olika
platser. Det är ju så löjligt för den exklusiva fotografen på GD sitter ju bara
på andra sidan av rummet”
Andra svarspersoner menar att det är en bra möjlighet att få genomföra sina egna
idéer. Men påpekar samtidigt att de inte alls känner sig delaktiga i det övergripande
nyhetsarbetet genom att vara exklusiv fotograf under tre dagar. En svarsperson
menar att risken är att redaktionerna använder resursen på fel sätt.
”det är mindre jobb när man är exklusiv för då sitter man mest och väntar
på att något ska dyka upp (…) nyhetscheferna är ju så smarta att de sitter

och håller på den resursen, dom vill ju ha en person som sitter där och
väntar tills det blir utryckning, något verkligt bra och så lägger dom på så
mycket som möjligt på byrån. (…) Så man kan ju sitta här och ha det
jättelugnt medan de andra springer benen av sig, det känns ju konstigt.”
Svarspersonerna säger att de inte känner att det är något problem för dem att jobba
för tidningen som tidigare varit deras konkurrent.
”… när jag var exklusiv på Arbetarbladet så var jag deras fotograf, så var
det”

5.3.6

Konkurrensen som försvann

Åter på bildredaktionen har Leif kommit tillbaka från ett jobb, han sätter sig ner på
kontorsstolen och vänder blicken mot den högra av de två skärmarna som är
placerade framför honom. På den ser man dagens fotolista. Plötsligt bryts tystnaden.
– Helvete, det är ju ett gemensamt jobb. Oh, det är en sådan typisk grej som dyker
upp, säger han.
Han plockar upp telefonen och ringer till nyhetschefen på Arbetarbladet.
– Nu upptäckte jag att ni har en exklusiv och en gemensam på samma jobb, jag
skickade ju iväg Håkan på det där också, säger han i telefonen och fortsätter:
– Jaja, skit samma, det är ju som det är.
Sedan vänder han sig till oss:
– Det spelar inte någon roll nu. Jag tappade det jobbet när jag var iväg ut själv.
Shit happens.
En stund senare är Håkan tillbaka från presskonferensen, han sätter sig vid sin plats
och börjar lägga in bilderna från jobbet. Håkan och Halvan är vana vid att konkurrera
med varandra, men i morgon kommer Håkans bilder vara i Gefle Dagblad och
Halvans i Arbetarbladet, istället för tvärtom som förr.
”Jag blev lite förvånad när Halvan var där. Det var första gången jag var
med om ett dubbeljobb, men om den andra tidningen vill skicka sin
exklusiva så kan de ju göra det. De kan ju få en annan vinkel då. Det kändes
lite som om jag tävlade med Halvan idag, som vi gjorde förr”

På de allra flesta jobb efter sammanslagningen är fotograferna utan konkurrens och
en del av svarspersonerna säger att de saknar konkurrensen och den stimulans som
den gav, att de själva blev bättre genom att tävla med någon.
”Jag var jämt taggad för man ville ju alltid vara bättre än AB, det var ju
liksom det man gick in för. Den har försvunnit, konkurrensen och sen att
slå upp tidningen dagen efter och se att man var bäst liksom, för det vill
man ju vara.”
Andra svarspersoner säger däremot att de inte tror att det har påverkat deras bilder
att konkurrensen försvunnit.
”Jag har krav på mig själv, så jag tycker inte att jag får slappna av. Det har
nog alltid varit så.”
Sedan sportavdelningen blev gemensam 2003, så har det mesta av konkurrensen
redan försvunnit, det är svarspersonerna överens om. Sedan dess har de båda
tidningarnas fotografer delat på ansvaret för sportjobben. En svarsperson säger att
det var på sportjobben som konkurrensen blev som mest tydlig, när två fotografer
stod bredvid varandra under en match och sedan kunde jämföra resultatet i
tidningen dagen efter.
”Vi tog ju bättre sportbilder förut, för att vi stod två stycken på hockey,
bandy eller fotboll (…) det är ju bättre med fyra ögon än två. Så är det ju,
även med pennan, sporten var ju bättre förr när det var två
sportredaktioner, så är det ju. Och det är väl samma sak här. Man blir ju
sporrad av konkurrens”
En annan säger att en bekvämlighet kan ha smygigt sig in, att det kanske inte längre
är lika viktigt att stanna hela matchen om man är stressad, som när det fanns en
konkurrent på plats.

5.3.7

2 reportrar 2 vinklar 1 fotograf

Strax före lunch är det dags för Annakarin att åka på en presskonferens, det är ett
gemensamt jobb. Annakarin tar på sig sin jacka och skyndar ner mot bilen som står
parkerad på gården. På vägen möter hon upp reportern Ingegerd från Gefle Dagblad

som ska med i bilen till presskonferensen, Arbetarbladets reporter Ylwa cyklar själv
dit. Det tar inte mer än fem minuter att köra till presskonferensen. Utanför ingången
stannar Annakarin och släpper av Ingegerd, sedan kör hon och parkerar bilen. Inne i
konferensrummet hälsar Annakarin på de som är närvarande;
– Jag kommer från AB/GD, säger hon
– Ja just det ja. Då får du kanske säga att du kommer från Gävletidningar istället,
skrockar en politiker.
– Nej, det får du inte säga, tycker Ingegerd
– Men det är ju så, jag ser er som en tidning, säger politikern
– Vet hut, säger Ingegerd. Politikern skrattar men det gör inte Ingegerd.
– Men det är ju inte så stor skillnad nu, säger politikern. Den enda skillnaden för
mig som politiker är ju ledarsidorna. Men vilken tidning du skriver för kan ju inte
spela någon roll för det sättet du skriver på, fortsätter han.
– Nä, men du får ju två sidor av samma händelse, säger Ingegerd.
Många av svarspersonerna tycker att en av de största förändringarna sedan
sammanslagningen är att åka på ett gemensamt jobb med två reportrar, en från varje
tidning. Det brukar vara ett eller ett par jobb varje dag som är gemensamma, men på
de allra flesta jobb är det fortfarande bara en fotograf och en reporter. De flesta
svarspersonerna är överens om att det blir mer jobb när det är ett gemensamt jobb,
dels är det viktigare att lämna fler varianter till redigerarna och dels måste de
planera annorlunda inför jobben med två reportrar.
”Man är ju mycket sambandscentral, jag ringer alltid reportern innan jobb,
alltså båda två och frågar när vi ska åka och var ska jag hämta dig och så.
Det kan ju vara att jag ska vidare efter så de måste ha egen bil, så det är ju
väldigt mycket logistik.”
Att jobba med två reportrar samtidigt innebär också att fotografen inte kan diskutera
vinkeln på jobbet med reportern i bilen på samma sätt som man ofta gjort förr. Flera
svarspersoner säger att de nu bara kan prata om jobben i allmänna drag.
”… om det är gemensamt jobb så kan jag inte sitta och babbla i bilen som
förr, inte snacka taktik på vägen dit”

En svarsperson säger att han istället ber reportrarna ta honom åt sidan ute på jobbet
om det tänkt sig någon speciell vinkel, och flera andra säger att de löser problemet
på liknande sätt.
”… när man kommer ut på jobb får man liksom gå till den ena först och
viska lite och så får man gå till den andra och viska lite”
Svarspersonerna menar att det är lika stor omställning för reportrarna som numera
måste samsas om samma fotograf med sin konkurrent.
”… det är bökigt faktiskt. Man känner sig lite som den, ni vet den
populäraste hästen på ridskolan, du vet att dom bara så här; jag vill ha dig,
jag vill ha dig!”
En svarsperson säger att hon tycker det är viktigt att båda reportrarna känner att de
fått ta del av fotografen lika mycket ute på ett jobb, så att det inte bara finns bilder till
den ena reporterns artikel när de kommer tillbaka. Fotografen måste hela tiden tänka
på att det behövs olika bilder till de två artiklarna.
”Man springer runt lite mer och tar de allmänna bilderna som båda
tidningarna ska ha. Sen delar man upp sig och tar reda på vad de båda
reportrarna är ute efter. Det blir stelare men man måste ju dela upp sig.
Men även om man gör fotojobb till båda så lägger man ju ändå upp jobben
till båda för ingen ska ju känna att någon är favoriserad”
Fotograferna arbetar ibland med jobb som är exklusiva för Arbetarbladet så därför är
det inte meningen att reportrarna ska gå in på fotoavdelningen i onödan. Ändå är det
inte ovanligt att reportrarna från Gefle Dagblad stannar till ibland och diskuterar
något jobb.
”Så kan inte AB:s reportrar göra, eller de kan men det blir ju inte så. Jag
tror AB:s reportrar tycker det är tomt på AB nu när vi flyttat hit. Där kom
de alltid och hängde hos oss och diskuterade bilder och jobb, nu är det så
långt för dem att gå”

5.3.8

Fotograf på nya villkor

På den röda väggen längst in i på fotoredaktionen hänger två gamla fotografier som
föreställer den gamla fotoredaktionen på Gefle Dagblad vid två olika tillfällen. När
fotografernas arbetsplatser skulle flyttas hit fick Arbetarbladets fotografer välja
platser först eftersom de kanske skulle känna sig mer hemma då, berättar en
svarsperson. Håkan valde hörnplatsen längst in på bildredaktionen vid fönstret. Han
minns tillbaka på hur de jobbade på Arbetarbladet.
”Alla har snackat om jobb på ett annat sätt där, ”kom och påverka!” I den
här konstellationen kan vi inte påverka. Men för mig var det en viktig och
kul del av jobbet. Vi är fortfarande bildjournalister, men med mindre
inflytande.”
Alla svarspersonerna har tankar om hur deras yrkesroll har påverkats. Dels tycker de
flesta svarspersonerna att själva arbetet som fotograf inte förändrats särskilt mycket
när de är ute på ett jobb.
”… det spelar ju inte någon roll vem uppdragsgivaren är. När man väl
kommer ut med kameran på jobbet så blir man ju både nyfiken och gör det
jobb man ska.”
Men samtidigt säger de flesta att de känner sig mindre delaktiga i att forma
nyhetsarbetet, att fotograferna blir utskickade på jobb men inte är med och skapar
jobben.
”… man är väl mer en service, det är väl mer tydligt vad jag ska göra idag
kanske, jag ska fota så. Inte en tidningsmakare utan jag ska fota, inte så
mycket journalist utan fotograf.”
Framförallt påpekar en av svarspersonerna att det är de jobb som fotograferna inte
betraktas som riktiga bildjobb som man inte har så mycket makt över längre. Trots
att fotgrafernas inflytande över nyhetsarbetet minskat är det många av
svarspersonerna som tycker att detta inte har lett till att fotografernas status på
tidningarna har blivit mindre. En svarsperson säger att det känns som att det finns
en uppfattning om att fotograferna inte spelar någon roll längre, eftersom det är på
deras avdelning man sparar in. Samtidigt som svarspersonen säger att den nya större

fotoredaktionen gör att det känns professionellare. Andra svarspersoner uttrycker
samma sak.
”… det är mera fotografering nu, jag kanske tycker det är lite
professionellare också. (…) Man kanske lägger ribban lite högre. Att vi har
beställare och då tänker jag att vi måste leverera lite fler bilder, höjdare,
breddare, personen kollar till höger, personen kollar till vänster. (…) man
försöker variera sig så mycket det går (…) för min del är det till det bättre.”
Flera av svarspersonerna menar att det är deras förhållande till nyhetscheferna som
förändrats mest, eftersom det nu finns en bildchef som styr arbetet och tar emot
beställningar.
”… nyhetscheferna, dom inte är mina arbetsledare längre, dom försöker
ringa och beställa jobb och försöker få en att stanna kvar och ändra på saker,
fast det går inte”
En svarsperson berättar att hon aldrig längre går fram till nyhetschefen när det är
istället går direkt till bildchefen. Diskussionerna mellan fotograferna och
nyhetscheferna har försvunnit.
”… man går ju inte in i några diskussioner med nyhetscheferna om man ska
göra det här jobbet eller inte. (…) förr jobbade man ju mer nära en
nyhetschef och då kanske man kunde resonera med dem, men nu är det ju
inte så. Nu är det fotouppdrag och åka ut och utföra dem.”
En svarsperson säger att det blir en bättre kontroll över de jobb som görs när de har
en bildchef.
” … det sorteras lite annorlunda nu, förut gjorde jag mer grus som vi säger,
småjobb, dom är lite borta nu, det är bra”

Kapitel 6
6.1

Analys

”Gävlemodellen”

De senaste åren har Sveriges mediekarta snabbt genomgått stora förändringar.
Orsakerna har framförallt varit ekonomiska, något de flesta inom branschen varit väl
medvetna om. I Gävle liksom i en rad andra svenska städer, har tidigare
konkurrenter tvingats till olika grader av samarbete och förändringar inom
organisationen. Som Alström och Nord skriver i sin bok Den skånska modellen – En
VD, två kulturer, tre tidningar och fyra bröder, har sammanslagningarna sett olika ut
runt om i landet. På vissa orter har man endast hjälpts åt med icke redaktionella
verksamheter så som annonser, teknik och tryck. Medan det på andra håll lett till
större fusioner, i vissa unika fall har det lett till totala sammanslagningar där två
tidningar blivit en helt ny tidning med nytt namn. Kanske är den unika
sammanslagning som skett i Gävle ytterligare ett exempel att lägga till i Alströms
och Nords lista över olika sorters fusioner som skett i Sverige, under beteckningen
”Gävlemodellen”.
I Gävle finns en lång tradition av konkurrens mellan de två jämnstora
tidningarna, Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Men det rådande ekonomiskt hårda
klimatet på marknaden gjorde att det 2003 var omöjligt för tidningarna att fortsätta i
samma anda. Samma år stod ett nytt avtal på agendan och början på ett framtida
samarbete var ett faktum. Tidningarna skulle nu bland annat ha gemensam
företagsledning, annonsering och tryckeri. Alla förändringar som skedde var klart
märkbara för de anställda på tidningarna. Men mest märkbart var
sammanslagningen av sportavdelningarna, som bildade en helt ny avdelning och
som skulle producera sportsidor till båda tidningarna. Fotograferna upplever att det
var i detta skede som den verkliga konkurrensen mellan fotoavdelningarna försvann.
Ansvaret delades på båda fotoredaktionerna och man tog ansvar för sportjobben en
vecka var. Efter förändringen 2003 stod man inte längre två konkurrerande
fotografer ute på jobb. Sportjobb som enligt fotograferna särskilt gynnades av
konkurrensen.
Ekonomins effekter fortsatte att påverka. Sammanslagningen den 1 november
2009 av fotoredaktionerna och webbredaktionerna var ytterliga ett steg i samarbetet

mellan de båda konkurrenterna. Ett unikt samarbete mellan två tidningar, där en
gemensam fotoredaktion ska fungera som en bildbyrå. Fotograferna ska nu leverera
bilder efter beställning till de båda tidningarna.
På den nybildade fotoredaktionen är ingen överraskad över att det nu var deras
avdelningar som skulle slås samman. Eftersom det redan 2003, när det första avtalet
skulle skrivas både var foto och sporten som diskuterades och var aktuella för en
kommande sammanslagning. Lotten föll den gången på sporten.
Precis som Heide och Johansson skriver är en organisations uppbyggnad inte
statisk. Organisationen måste anpassa sig till den nya omgivningen för att kunna
överleva. En fotograf uttrycker att man inte kan stå med klackarna i backen och säga
nej till förändring. Det gäller att hänga med, och då får man acceptera de nya
villkoren och de nya situationerna.
Trots att alla accepterar ekonomins påverkningar på deras tidningar, finns en
utbred oro för var deras yrke är på väg. Om hur deras yrke ska se ut i framtiden och
om det kommer att finnas en plats för dem i organisationen längre fram. Som
Nygren skriver måste yrkesrollen alltid relateras till det aktuella medieföretaget
eftersom yrkesroll och profession växer fram och förändras utifrån ekonomisk,
teknisk och kulturell kontext.

6.2

Två grupper ska bli en

Fotograferna på de båda tidningarna står nu inför det faktum att konkurrenterna ska
bli kollegor. Fotograferna kommer från två olika redaktionella verkligheter och två
olika kulturer. Nygren skriver att man socialiseras in på en redaktion och att det är
genom det praktiska arbetet som man lär sig vad som gäller på redaktionen. Detta
går att jämföra men vad de tyska författarna Hofstede och Hofstede skriver om att
alla har med sig ett ”bagage” av upplevelser när vi ställs inför en ny situation. De
fotografer som arbetat i samma sociala miljö bär med sig en uppsättning av
kollektiva uppfattningar, om hur saker ska vara och bör göras. Dessa var gällande på
deras forna arbetsplats, men kanske inte är kompatibla med hur den nya
organisationen är uppbyggd och ska fungera.
Bland fotograferna och bildchefen finns en uppfattning om att man på de olika
fotoredaktionerna haft olika roller i nyhetsarbetet. På Arbetarbladet fanns en känsla

av att ha en möjlighet att kunna påverka och diskutera både bilder och nyhetsarbetet,
från idé till tryckt tidning, både innan och efter jobben var gjorda. På Gefle Dagblad
upplevde fotograferna att de inte hade samma inflytande och bjöds inte in att delta i
det redaktionella samtalet på samma vis.
Nygren skriver att den roll man tillskrivs på arbetsplatsen beror på vad man
förväntas producera, för att fylla mediet med innehåll. Yrkesrollen och identiteten
formas i relation till andra yrkesgrupper inom organisationen. De upplevda
skillnaderna på fotoavdelningarna kan ligga i att olika saker förväntades av
fotografgrupperna i de olika tidningshusen.
De roller som fotograferna tilldelats på de olika tidningarna består i, som
Alvesson och Svenningsson skriver, av olika värderingar, meningssystem och
grundläggande antaganden som de jobbat utefter. Dessa tar de med sig när de nu
ska gå in och jobba i en ny grupp.

6.3

En ”bildbyrå” – två uppdragsgivare

Den sammanslagna fotogruppen ska fungera som tidningarnas alldeles egna
"bildbyrå". Beställningar kommer in till bildchefen som delegerar vidare till
fotograferna. Utgångspunkten för allt arbete på ”byrån” är att fotograferna ska jobba
neutralt. Eftersom de ska vara neutrala i sitt arbete, får de inte längre vara med på
tidningarnas morgonmöte eller diskutera val av bilder med reportrar och redigerare.
Många av fotograferna säger att de saknar dessa stunder då de kunde få en
inblick och kunna påverka det journalistiska arbetet. Nu går dessa tillfällen helt
fotograferna förbi, som endast kontaktas när jobbet är färdigplanerat.
Fotoavdelningen är placerad mitt på Gefle Dagblads centralredaktion, och när
de nu utesluts från det redaktionella samtalet och inte får närvara vid möten eller
diskussioner upplever de att de inte längre tillhör någon tidning. De kan inte längre
vara med och diskutera nyhetsjobb, när de skapas på morgonmötena. Detta går att
jämföra med vad Nygren skriver om vad som förväntas av en yrkesgrupp. Det
förväntas inte längre av fotograferna att de ska delta i redaktionsarbetet och i
diskussionerna runt framtida jobb. Detta upplever fotograferna som en stor
förändring i yrkesrollen.

Fotograferna uttrycker att arbetet de utför i grunden känns likadant som förr
när de är ute på jobb tillsammans med en reporter. Då kan de vara med och styra
över den journalistiska vinkeln och vilka bilder de ska ta. I den nya organisationen
finns gemensamma jobb på schemat, då en fotograf åker ut på jobb tillsammans med
två reportrar. Detta upplever många på fotoavdelningen som mer komplicerat än att
jobba med bara en reporter som tidigare. För en av fotograferna upplevs dessa jobb
som att vara ridskolans populäraste häst, då båda reportrarna vill använda
fotografen till just sin vinkel. Eftersom reportrarna fortfarande jobbar för två
konkurrerande tidningar och inte vill avslöja sin vinkel, kan reporter och fotograf
inte längre prata om vinkel på väg till jobbet i bilen som förr. Istället måste
fotografen ringa innan eller så får de diskutera vinkel på plats.
Nygren skriver också om normer och rutiner i det vardagliga arbetet, som
byggts in i arbetsflödet. Det kan till exempel vara att utnyttja tiden innan ett jobb i
bilen, för att snacka ihop sig om ett jobb. Detta är en rutin som fotografer och
reportrar nu tvingats förändra, trots att detta varit viktiga samtal under dagen då
beslut om vinkel och upplägg tagits. Samtalen i bilen har ofta legat till grund för hur
fotografer och reportrar arbetat tillsammans. Enligt fotograferna finns nu ingen tid
för dessa samtal i det vardagliga arbetet, väl ute på jobb hinner de oftast inte med
mer än ett kort snack. Samarbetet som uteblir gör att kopplingen mellan text och bild
kan bli lidande.
För att fotograferna inte helt skulle exkluderas från samtalen på redaktionerna
kom ett förslag från den nytillträdde bildchefen. Att det tre dagar i veckan skulle
finnas en fotograf som jobbar exklusivt åt varje tidning. Nyhetscheferna får använda
resursen hur de vill. Enligt bildchefen kom det här systemet till för att mildra
förändringen för fotograferna. Som gått från att vara delaktiga till att nu vara helt
utanför det redaktionella arbetet. Denna lösning finns också till för att fotografen ska
få utlopp för egna idéer och tankar. Bland fotograferna finns det delade meningar om
detta. Vissa tycker att det känns som att man vill ha kakan och äta den, och ska man
förändra organisationen för att få den att fungera som en bildbyrå är det bättre att
förändringen sker hela vägen ut. Andra tycker att det är roligt att få vara med och
påverka, delta och bidra med egna bildjobb.

Samtidigt som fotograferna saknar att kunna delta i det journalistiska arbetet,
så är det många som också ser positiva effekter av sammanslagningen. Fotograferna
upplever att det är roligare att jobba i en stor grupp eftersom gruppen blir en
spetskompetens på tidningarna. Många anser att deras ”byrå” gjort att arbetet känns
mer professionellt. Arbetsdagen upplevs mer effektiv, där det inte längre läggs tid på
något annat än det mest väsentliga, fotograferingen. Det finns helt enkelt inte tid till
att sitta med en reporter i timtal på intervjuer. Nygren skriver att en del av
yrkesrollen handlar om värderingar och ideal. Fotograferna upplever att idealbilden
av det grundläggande arbetet för en fotograf inte har förändrats. En av de anställda
på fotoavdelningen menar att vara en fotograf handlar fortfarande om samma saker
som förr, att vara nyfiken och åka ut för att träffa folk.
En annan stor skillnad som fotograferna upplever är att de nu har en bildchef
istället för att deras arbete styrs av nyhetscheferna. Bildchefen sitter som ett filter och
sorterar bort jobb, som tidigare kanske upplevdes onödiga och mindre bildmässiga.
Ashforth och Mael skriver att det är viktigt för anställda inom en organisation att det
finns en klar och tydlig riktlinje för deras arbete. Bildchefen inom denna nybildade
grupp, har en stor roll i att leda fotograferna i en gemensam riktning. Vidare skriver
Ashforth och Mael att ju mer unik en organisation är ju mer identifierar sig de
anställda med organisationen. Detta kan komma att betyda att det i framtiden
infinner sig en "unikhets- känsla" bland fotograferna i Gävle.

6.4

Enade fotografer

Alvesson och Svenningsson skriver att de organisationskulturer som man tar med
sig in i en ny grupp sitter djupt rotade. Enligt författarna tar fotograferna med sig de
värderingar, meningssystem och grundläggande antaganden som de jobbat utefter
på den gamla redaktionen in i det nya. För att en ny grupp ska kunna bildas, måste
de anställda fotograferna släppa dessa värderingar och antaganden innan de kan
enas om nya tillsammans på den gemensamma fotoredaktionen. Under intervjuerna,
som gjordes endast tre veckor efter sammanslagningen, uttryckte fotograferna att de
redan kände mycket gemenskap med varandra. Man uttryckte att man var glad för
de nya kollegorna, och att man trivdes ihop som grupp. En fotograf berättade att
man alltid varit goda vänner, även under den konkurrerande tiden. En anledning till

att denna starka känsla av gemenskap infunnit sig så snabbt, kan bero på att de två
fotografgrupperna redan innan sammanslagningen haft en stark symbolisk
gemenskap som knutit dem samman. Detta går att jämföra med vad Alvesson och
Svenningsson skriver om symbolisk gemenskap. Fotograferna har kunnat känna igen
sig i varandras arbete, och det faktum att alla varit del av mindre grupper på
tidningarna. Alvesson och Svenningsson menar att interaktion och gemenskap
skapar en stark identitet och i detta fall skulle denna interaktion och gemenskap
kunna betecknas som en fotografidentitet. En identitet som för fotograferna upplevts
starkare än den identifikation de haft till övriga yrkesgrupper på tidningarna.
Att vara fotograf, jobba under samma förutsättningar och att ha kameran som
sitt viktigaste redskap gör att de kan relatera till varandras yrkesidentiteter och
därmed känna stark gemenskap. Anledningen till att de så fort känt sig som en
grupp kan vara att de redan innan sammanslagningen delat gemensamma
värderingar om yrket.
Alvesson och Svenningsson fortsätter med att förklara denna samhörighet,
genom att skriva att om en organisations identitet är en viktig källa till
medlemmarnas identitet ser människorna sig själva som en del i ett "vi" och upplever
närhet med organisationen. "Vi– känslan" förstärks ytterligare om andra grupper har
en framträdande roll och syns mycket. Vilket är vanligt förekommande på tidningar
där reportergrupper och redigerarna, både ofta är många fler till antalet och har mer
att säga till om än vad fotografer har. När dessa grupper syns mycket är det lättare
för den mindre gruppen, i detta fall fotograferna, att skapa en tydlig "vi– känsla". Då
de strävar efter samma sak, att göra sin röst hörd på tidningen så att deras
yrkeskunskaper ska prioriteras och anses viktiga. Det är i relationen till de andra
grupperna, reportrarna och redigerarna, som identiteten i fotografgruppen har
stärkts och befästs.

Kapitel 7

Slutsats

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka om och i så fall hur
fotografernas yrkesroll förändrats i och med sammanslagningen av de båda
fotoavdelningarna på Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Och vår frågeställning har
varit följande:
•

Har fotografernas yrkesroll förändras sedan sammanslagningen och i så fall
hur?

7.1

Förändringen av yrkesrollen

Sveriges rådande ekonomi och ett hårt marknadsklimat påverkar i direkt led den
svenska mediebranschen. Detta har lett till att många organisationer inom media
genomgår stora förändringar idag. Förändringarna påverkar fotografernas
yrkesvardag, effekter som fotograferna själva inte kan påverka.
Ekonomin har därmed tvingat fram snabba förändringar över hela Sveriges
mediekarta. Vilket lett till olika slags förändringar, allt från totala sammanslagningar
av tidningar till olika sorts samarbeten mellan konkurrerande tidningar. Detta har
skett i Gävle, där fotograferna påverkats men själva inte kunnat påverka de
förändringar som skett och fortsätter att ske.
Organisationen har förändrats över en natt, samarbetet har inletts och
fotografernas yrkesroll har förändrats mycket under en kort tid. Yrkesrollen har för
fotograferna i Gävle länge påverkats av de styrande faktorerna, ekonomi och
tillhörigheten till en organisation. Effekten av detta blev tydlig vid den totala
sammanslagningen av fotoredaktionerna 1 november 2009.

7.2

De förändringar som skett

Konkurrens
Tidigare konkurrerade fotograferna i Gävle på många av de jobb som de dagligen
gjorde. Allra tydligast var konkurrensen på sportjobben, där fotograferna stod sida
vid sida vid en match och tävlade om den bästa bilden. Konkurrensen på
sportjobben försvann redan 2003 när sportredaktionerna slogs samman. 2009 kom
det slutgiltiga steget och konkurrensen är nu helt borta då fotograferna tillhör

samma avdelning och servar båda tidningarna på orten. För många av fotograferna
har konkurrensen fungerat som en sporre och kryddat kreativiteten i deras yrke.
Inflytande och påverkan
Fotografernas inflytande och påverkan på journalistiken och bildjournalistiken i
tidningarna var olika beroende på vilken tidning fotograferna arbetade på innan
sammanslagningen. Nu har fotograferna helt förlorat inflytandet över det
journalistiska arbetet. Fotograferna deltar inte i morgonmötena, där många jobb
arbetas fram och tidningen formas. Det finns inte längre någon på redaktionerna som
bevakar bildjournalistikens intressen och diskuterar bildens roll i den färdiga
redaktionella produkten.
Tre dagar i veckan finns en exklusiv fotograf på varje tidning men fotograferna
upplever ändå inte att de kan påverka det redaktionella arbetet långsiktigt.
Neutralt arbete
I den nya organisationen finns det inte längre utrymme för egna idéer, fotografen
måste hålla sig neutrala till nyhetsarbetet. Fotoavdelningens uppgift är att utföra de
bildjobb som beställts av de båda tidningarnas nyhetschefer. Detta är för att
förhindra att de två tidningarna blir för lika både journalistiskt och utseendemässigt.
Fotograferna får inte längre prata med redigerare och reportrar om bildval och
påverka beslut. Det ingår inte längre i fotografernas arbetsuppgifter att påverka och
diskutera. Fotografernas enda uppgift är att utföra de bildbeställningar som kommer
till bildchefen.
När fotografen åker på gemensamma jobb, med två reportrar i bilen märks
kanske kravet på neutralitet allra tydligast för dem. Då de inte längre kan diskutera
vinkeln på jobbet som ska göras. Istället måste fotograferna vänta tills de kommit ut
på jobb och ta reportrarna åt sidan för att diskutera dessa saker.
Effektivitet leder till professionalitet?
Sedan sammanslagningen har fotografernas arbetsdagar förändrats drastiskt. Allting
måste klaffa och alla måste dra sitt strå till stacken för att man ska hinna med de
inplanerade jobben under dagen. Det är färre fotografer i tjänst än innan

sammanslagningen men arbetsbelastningen på foto är lika hög, tidningarna ska
fortfarande fyllas med bilder. För fotograferna innebär detta tajtare scheman, kortare
tid på varje jobb, mindre tid mellan jobben och mindre tid för förberedelse och
redigering. Effektiviteten har höjts och stressfaktorn har ökat men ändå tycker
många av fotograferna att effektiviteten och gruppens storlek har ökat känslan av
professionalitet. Dötiden på redaktionen och på jobb har försvunnit och foto har
blivit en spetskompetens, samlad på en avdelning.
Två uppdragsgivare
Fotograferna tillhör inte längre en tidning, de tillhör två. Detta har minskat närheten
till modertidningarna. Fotograferna är nu en resurs och en spetskompetens på de
båda tidningarna, som jobbar neutralt mot två uppdragsgivare. Eftersom man inte
längre ingår i det redaktionella arbetet läggs all fokus och tyngd på fotografering.
Sammanslagningen har lett till att en ny fristående redaktionskultur har skapats,
någonstans mitt emellan två tidningar. Fotoavdelningens kultur grundar sig i en
stark gemenskap och förståelse för yrkesutövandet, fotograferna emellan. En
förståelse och gemenskap som troligen till viss del fanns redan innan
sammanslagningen. Fotograferna har haft samma upplevelser och värderingar kring
fotografyrket och därmed kunnat relatera till varandra.
Vad har inte förändrats?
Kamera, minneskort eller filmrulle. Tekniken för alla fotografer tillsammans. Att
producera meningsfulla bilder, berätta en historia och möta människor är fortfarande
fotografens huvudsakliga yrkesuppgift. Idealbilden av vad en fotograf är och ska
vara lever vidare. Detta är saker som de ekonomiska krafterna ännu inte kunnat
påverka.

Kapitel 8
8.1

Reflektioner och framtida forskning

Egna reflektioner

Vi hade möjligheten att studera denna unika sammanslagning, något som aldrig
tidigare skett i Sverige. Vi tycker själva att det är ett viktigt forskningsområde
eftersom så mycket förändrats för fotograferna på så kort tid. Sammanslagningen
visar att fotograferna har en utsatt position på tidningar runt om i landet. Deras
avdelning kostar mycket för tidningarna och vi har fått känslan av att bilden är något
som tidningarna ofta inte prioriterar eller tycker är viktigt. Vi tror att detta är
anledningen till att det oftast sparas in på just fotoavdelningar. Studien har varit
extra intressant för oss eftersom vi själva snart kommer att utexamineras från
Mittuniversitetets Bildjournalistikutbildning och därmed snart ska jobba som
pressfotografer i ”den verkliga världen”.
I den bästa av världar vill vi tro att den verklighet vi snart ska ut och jobba i tar
bildjournalistiken på stort allvar, lika stort som vi gör. Att reportrar, nyhetschefer
och redigerare förstår vikten av god bildjournalistik i tidningen och att framtiden för
fotografers status på tidningar ska växa. Vi har nu fått insikt i att det kanske inte är
så, att fotografers roll på tidningar kan förändras över en natt och plötsligt inte
längre ha något inflytande alls över tidningarnas bildjournalistik. Vi tycker att detta
är sorgligt och önskar att förståelsen för fotografers yrke ska öka i framtiden och bli
en viktig del av redaktionerna.

8.2

Tankar om framtida forskning

Den unika sammanslagningen i Gävle lämnar mycket åt framtiden. Fotografernas
yrkesroll förändrades i och med att förändringar kommer fortsätta ske. Vi tycker
därför det är viktigt att återkomma till fotograferna på ”bildbyrån” i Gävle för att
undersöka om deras yrkesroll fortsatt förändras. Vi tror att förändringsprocessen i
Gävle är långt ifrån klar, vi förutspår att det redan om något år kommer gå att
urskilja spår efter förändringarna i fotografernas vardag på tidningarna. Vilket vi
anser lämnar mycket utrymme för framtida forskning inom området.
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9.2

Internet

Tidningsutgivarnas dagstidningsdatabas som finns att hitta på:
http://www.dagspress.se/tidningsdata/tidningsdata_search_fs.jsp?idx=1&search=t
rue

Bilagor
Bilaga 1: Intervjumanual
Medieföretag i förändring
– Vad tror du om dagstidningarnas framtid?
– Vad tror du att denna sammanslagning beror på?
– Var ni beredda på denna förändring, fanns några tendenser, fick ni några
hintar?
– Hur trodde ni att förändringen skulle bli?
Förändring i organisationen
– Hur presenterades sammanslagningen för er?
– Var det självklart att det var foto som skulle slås samman?
– Hur tror du att det framtida arbetet mellan GD/AB kommer att se ut?
– Hur reagerade/kände du personligen när beslutet presenterades?
– Hur känns du nu efter sammanslagningen?
Fotografkulturer på GD/AB förändras
– Hur kom man fram till att den nya bildbyrån skulle vara på GD?
– Hur känns det för dig?
– Hur jobbade en typisk GD/AB fotograf?
– Finns det fortfarande skillnader i yrkesutövandet?
– Var det skillnad i sättet att se på bildjournalistik, på de olika tidningarna?
– Känner du dig fortfarande som en GD/AB fotograf eller känns det som om du
jobbar på en bildbyrå?
– Känner du fortfarande samhörighet med GD/AB?
–

Hur skiljer sig det vardagliga arbetet på den nya redaktionen mot den
redaktionen du ursprungligen jobbade på?

Yrkesroll
– Hur tycker du att din relation till övriga medarbetare på tidningarna har
förändrats?
– Vad har ni för arbetsrelation, hur ser den ut?
– Jobbar ni annorlunda innan?
– Hur känns det att jobba med GD/AB reportrar?
– Kan ni prata om jobb på samma sätt som förut?
– Hur kan du påverka nyhetsarbetet?
– Hur presenterar du egna idéer?
– Vilket inflytande hade på GD/AB?
– Hur ser du på din yrkesroll sedan sammanslagningen?
– Hur har den förändrats?

