
 

 

 
 
 

Nyheter 2020 – Rapport 2 
Dagens medieföretag – morgondagens affärsidé 

 
Börje Alström och Lowe Hedman (red.) 

Mitthögskolan 
 
 
 

Rapportserie FSCN – ISSN 1650-5387 2002:16 
Internt FSCN rapport nummer: R-02-41 

november, 2002 

  
 

 Mid Sweden University 
 Fibre Science and Communication Network 
 SE-851 70 Sundsvall, Sweden 
 
 Internet: http://www.mh.se/fscn 

 
 



 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-41 
Sida 2 (155) 

 
 
 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
ABSTRACT..................................................................................................................................5 
FÖRORD..................................................................................................................................... 6 
 
KAPITEL 1 - EN VÄG MOT SAMVERKAN (Börje Alström) .....................................................8 
Från konkurrens till samverkan..............................................................................................10 
Forskningsprojektets övergripande syfte .............................................................................12 
 Delprojekt 1 - Medieföretags strategival vid förändringar av produktutbudet ...................... 12 
 Delprojekt 2 - Nyhetsproduktion i nya digitala redaktionsmiljöer ......................................... 13 
Rapport 1...................................................................................................................................14 
Rapport 2...................................................................................................................................15 
 Metod och urval.................................................................................................................... 15 
 Rapport 2 har följande innehåll: ........................................................................................... 16 
Kort presentation av medieföretagen ....................................................................................17 
 Nerikes Allehanda ................................................................................................................ 17 
 Radio Västernorrland ........................................................................................................... 19 
 Svenska Dagbladet .............................................................................................................. 20 
 Örnsköldsviks Allehanda...................................................................................................... 22 
 Östersunds Posten............................................................................................................... 24 
 
KAPITEL 2 - MEDIEFÖRETAG ELLER KUNSKAPSFÖRETAG (Börje Alström). ................27 
Inledning....................................................................................................................................27 
Effektiva organisationer och ledarskap.................................................................................27 
Trivsel och organisation..........................................................................................................30 
Interninformation......................................................................................................................31 
Organisationskultur och motivation ......................................................................................33 
Symmetri – asymmetri och trivsel. .........................................................................................35 
Metod eller tillvägagångssätt ..................................................................................................35 
Mål och strategier.....................................................................................................................37 
Kunskap om verksamhetens mål ...........................................................................................37 
Stöd för verksamhetsmål ........................................................................................................38 
Upplevd rätt att agera ..............................................................................................................39 
Resultatredovisning.................................................................................................................39 
Informationsspridning och förmedling ..................................................................................50 
Stöd för verksamhetens mål ...................................................................................................51 
Upplevd rätt att agera ..............................................................................................................52 
Slutdiskussion......................................................................................................................... 53 
 
KAPITEL 3 -MEDIEFÖRETAG UTAN STRATEGIER? (Lowe Hedman) ................................56 
Bakgrund...................................................................................................................................56 
Strategier – i teorin...................................................................................................................57 
Vad karaktäriserar tidningsbranschen? ................................................................................62 
Strategier – i praktiken.............................................................................................................62 
Värdet av strategier och kunskap om dessa.........................................................................67 
Avslutande kommentar............................................................................................................68 
 
KAPITEL 4 - DEN FÖRESTÄLLDA FRAMTIDEN (Asta Cepaite) ..........................................70 
Syfte och metod........................................................................................................................71 
 Syfte ..................................................................................................................................... 71 
 Frågeställningar ................................................................................................................... 71 
Individ i föränderliga arbetsmiljön..........................................................................................71 
Social interaktion mellan arbetsgruppers och organisationers förändringsbenägenhet 73 
 Arbetsklimatets som en funktion av organisationsmedlemmars förändringsbenägenhet ... 73 
 Förändringar och innovationer på organisationer ................................................................ 74 
Undersökningsram...................................................................................................................76 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-41 
Sida 3 (155) 

 
 
 

 

 

Resultatredovisning.................................................................................................................77 
 Arbetsklimat på medieföretagen .......................................................................................... 77 
 Stämning .............................................................................................................................. 78 
 Formell kommunikation ........................................................................................................ 80 
Informationskällor på medieföretagen...................................................................................82 
Organisationens förändringsbenägenhet .............................................................................83 
 Inställning till innovationer .................................................................................................... 84 
 Utvecklingskrafter på företagen ........................................................................................... 86 
Framtidsvisioner ......................................................................................................................88 
Tidningsföretag: drömmen om monopolen...........................................................................90 
 Drömmen om att bli ”allt i ett” ............................................................................................... 90 
 Radion: Bilden med lyssnare i första plan............................................................................ 91 
 Mot det lokala multimediet ................................................................................................... 92 
Sammanfattande analys ......................................................................................................... 92 
 
KAPITEL 5 - LANDSORTSJOURNALISTER I NYHETSFLÖDET (Mikael Gulliksson).........97 
 Redaktionsstudie 1, 1993 och 1996................................................................................... 100 
 Företagsstudie 1, 1993 och 1996 ...................................................................................... 101 
 Redaktionsstudie 2, 2002................................................................................................... 101 
 Användningen av elektroniska källor, 1993-1996 .............................................................. 101 
Elektroniska textarkiv ............................................................................................................102 
Externa klipparkiv och databaser.........................................................................................102 
När använde journalisterna elektroniska källor?................................................................102 
De egna arkiven......................................................................................................................103 
Hur värderade journalisterna elektroniska arkivresurser?................................................103 
Mot en förändrad källanvändning? ......................................................................................104 
Utbildning................................................................................................................................105 
Sammanfattning av data från 1996 och 1996 ......................................................................105 
Attityder och informationsvanor 2002 .................................................................................105 
Informationsvanor och tillgänglighet...................................................................................109 
Informationsvanor och förtroende .......................................................................................112 
Information och förändring ...................................................................................................114 
 
KAPITEL 6 -  EN ANNAN VERKLIGHET (Börje Alström) ....................................................116 
Inledning..................................................................................................................................116 
Att välja rätt publiceringstillfälle...........................................................................................117 
Framtidens distribution .........................................................................................................118 
Morgondagens journalistik ...................................................................................................119 
Personalens syn på hoten mot företagen............................................................................121 
Slutsatser ................................................................................................................................128 
 
KAPITEL 7 - MOBILA REDAKTIONER (Per Mattsson)........................................................129 
Redaktioner och framtida produktion..................................................................................129 
Redaktionen och organisationen .........................................................................................130 
Mobila redaktioner .................................................................................................................131 
Definitioner..............................................................................................................................131 
Hur ska mobiliteten fungera? ...............................................................................................132 
Konsekvenser med mobila redaktioner ...............................................................................132 
Redaktionernas inställning ...................................................................................................134 
Föreställningar om mobilt arbete .........................................................................................134 
Slutsatser ................................................................................................................................138 
 
KAPITEL 8 - LANDSORTSTIDNINGENS FRAMTIDA AFFÄRSIDÉ?  
(Börje Alström och Love Hedman) .......................................................................................139 
Tidningars ställning bland mediekonsumenterna ..............................................................139 
Åtgärder för att behålla publiken eller nå ny publik ...........................................................140 
Allianser med publiken ..........................................................................................................141 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-41 
Sida 4 (155) 

 
 
 

 

 

Tidningarnas ställning bland annonsörer ...........................................................................142 
Tidningarnas ekonomiska engagemang i övrigt ................................................................142 
Den lokala konkurrensen mellan tidningar, radio och television .....................................143 
Samarbete för överlevnad .....................................................................................................144 
Vikten av att få med sig personalen .....................................................................................144 
Vikten av en tydlig ledning ....................................................................................................144 
Vart är medievärlden på väg? ...............................................................................................145 
 
REFERENSER.........................................................................................................................147 
 
 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
R-02-41 
Sida 5 (155) 

 

 

 
 
 
 

 

Nyheter 2020 – Rapport 2 
Dagens medieföretag – morgondagens affärsidé 
 
Börje Alström och Lowe Hedman (red.), Mitthögskolan  
 
 
 
ABSTRACT 
Detta är den andra rapporten inom ramen för det av KK-stiftelsen finansierade 
forsknings- och utvecklingsprojektet Nyheter 2020. Syftet att är att fokusera på 
effekterna av den snabba förändringsprocessen när det gäller nyhetsförmedling och 
verksamheten inom nyhetsrummet. Projektet består av två delar. Den ena delen handlar 
om medieföretagens strategival vid förändringar av produktutbudet. Den andra handlar 
om själva nyhetsproduktionen i den digitala redaktionsmiljön.  
 
Data, som redovisas i denna rapport, kommer huvudsakligen från tre av de totalt fem 
medieföretag som ingår i studien. Insamlingen av material har skett via personliga 
intervjuer, enkäter utdelade bland personalen och genom deltagande observationer på de 
utvalda företagen.  
 
Föreliggande rapport beskriver drivkrafterna bakom den tekniska utvecklingen, den 
kunskapsnivå som finns i företagen beträffande relevanta förhållanden om arbets-
platsens förutsättningar och hur kunskapen kan relateras till förståelse av valda 
strategier. Vidare berörs hur företagsledarnas och personalens syn på företagets framtid 
stämmer överens. Personalens medieval och informationsrutiner granskas, bl.a. utifrån 
det faktum att omvärldsanalyser är viktiga för förståelse av vad som händer på 
mediemarknaden. Även frågan om hur medarbetarna ser på journalistikens framtid 
berörs. Intresset för och inställningen till mobilt journalistiskt arbete tas upp och 
rapporten avslutas med en diskussion om lokala mediers framtida affärsidéer. 
 
 
Nyckelord: dagstidningar, nyhetsförmedling, nyhetssökning, integrerade redaktioner, 

elektronisk publicering, onlinepublicering, nättidningar, nya medier, Internet, 
mediestrategi, 
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FÖRORD 
Den första rapporten från projektet Nyheter 2020 visade hur marknadsstrategiska 
avvägningar och analyser kan variera i några utvalda medieföretag (Se Hot och möjligheter i 
morgondagens medievärld, FSCN R-02-29). Sedan dess har annonskonjunkturen ytterligare 
skakat om mediemarknaden i allmänhet och dagspressen i synnerhet. De marknads-
strategiska valen har kanske inte blivit fler, men väl mer avgörande. 
 
De problem många medieföretag möter, har i överförd form av medieekonomen, Robert G.  
Picard, beskrivits som det dilemma en bonde ställs inför när kon slutar mjölka. I vilket läge 
är det klokt av bonden att kalla in slaktaren? Att betrakta mjölkkossan i sig som livsmedel, 
Entrécote? Frågan är alltså när det inte längre är möjligt för ett medieföretag, att med sin 
traditionella produkt, behålla både marknadsandelar och intäkter på en nödvändig nivå? Att 
spörsmålet har betydelse inses lätt när man vet att annonsmarknaden både förändras i volym 
och till sitt innehåll. En relativt sett större del av den samlade annonsmarknaden kanaliseras 
till andra medier än de tryckta, inledningsvis till etermedierna och på senare tid en betydligt 
vidare kategori av digitala medier. Annonser, som sammantaget står för mer än hälften av 
dagstidningarnas intäkter, är till viss del redan på glid mot sökbara elektroniska system. 
Tjänster som huvudsakligen utvecklas på nätet.  
 
Samtidigt har dessa traditionella medieföretag en stor fördel. Man har ofta mycket lång 
erfarenhet av hur information samlas in, bearbetas, organiseras och distribueras till kunder. 
Kunskaper som i ljuset av den s.k. IT-bubblans kollaps knappast kan övervärderas. Man har 
också erfarenhet av och kunnande om hur medieföretag av traditionellt slag bör ledas och 
styras, någon som paradoxalt nog kan vara en belastning. Erfarenheterna har ofta vunnits i 
ensamt majestät på publik- och annonsmarknaden. Under en tid när kossan gav rikligt med 
mjölk och marknaden var beredd att betala rejält för den. 
 
Rapportförfattarna ser inte några enkla utvägar. Det hjälper sannolikt inte att byta ut 
bönderna. Ägarna sitter ändå med samma produkt, här dagstidningen. De nyetablerade 
bönderna har inte heller gjort någon större lycka. Brustna IT-bubblor och havererade 
dotcom-företag med publicistiska ambitioner är bekanta företeelser. Att slå samman gårdar, 
ett mediebranschens laga skifte, kan möjligen vara en lösning på kort sikt. Om det resulterar 
i besparingar och nytänkande. Tidningsföretagen fusionerar också i en utsträckning som 
saknar motstycke i modern tid. Tyvärr förefaller förlusten av annonser så stor att 
dagstidningarna kan få det svårt att överleva. Den andra sidan av myntet är att samma 
intäkter fortfarande är för små för att de nya verksamheterna, ofta i elektroniska medier, 
skall kunna utvecklas. Införandet av ny teknik kan kompensera för intäktsbortfall, hoppas 
många. Den tekniken har ännu inte visats på någon av de branschmässor författarna besökt 
under projektets gång. Som lök på laxen upplever en allt större del av publiken 
nyhetsförmedling varande gratis.  
 
Rapportförfattarna konstaterar därför att tiden och medieföretagen möjligen är mogna för 
helt nya allianser och samarbeten. Tidningsföretag med andra medieföretag, tidningsföretag 
med annonsörer, tjänsteföretag med IT-företag och nätoperatörer med tidningstryckerier. 
Allt i syfte att finna nya produkter och distributionsvägar för efterfrågat medieinnehåll. Det 
råder inga tvivel om att framtidens medieföretag kommer att vara de som idag formar nya 
strategier för sin verksamhet. De som försöker utveckla nya produkter och tjänster och redan 
nu omvandlar sina organisationer. Inte minst det senare medför flera intressanta utmaningar!    
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Med denna här rapport avslutas den första fasen av projektet Nyheter 2020. Projektet har till 
stor del möjliggjorts med finansiering från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetens-
utveckling Avsikten är att i nästa skede vrida perspektivet en aning. Mot mer detaljerade 
studier av mediekonsumenter, läsarna och annonsörerna. Att närmare studera om dessa 
uppskattar eller rent av värjer sig för nya marknadsstrategier.  
 
Rapporten kan därutöver ses som ett resultat av det mångvetenskapliga samarbete som 
utvecklas inom Fibre Science and Communication Network (FSCN) vid Mitthögskolan. 
Under beteckningen Medieteknik samlas här forskare från områden som elektronik, 
företagsekonomi, systemvetenskap, grafisk teknik och medie- och kommunikations-
vetenskap. Den gemensamma nämnaren är ett intresse för pappersfibern som informations-
bärare och nya kopplingar mellan fiberprodukter, ICT och medier.  
 
 
 
 
Sundsvall i november 2002 
 
 
Mikael Gulliksson 
Koordinator FSCN-Medieteknik 
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KAPITEL 1 - EN VÄG MOT SAMVERKAN 
 
Börje Alström 
 
När forskningsprojektet "Nyheter 2020" planerades skrevs året till 1998. Då oroades 
tidningsbranschen över den framväxande IT-sektorn och dess effekter på de tryckta 
medierna.  
 
Fram till början av 1990-talet hade den samlade dagspressupplagan stigit, med mer 
marginella justeringar. Tidningarna tycktes stå relativt stabilt och med en kontinuerlig 
tillväxt på sina respektive marknader. Från 1990 har kvällstidningarna tappat 350 000 
dagliga exemplar. Marknaden har med andra ord minskat med en tredjedel och år 2000 
återstår 68 procent av 1990 års marknad. Morgontidningsmarknaden har inte mött samma 
drastiska utveckling sedan 1990 men 443 000 exemplar har försvunnit och år 2000 återstår 
88 procent av marknaden från år 1990. 
 
Tabell 1. Utvecklingen på upplagemarknaden (Avrundat till tusental exemplar) 
 

 Morgontidning 
(utgivning 4-7 dagar) 

Fådagarstidning 
(utgivning 1-3 dagar)

Kvällstidning Dagspress 

1975 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995* 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

 

3153 
3218 
3294 
3375 
3343 
3301 
3225 
3202 
3128 
2989 
3002 
2984 
2934 
2932 

 

460 
523 
449 
416 
389 
414 
451 
459 
404 
410 
360 
366 
379 
389 

 

1261 
1168 
1095 
1125 
1100 
1118 
1007 
953 
913 
886 
869 
823 
787 
768 

 

4873 
4908 
4838 
4916 
4832 
4833 
4683 
4614 
4445 
4284 
4231 
4173 
4100 
4089 

 
*Fr.o.m. 1995 helårssiffror. Källa: TS 

 
På hösten 1999 företog svenska Tidningsutgivarföreningen en resa till USA (Jonasson 
1999). Gruppen besökte ledande medieföretag och kunde konstatera att många av företagen 
på olika sätt var engagerade i det som då kallades för nya medier. Sätten att lösa problemen 
varierade, men att ha en publikation på nätet uppfattades av samtliga som en nödvändighet 
för överlevnad, som ett modernt och framgångsrikt medieföretag. Detta var innan IT-
bubblan sprack och tidningshusens engagemang i Internetpublikationer var då omfattande. 
Få företag kunde räkna hem några pengar på satsningarna, men man betraktade dem som en 
viktig del i det strategiska agerandet. 
 
När projektet "Nyheter 2020" beviljades anslag från KK-stiftelsen i december 1999 och 
inledde sin fältfas under våren 2000 återstod ännu några månader innan IT-aktierna 
hamnade i fritt fall. Men när detta inträffade andades man temporärt ut i mediehusen. Den 
värsta oron lade sig. Den tryckta produkten tycktes inte längre primärt hotad av externa 
aktörer, nu fanns andra mer bekanta hot som en vikande upplaga och dito annonsmängd, 
som betydligt mer näraliggande hot. 
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Skälen till de sjunkande upplagorna var flera. Den relativt höga arbetslösheten verkade 
förklara en del av morgontidningarnas sjunkande upplagor. Det är i arbetarfamiljer som 
läsningen av morgonpress blivit mindre regelbunden (Carlsson, 1999). Samtidigt har flera 
studier under senare år pekat på att det finns ett samband mellan minskad prenumeration och 
ökad arbetslöshet. André Jansson visar att andelen prenumeranter bland de regelbundna 
läsarna 1997 var 73 procent bland dem som hade arbete, medan den var 67 procent bland de 
icke förvärvsarbetande (Jansson, 1997). I en artikel uppger Lowe Hedman stödd på SOM-
data från 1999 att det endast är två av tio som instämmer i att den som har Internet inte 
behöver ha någon prenumeration på en dagstidning. Nästan sex av tio har en helt annan 
uppfattning (Hedman, 2000). 
 
I andra studier visades det åter att kostnadsskäl var den främsta orsaken till att 
prenumerationen upphörde. Tidningen har blivit för dyr och det gäller som främsta faktor 
oavsett vilka variabler som man kontrollerar för. Framförallt är det de som är yngre än 36 år 
som är priskänsliga (Alström & Nord, 2000). Att tidningen är priskänslig och framförallt 
bland de yngre är en tendens som stärkts på senare år. I en studie från 1993 (Weibull & 
Kratz, 1995) som visserligen inte till alla delar innehöll samma svarsalternativ som ovan 
nämnda studie, framgick att 44 procent av dem som angett skäl till varför de funderat på att 
sluta prenumerera, uppgav priset. 
 
Diagram 1. Annonsförsäljning – förändring mot föregående år (jämförbara titlar i procent) 
 

 
Källa: Annonsbarometern (www.tu.se) 

 
Sista kvartalet 2000 började den svenska pressen på allvar märka av den nedåtgående 
annonskonjunkturen. Kvällspressen fick då kännas vid en nedgång på 7 procent och under 
första kvartalet 2001 var det storstadstidningarnas tur, med en nedgång på 6 procent och det 
skulle bli värre. Under de två följande kvartalen låg nedgången på cirka 12 procent för 
branschen som helhet. Fenomenet var först koncentrerat till storstäderna men spred sig 
senare till landsortspressen. År 2001 slutade med ett minus för morgonpressen i storstäderna 
på hela 16,2 procent. För landsortens morgonpress blev minskningen 4,5 procent. Översatt i 
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pengar tappade den samlade morgonpressen 921 miljoner kronor enbart på annonser. 
Kvällspressen slutade på ett minus på 13,3 procent eller i kronor, 93 miljoner. 
 
Det började nu stå klart att reklampengarna var mer lättrörliga än läsarna. Konjunkturen 
kändes av och påverkade sannolikt dagspressens annonstapp mest. Många konkurrenter 
uppträdde alltmer aggressivt och naggade tidningarnas annonsintäkt i kanten. 
Platsannonserna svarade för den största nedgången, hela 44 procent i storstadspressen och 
30 procent i landsortspressen. Och nedgången på såväl annons- som upplagemarknaderna 
har fortsatt sedan år 2001.  
 
I den redovisning av upplagorna som TS gjorde (Pressens Tidning 4/2002) framgår att 
tappet fortsatt om än i begränsad omfattning. 15 800 exemplar eller 0,4 procent försvann 
som prenumeranter. Vad som är nytt är att tidigare stora, stabila och lönsamma 
morgontidningar år 2002 återfinns bland de verkliga förlorarna. Fem i topp bland förlorarna 
räknat i antal exemplar innehåller titlar som Nerikes Allehanda - 2 200 exemplar, 
Länstidningen i Östersund - 2 000 exemplar, Borås Tidning - 1 300 exemplar, Sundsvalls 
Tidning och Östgöta Correspondenten - 1 100 exemplar och Tidningen Ångermanland - 900 
exemplar. 
 
Bland de tidningar som deltar i "Nyheter 2020" har utvecklingen varit lite olikartad. 
Nerikes Allehanda har som nämnts drabbats av den största upplagenedgången bland 
morgontidningar. Svenska Dagbladet har tappat 1 800 exemplar och genomfört en strategisk 
omorientering där upplagan i Stockholm prioriterats framför den dyra landsortsupplagan. 
 
Örnsköldsviks Allehanda har minskat med 200 exemplar och Östersunds-Posten är en av 
årets verkliga vinnare med en ökning på 1 100 exemplar. 
 
Sedan projektansökan undertecknades i september 1999 har stora förändringar skett vid två 
av de företag som ingår i studien, Nerikes Allehanda och Svenska Dagbladet. På Svenska 
Dagbladet har den redaktionella ledningen bytts, inte bara en, utan två gånger. På Nerikes 
Allehanda har såväl chefredaktör som två VD-byten skett sedan kontraktsskrivandet. 
 
Tillskyndarna av projektet vid dessa båda tidningar är således inte längre kvar vid 
tidningarna, varför företagen valt att inte längre delta i studien. Den ekonomiska 
problematiken under år 2001 har dessutom inneburit att man föredragit att rikta fokus åt 
annat håll. De närmre anledningarna till avhoppen får vi återkomma till, men klart är att de 
är tråkiga för projektet som helhet och begränsar den komparation som var ett av projektets 
mål. 
 
 
Från konkurrens till samverkan 
Senare års utveckling har inneburit stora förändringar för företagen på mediemarknaden. 
Den tryckta produkten, tidningen, är inte längre företagens självklara huvudprodukt, och 
ingen vet med säkerhet vilken av medieformerna som i framtiden kommer att vara 
företagens största inkomstkälla – tidning, TV, radio, webbtidning, e-handel. Osäkerhet 
snarare än stabilitet präglar branschen. Ett paradigmbyte som ställer stora krav på företagens 
och personalens innovativa vilja och förmåga. Många traditionella medieföretag är nyfikna 
men måttliga i sin experimentlusta. Det är företag som bevakar sin omvärld och vill behålla 
sina marknadsandelar och intäkter men som samtidigt inser att det kräver anpassning i form 
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av helt nya lösningar (Hvitfelt & Nygren, 2000). 1990-talet har inneburit en revolution inom 
den elektroniska medieteknologin i västvärlden. I Sverige har antalet Internethushåll ökat 
från nära noll procent 1995 till 65 procent 2000 (Carlsson & Facht, 2002). Bland 
persondatoranvändare är andelen 1998 hela 65 procent (Bergström 1999). Ser vi till 
inkomstutvecklingen från verksamheten, på global nivå under 1990-talet har den gått från en 
inkomst för Onlinetjänster 1991 på 250 000 dollar till 3,5 miljarder dollar 1997 (Pavlik 
1998). TU visar i en undersökning som presenterades vid TU: s annonskonferens i Örebro 
20-21 november 2001 att 60 procent söker information om bostäder på Internet mot 74 
procent i dagstidningar. För bilar är motsvarande siffror att 68 procent söker i 
morgontidning och 46 procent på Internet och för resor är det 58 procent som söker på 
Internet och 30 procent i morgontidning. När TU frågar samma grupp viket medium man har 
störst nytta av när det gäller dessa varugrupper blir det ännu mer intressant. 
 
Tabell 2. Andelen i olika åldersgrupper som upplever störst nytta av vissa kanaler vid vissa inköp 

(procent). 
 

 Dagstidningar Internet Annat 

15-79 år 
Köpa bil 
Köpa bostad 
Semesterresa 
 

 
48 
59 
30 

 
16 
16 
26 

 
36 
25 
44 

15 -29 år 
Köpa bil 
Köpa bostad 
Semesterresa 

 
39 
53 
30 

 
32 
26 
43 

 
29 
21 
27 

 
Trenden är tydlig. Internet blir allt viktigare för rubrikannonsmarknaden, i framtiden 
eftersom yngre använder nätet i än högre grad än övriga. Därför tror TU att en kombination 
av tidningen och nätet ger en oslagbar produkt. Att frågan är central för tidningsbranschen 
kan bättre förstås när man vet att 46 procent av intäkterna i morgontidningar kommer från 
rubrikannonser (3 967 miljoner kronor år 2000). Varav 40 procent var platsannonser (1 609 
miljoner kronor) (www. TU. se). Utvecklingen kommer därför sannolikt att till stor del ske 
inom området för elektronisk eller digital informationsförmedling och inte inom traditionellt 
tryckta medier. 
 
De trender som nu avtecknar sig innebär stora omställningsproblem för mediebranschen, 
såväl mentalt, tekniskt som ekonomiskt. Medieföretagen utvecklas från koncentration på en 
produkt och en kanal via mångkanalproduktion till koncentration på insamlande och 
bearbetning, medan distributionen sannolikt får lämnas till andra.  Företagens erfarenhet av 
insamlande och bearbetning bör kunna garantera en oberoende och trovärdig leverans av 
innehåll till de distributörer som tillhandahåller sina kanaler för detta ändamål, på ett mer 
professionellt sätt än andra. 
 
Tidningsföretagen och till viss del även medieföretagen, var under lång tid i stort 
ensamaktörer, oberoende aktörer på marknaden. Nu skall de söka partners för att kunna 
sprida det innehåll de kan tillhandahålla på den nya marknaden. Att gå från 
konkurrensperspektiv till samverkansperspektiv för överlevnad kräver en radikal förändring.  
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Hittills har nyheter inte uppenbart varit gratisvara. Först i och med masspridningen av 
tidningar som Metro blir det tydligt att annonserna finansierar större delen av 
nyhetsinsamlandet inom dagspressen samt i kommersiell radio och TV.  
 
När gamla medieföretag ska bygga nya strukturer går det åt mycket kraft till att försvara 
gammal terräng och gamla revir. Kraft som andra nystartade företag kan ägna åt byggande.  
När företagen omdefinierar sig till innehållsföretag måste de gamla mediehusen organisera 
sig så att de rationaliserar verksamheten och om möjligt drar nytta av sitt varumärke. Men 
avgörande för företagens överlevnad är deras förmåga att dra till sig annonser och därmed 
intäkter (Alström, Enlund, Hedman & Hvitfelt, 2001 och Hvitfelt & Nygren 2000).  
 
I svensk press räknar man med att annonsintäkterna svarar för mellan 55 och 65 procent av 
tidningarnas intäkter, medan upplageintäkterna svarar för resterande 35 till 45 procent 
(Hedman, 1998). Om de nya medierna tar 10-20 procent av tidningarnas traditionella 
eftertextmarknad eller om reklamkakan förändas ytterligare, till förmån för andra medier än 
de tryckta, så ger det upphov till dramatiska konsekvenser samtidigt som det inte räcker för 
att ge de nya medierna täckning för sina kostnader. 
 
Medieföretagens framtid styrs till stor del av deras eget agerande. Självklart har alla de 
faktorer som redan betonats en stor betydelse, men medieföretagens främsta hot skapar de 
själva genom sitt eget agerande eller kanske snarare brist på agerande. Förändringsprocessen 
tvingar medieföretagen att forma nya strategier för sin verksamhet, utveckla nya 
produktutbud samt skapa nya organisationer och produktionssystem. De strategier, som 
företagen väljer, blir avgörande för framtida produktions- och distributionsbeslut och 
därmed företagens ekonomiska utveckling och organisation. Inte minst medför frågan om 
den framtida organisationen stora kulturella och intellektuella utmaningar för företagen. 
 
 
Forskningsprojektets övergripande syfte 
Målsättningen med föreliggande projekt är att fokusera på effekterna av den, i dagsläget, 
snabba förändringsprocessen när det gäller nyhetsförmedling och verksamheten inom 
nyhetsrummet. Fokusering på just nyhetsproduktionen sker med tanke på dess centrala roll i 
ett demokratiskt samhälle. Projektet är ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 
Insamling av data sker inom ramen för två delprojekt. 
 
Delprojekt 1 - Medieföretags strategival vid förändringar av produktutbudet 
Momentet avser att beskriva den eller de strategier som medieföretaget använder sig av i 
valet mellan sin huvudprodukt och de olika komplementprodukter som företaget ger ut. 
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Syftet med studien kan illustreras i följande figur: 
 

HP

KP

HP

KP

TID

Svårt 
besluts- 
område

Val av strategier

 
 

Källa: Chefredaktör Bosse Svensson, Östersunds-Posten. 
 
 
Låt oss anta att medieföretaget har dagstidning som sin huvudprodukt (HP). Vid någon 
tidpunkt tenderar huvudprodukten att förlora sin position av ekonomiska, marknadsmässiga 
eller andra skäl, och istället bedöms någon av företagets komplementprodukter (KP) som 
radio, TV, elektronisk tidning, etc. att ha större förutsättningar att bli den framtida 
huvudprodukten. 
 
En central uppgift är att belysa vilka reaktioner på omvärldsfaktorer samt vilka interna 
redaktionella faktorer som skapar förändringar av etablerade produkter samt påverkar valet 
av nya redaktionella produkter. 
 
I studien söker vi svar på hur ledning och personal ser på framtiden, de hot och möjligheter 
som de tycker sig se för det egna företaget och branschen. Avsikten är att studera vilka mål 
och strategier som företagen tillämpar när de bedömer sin marknad och sina förutsättningar 
på marknaden. Avsikten är också att studera hur kunskapstillväxten, delaktighet och 
självständighet tillvaratas för att öka förståelsen och kunskapen kring målprocessen. 
Dessutom att studera hur ledning och anställda uppfattar det egna företaget och dess 
omvärld vad avser bedömningar av marknaden, tillämpning av ny teknologi och 
användningen av den senare i det journalistiska arbetet. 
 
Delprojekt 2 - Nyhetsproduktion i nya digitala redaktionsmiljöer 
Delmomentet analyserar de nya krav som ställs på de journalister/reportrar, som arbetar med 
nyhetsproduktion i en flerkanalig digital miljö. Arbete i mångkanalig miljö innebär 
exempelvis att journalisten under insamlingsfasen inte vet hur det insamlade materialet 
kommer att distribueras. Beslutet om distributionsform fattas senare i produktionskedjan. 
Rent praktiskt måste därför reportern i en fältsituation vara utrustad med teknik för såväl 
bild, ljud som text. Den fråga som uppstår är hur detta påverkar journalistens arbetsmetoder, 
vilka krav som måste ställas på tekniken samt hur de redaktionella rutinerna påverkas. 
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Momentet omfattar två delar som länkar i varandra:  
a) Studier av teknik, arbete, kompetens och organisation på en framtida mångmedial 

nyhetsredaktion. 
 
b) Att i en fungerande redaktionell miljö experimentellt undersöka hur journalistiskt arbete 

kan bedrivas med avancerad dator- och telekommunikationsteknik. En central fråga är att 
belysa hur journalistisk produktion kan bedrivas i mobil miljö. 

 
Studierna genomförs på de fyra dagstidningar, som redan arbetar med mångkanalpublicering 
samt på en radioredaktion. 
 
Under projekttiden har de olika företagsmiljöerna kartlagts. Intervjuer med ledning och 
medarbetare har genomförts och med detta som underlag tycker vi oss ha en ganska god 
utgångspunkt för vidare experimentella studier. Tiden medger inte att dessa genomförs 
under själva projekttiden, utan dessa experiment kommer att genomföras som en del i ett 
doktorandarbete, då något eller några av företagen utväljs för detta syfte. 
 
Vår avsikt var att göra dessa jämförande studier vid sammanlagt fem medieföretag, fyra 
dagstidningar och en radiostation. De aktuella tidningarna är Nerikes Allehanda, Svenska 
Dagbladet, Örnsköldsviks Allehanda och Östersunds-Posten. Radiostationen är Sveriges 
Radio Västernorrland med huvudredaktion i Sundsvall. 
 
Data insamlas via personliga intervjuer, deltagande observationer och enkät.  
 
När fältfasen, med enkäter till konsumenter och annonsörer är avslutad under hösten 2002, 
inleds en successiv rapportering inom ramen för doktorsavhandlingar och magisteruppsatser 
för att med dessa som underlag kunna arbeta vidare inom ämnesområdet. 
 
 
Rapport 1 
I rapport I (Alström & Hedman, 2002) sammanfattas fem företags syn på hot och 
möjligheter så som företagsledningarna uppfattar dem för sina respektive företag. 
Företagens ledningspersoner gör olika bedömningar av de hot och möjligheter som de tycker 
sig se för sina respektive företag. Man kan tänka sig många skäl till de bilder som vi 
presenterat i rapporten. Men företagen är valda bland annat med den avsikten att vi ville få 
en bred sammansättning, trots få företag. De skulle med andra ord representera såväl företag 
i hård konkurrens som monopolföretag, men också olika geografiska förhållanden, såväl 
storstad som landsort, men också avfolknings- och tillväxtorter. En av frågorna är därför om 
detta urval återspeglas i svarsbilderna. Medieföretagen intar en sökande attityd till 
parallellpubliceringen. En attityd som hänger samman med rädslan för att den trycka 
tidningen skall framstå som långsam och på sikt överflödig. 
 
Medieföretagen saknar strategier för hur man skall agera i det nya medielandskapet. 
Ledningspersonalen förknippar ord som kvalitet, trygghet, trovärdighet och lokal förankring 
med sina respektive varumärken. Tidningsledningarna har en klar uppfattning om att ålders- 
och könssammansättningen i redaktionerna är viktiga. Men sen hittar man inga riktiga 
argument om i vilket avseende sammansättningen är viktig och kan tänkas påverka 
produkten, enbart en vag uppfattning om att den sannolikt har betydelse. 
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Mediepolitiska ingrepp tycks synnerligen perifera utifrån en pressynpunkt. Däremot kan 
företrädare för SR se betydande hot och möjligheter i framtiden utifrån politiska beslut. 
Annonsutvecklingen är en intressant faktor i bedömningen av tidningarnas möjligheter att 
utvecklas i framtiden. Men det är uppenbart att många av dem som vi intervjuat allt 
tydligare har börjat tänka på sina prenumeranter i målgruppstermer. Det finns ju anledning 
att misstänka att de framtida reklamköparna också blir mer medvetna om var pengarna skall 
placeras och inte enbart tittar på kvantitet utan också på kvalitet. 
 
Om företagens syn på hot och möjligheter tycks kopplade till det interna företagsklimatet 
och ledningens förmåga att ange en strategi och utstaka en väg mot målet, så tycks 
ledningarnas syn på digitaliseringen, distributionen, varumärket, generationsgapet, den 
lokala marknaden, mediepolitiken och annonsmarknaden mer beroende av ”medie-
geografin”. Låt vara att deras lösningar ser olika ut, Men förslag som behandlar strategier 
om integrerad produktion förefaller ha fått mest gehör i mediehusen. Ledningens förmåga att 
visa på hoten, och få med sig personalen, har störst betydelse när det gäller att pröva nya 
medieformer och nya organisationsformer för att uppnå målen. 
  
Rapport 1 ger klara belägg för att ledningens förmåga att bygga strategier avgörs av deras 
syn på den egna personalen och synen på omvärlden. Tydligheten i dessa avseenden lägger 
grunden för personalens förståelse för omstruktureringar i företaget och introducerande av 
nya produkter. 
 
 
Rapport 2 
Metod och urval 
Rapport 2 grundas på en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. De personer 
som deltagit är alla anställda i företagen och har arbetsuppgifter som är direkt kund- eller 
läsarrelaterade. Med andra ord personal som arbetar med journalistiska uppdrag, personal på 
marknadsavdelningar, annonsavdelningar eller administrativa avdelningar som har sådana 
kontakter. 
 
Tre metoder för datainsamling har använts: 
 1. Personalenkät (se bilaga 1) 
 2. Personintervjuer (se bilaga 2) 
 3. Gruppobservationer (se bilaga 3) 
 
Personalenkäten gavs till följande: 
 

 ÖP ÖA RVNR Totalt/N 
 
Urval 64 36 30 130 
 
Svar 42 23 24 89 
 
Svarsprocent 66 64 80 68 

 
Personintervjuerna genomfördes så att två personer ur forskningsprojektets personal 
samarbetade i varje intervju. En hade som huvuduppgift att driva intervjun, en att ställa 
kompletterande frågor samt att föra anteckningar. Intervjuerna bandades. Intervjupersonerna 
valdes slumpmässigt ut vid besök på företagen. Sammanlagt genomfördes 21 intervjuer. 
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Dessutom har gruppobservationer genomförts vid företagen. Vid Östersunds Posten har 
observationer genomförts av ett ledningsgruppsmöte och ett redaktionsledningsmöte. Vid 
Örnsköldsviks Allehanda har observationer genomförts vid samma typ av möten. Vid Radio 
Västernorrland har en gruppobservation vid ett ledningsmöte genomförts. Observationerna 
har bandats. 
 
Rapport 2 har följande innehåll: 
 
Kapitel 1  En väg mot samverkan     

Inledande kapitel – med en kortare allmän introduktion som också beskriver 
drivkrafterna bakom den tekniska utvecklingen. Vidare en presentation av 
respektive företag samt studiens syfte och frågeställningar. 
Metod och urval. Något om konsument- och annonsörsstudierna som 
avrapporteras senare.  
 

Kapitel 2 Medieföretag eller kunskapsföretag? 
Kunskapskapitel – beskriver den kunskapsnivå som finns i företagen och hur 
den kan relateras till förståelsen av en strategi. Strategier kommuniceras med 
störst framgång om det finns kunskap om de faktorer som motiverar 
strategidrivandet.  
 

Kapitel 3 Medieföretag utan strategier? 
Strategikapitel – beskriver och förklarar vikten av att företagen håller sig med en 
tydlig strategi. De frågor som behandlas relaterar således klimat och hot, till hur 
väl strategin är kommunicerad i en organisation.  

 
Kapitel 4 Den föreställda framtiden 

Samsynskapitel – beskriver överensstämmelsen mellan olika ledares och 
personalens syn på företagets framtid. Hur beskriver man företagets formella 
och informella kommunikation och sin egen förändringsbenägenhet?  
 

Kapitel 5 Landsortsjournalisten i nyhetsflödet 
Medievalskapitel – medarbetarnas medieval och informationsrutiner är 
avgörande för deras omvärldsanalys och därmed också för de möjligheter som 
företagen har att implementera och använda olika informationskanaler. Kapitlet 
anknyter till forskning om informations- och arkivsökningsvanor.  
 

Kapitel 6 En annan verklighet 
Kapitel om nyhetsförändring. Vad betyder digitaliseringen för journalister och 
företag? Hur ser de anställda på de olika medieformernas framtid och vad tror de 
om journalistikens framtid? 
 

Kapitel 7 Mobila redaktioner 
Kapitel om redaktionellt mobilt arbete. Vilken del av det redaktionella arbetet 
lämpar sig att bedriva mobilt? Hur skall redaktionerna vara uppbyggda för att 
bäst nyttja mobila enheter? Vilka konsekvenser får mobilt arbete för 
journalistiken och journalisterna?  
 

Kapitel 8 Landsortstidningens framtida affärsidé 
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Avslutande kapitel – landsortstidningens framtida affärsidé.  
Vi söker sammanfatta slutsatserna från rapport 1 med de resultat som 
presenteras i kapitlen 1 till 7 och sammanfattar det i en syntes som kan rymmas 
under rubriken, ”Landsortstidningens framtida affärsidé”. 

 
Projektet omfattar totalt 21 månader, från 2000-09-01 och avrapporterades till KK-stiftelsen 
2002-05-31. 
 
 
Kort presentation av medieföretagen 
Nerikes Allehanda 
Nerikes Allehanda ägs idag till hundra procent av LT Liberala Tidningar AB. Ett företag 
som i sin tur ägs av följande ägare: 
 

Dalarnas Tidningar AB 17 procent 
Eskilstuna Kuriren AB 22 procent 
Gefle Dagblad Förvaltning AB 22 procent 
Tidningsaktiebolaget Stampen 22 procent 
Vestmanlands Läns Tidnings AB 17 procent 

 
Styrelseordförande är Lennart Ohlsson-Leijon, VD Hans Lartén och chefredaktör Krister 
Linnér. 
 
I koncernen ingår förutom Nerikes Allehanda (NA) en rad andra verksamheter, till exempel 
dottertidningarna Bergslagsposten och Motala Tidning. Men här finns också ett stort 
civiltryckeri samt delägarskap i lokala Radio Rix och Internetbolaget Citygate. 
 
Nerikes Allehanda, som har sin verksamhet förlagd till Örebro, är ett tidningsföretag med 
gamla anor. Företaget startade 1843 och den fjärde mars samma år utkom det första numret 
av Nerikes Allehanda. Då utgavs Nerikes Allehanda en gång i veckan. Sedan 4 februari, 
2001 utkommer Nerikes Allehanda veckans samtliga sju dagar. 
 
Nerikes Allehanda skapades av två på den tiden välkända profiler i Örebro. En var humanist, 
den andre affärsman. En var folkbildare, den andre politiker. En behärskade ordet, den andre 
siffrorna. Otto Joel Gumaelius och Svante Falk var det perfekta paret för att 1843 starta 
veckotidningen Nerikes Allehanda (Allahanda stavades det på den tiden), som kom ut med 
sitt första nummer den 4 mars. 
 
Fyra blad trycktes varje lördag 1843 till en stadsbefolkning, som uppgick till omkring 5 000 
personer. Upplagan var blygsamma 120 ex och prenumerationspriset tre riksdaler för ett år 
(www.nerikes.se). 
 
I dag är Nerikes Allehanda Sveriges största landsortstidning med en upplaga på drygt 66 
300 exemplar. Efter ett 2001 som innebar det största upplagetappet i tidningens historia. 
Nerikes Allehandas upplaga minskade med 2 200 exemplar eller 3,2 procent vilket var den 
största upplageminskningen i landsortspressen 2001. Sedan maj 1995 finns Nerikes 
Allehanda också på Internet. Tidningens verksamhet på nätet har expanderat kraftigt sedan 
starten. I mars 1998 presenterades också en ny webbplats med en större inriktning på 
redaktionellt nyhetsmaterial. Tidningen har mer än 170 000 läsare och man räknar med att 
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åtta av tio örebroare läser Nerikes Allehanda. Det är ungefär samma förhållande i de 
angränsande kommunerna, som exempelvis Kumla, Hallsberg och Askersund. Den som 
prenumererar får automatiskt också NA: s ekonomitidning Nerikes Affärer nio gånger om 
året och varje fredag nöjesmagasinet Meny. Nerikes Allehanda är det dominerande 
annonsorganet i regionen.  
 
För lite drygt ett år sedan, blev NA sjudagarstidning samtidigt som prenumerationspriset 
höjdes från 1500 till 1790 kronor för ett helår. 
 
Tidningens chefredaktör Krister Linnér säger att förklaringen till upplageminskningen är ett 
kombinat av befolkningsminskning, stora industrinedläggningar och en minskad 
lösnummerförsäljning (Pressens Tidning, nr 4 2002). 
 
Den redaktionella målsättningen på Nerikes Allehanda, som är giltig såväl i 
papperstidningen som i nätversionen, kan sammanfattas på följande sätt: 
 
* Nyheten. Grunden för arbetet, Nerikes Allehanda skall vara det ledande nyhetsorganet i 

sitt område.  
* Närheten. Närheten till läsarna är en styrka. NA skall vara lyhörda för läsarnas 

synpunkter och önskemål.  
* Nyttan. Nerikes Allehanda skall vara till nytta för läsarna, en vägledning till ett bättre 

liv.  
* Nöjet. Det skall vara spännande och roande att läsa Nerikes Allehanda.  
* Utmaningen. Nerikes Allehanda skall utmana makten och tanken. Makt skall granskas, 

föreställningar ifrågasättas.  
* Trovärdigheten. Man skall kunna lita på Nerikes Allehanda. Fakta skall vara riktiga, 

språket skall vara korrekt.  
* Öppenheten. Nerikes Allehanda skall vara en tidning för en öppen och fri debatt.  
* Respekten. Nerikes Allehanda skall respektera sina läsare. NA skall ge råd, förklara 

skeenden, ge analyser, men aldrig dela ut pekpinnar eller uppfostra.  
 
Förutom Nerikes Allehanda utkommer följande tidningar i TS-området: 
 
Tabell 3.  TS- kontrollerade upplagor i Örebro med omnejd. 
 

Tidning/Periodicitet 
 

Utgivningsort 
2001 

Upplaga 
2000 - 

 

Förändring 
 

Bergslagsposten (6) 
 
Hemmets Vän(1) 
 
Karlskoga Tidning (6) 
 
Läns Posten (1) 
 
Nerikes Allehanda (7) 
 
Örebro Kuriren (6) 

Lindesberg 
 

Örebro 
 

Karlskoga 
 

Örebro 
 

Örebro 
 

Örebro 

10600 
 

14900 
 

8300 
 

5300 
 

66300 
 

3100 

- 200 
 

+ 300 
 
0 
 

+ 100 
 

- 2200 
 

-40 
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Radio Västernorrland 
1977 startar den länsvis organiserade lokalradion. Den placeras i P3- kanalen och når raskt 
ut till många. Närmare hälften av befolkningen lyssnar på lokalradions sändningar på 
vardagarna (Höijer, 1998). Starten skedde i etapper och i november 1977 var samtliga 24 
stationer i drift. Stationsindelningen följde i stort länsgränserna och huvudredaktionerna låg 
i de flesta fall i residensstäderna. Lokalradion fick tillgång till 20.5 timmars sändningstid per 
vecka i P3 och under det första året sände en lokalradiostation i snitt 14 timmar per vecka 
(Nilsson & Nordström, 1980). 
 
Redan i februari/mars 1978 genomförs den första publikundersökningen i norra Sverige. Det 
är cirka 430 slumpvis valda personer i åldern 9 till 79 år som telefonintervjuas om sitt 
radiolyssnande. Lyssnandet varierar mellan stationerna. Högst ligger Radio Gotland med 64 
procent lyssnare en genomsnittlig dag och lägst Radio Uppland med 36 procent. Radio 
Västernorrland placerar sig på delad trettondeplats med 49 procent lyssnare (Nilsson & 
Nordström, 1980). Eftersom genomsnittssvensken avsatte 23 minuter till 
lokalradioprogrammen varje vardag ett år efter starten och det totala lyssnandet vid samma 
tid var 126 minuter så betydde det att 18 procent av lyssnartiden var lokalradiolyssnande 
(Nilsson & Nordström, 1980). 
 
Lokalradions uppdrag fick en tydlig form i 1979 års avtal med staten där det i § 10 heter: 
 
"LRAB har som skyldighet att bland annat: meddela nyheter samt kommentera eller på 
annat sätt belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som 
medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor. 
Stimulera till debatt kring viktigare samhälls- och kulturfrågor. Granska myndigheter, 
organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla 
verksamheten inom sådana organ och inom andra sammanslutningar och föreningar. 
Tillvarata och utveckla ljudradions särskilda förutsättningar att ge upplevelser och stimulera 
fantasin och att därigenom ge möjligheter till inlevelse, engagemang och förströelse. Främja 
konstnärlig och kulturell förnyelse, bevaka och granska händelser och utveckling på 
kulturlivets olika områden samt i samspel med det övriga kulturlivet stimulera och förmedla 
olika kulturaktiviteter. I skälig omfattning tillgodose olika intressen i fråga om bl.a. religion, 
kultur och vetenskap. Ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter. Ta särskild 
hänsyn till olika grupper av handikappade" (LRAB: s utvecklingsplan 1980-85). 
 
Som skäl för Lokalradions tillkomst framhåller planen framförallt två saker: 
 

1. Koncentrationstendenserna i samhället i stort (näringslivet/politiskt – administrativt/ 
storkommuner) och befolkningsmässigt (från glesbygd till tätort). 

 
2. Koncentrationstendenser inom pressen i synnerhet lokaltidningarnas död. 

   
Radio Västernorrland är idag en av Sveriges Radios 25 lokala kanaler med redaktioner i 
Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Sedan sommaren 1997 sänder Radio 
Västernorrland från nya lokaler i det ombyggda radiohus et på Krönvägen i Sundsvall, som 
just nu är landets modernaste. SR Västernorrland har drygt 40 fasta medarbetare med 
flertalet på huvudredaktionen i Sundsvall. Kanalchef är Ingrid Östlund. P4 Radio 
Västernorrland har som målsättning att vara länsbornas självklara källa till nyheter, service, 
underhållning och upplevelser (www@vnrl.sr.se).  
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Stationens lokala utbud i P4 når ca.300 000 invånare i landskapen Medelpad och 
Ångermanland, mitt i det svenska träriket. Radio Västernorrland har 42 procent lyssnare av 
befolkningen mellan 9-79 år en genomsnittlig dag 2000 (samma nivå som 1994). Det 
betyder att stationen ligger i det övre halva skiktet av de 25 P4-stationer, om man ser till i 
vilken utsträckning de är avlyssnade. Mest avlyssnad är Radio Jämtland, 49 procent. 
Genomsnittet är 37 procent. Men Radio Västernorrland sänder inte bara lokalt. SR: s 
stationer utanför Stockholm svarar tillsammans för hälften av utbudet i rikskanalerna, och på 
SR Västernorrland producerar man radioprogram för Sveriges Radios alla fyra rikskanaler. 
Till exempel sänder man Ring P1 med Täppas Fogelberg och producerar radioteater för 
samma kanal, i P2 gör man levande musik av skilda slag. För P3 Live, ett 20-tal konserter 
under året och i P4 bidrar stationen med bl.a. radiosport och Täppas program "Trött, fet & 
50". 
 
Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladet Holding AB som ägarbolaget heter, ägs idag av Schibsted ASA i Oslo 
till 99,41 procent och resterande andel ägs av olika stiftelser. Styrelseordförande är Birger 
Magnus, VD Gunnar Strömblad och chefredaktör Lena K. Samuelsson. 
 
Svenska Dagbladets historia  
Tidningen grundas 1884. Första numret utkommer i december, som allmän nyhetstidning 
med tullvänlig, konservativ hållning. Täta redaktörsbyten uppstår under en stormig tid med 
knappa resurser. Det nya Svenska Dagbladet uppstår 1897, som ett kulturorgan där ledande 
kulturpersonligheter såsom Verner von Heidenstam och Oscar Levertin medarbetar. SvD 
sätter en ära i att inte intressera sig för politik. Litteraturdocenten Helmer Key blir 
chefredaktör.  
 
När första världskriget bryter ut är SvD åter en konservativ tidning, men fortfarande med 
stark betoning av kulturella värden. När Ivar Kreuger 1932 tar sitt liv faller hans imperium 
samman. Det uppdagas att han under 1920-talet i hemlighet förvärvat aktiemajoriteten i 
tidningen, vars ägande nu övergår till familjen Trygger. Genom en aktion av högern och 
näringslivet blir SvD stiftelseägt 1940 och får ny chefredaktör, Ivar Anderson. Tidningen 
blir partiets huvudorgan men intar ofta en självständig hållning. Under kriget är den 
nordiska linjen, med stöd för Finland, Norge och Danmark, central.  
 
Ivar Anderson avgår med pension 1955 och efterträds av Allan Hernelius. Det nya 
tidningshuset i Marieberg projekteras och byggs. Kostnaderna för detta plus hård 
konkurrens medför successivt allt sämre ekonomi och stiftelsen har inga medel att tillskjuta. 
Såväl redaktion som andra avdelningar krymper.  
 
Ett handelsbolag med ett stort antal svenska företag som delägare bildas 1974 för att rädda 
SvD: s ekonomi. Tidningshuset säljs i samma syfte till SAF. Gustaf von Platen tillträder som 
chefredaktör och ges möjlighet att låta redaktionen växa. Att SvD skiljer på fakta och åsikter 
blir en viktig paroll. "Buster" efterträds av i tur och ordning Ola Gummesson, Hans 
Zetterberg och Lennart Persson.  
 
Bertil Torekull blir chefredaktör 1989 med klar ambition att förnya tidningen. Ekonomin är 
dock allt annat än god och den begynnande lågkonjunkturen försämrar ytterligare 
situationen. Torekull och VD Stefan Strömquist avgår hastigt 1999. Mats Svegfors 
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respektive Sven Höök tillträder. Flera besparingsprogram genomförs för att få bukt med de 
röda siffrorna.  
 
Genomsnittsupplaga 1996 är på cirka 200 000 exemplar. Totalt 660 anställda. Intäkter på 
knappt 900 miljoner kronor, varav 54 miljoner (6 procent) i statligt presstöd, 344 miljoner 
(38 procent) från prenumeranter och lösnummerköpare och 482 miljoner (54 procent) från 
annonsörer. Förlust efter finansnetto: 70 miljoner kronor. Sven Höök går i pension och 
efterträds som VD av Kåre Gustafson.  
 
En genomgripande omläggning av tidningen görs 1997, efter lång planering och med 
konsulthjälp av amerikanske tidningsgurun Roger Black. Nya avdelningar (sektioner) 
skapas och antalet delar reduceras till två, plus de separata delarna Annonsmagasinet, 
Magasinen lördag och söndag, Platstorget och City.  
 
Schibsted går in som majoritetsägare 1998 och 1999 tillträder Gunnar Strömblad som ny 
VD efter Kåre Gustafson.  
 
Två nya chefredaktörer utses år 2000. Finländaren Hannu Olkinuora som redaktör för den 
allmänna redaktionen och Mats Johansson som politisk chefredaktör. I februari lanseras 
Näringsliv. En bred affärstidning i tabloidformat. SvD blir en morgontidning och en 
affärstidning i ett. Samarbete inleds med landsortstidningar som erbjuder sina prenumeranter 
Näringsliv tillsammans med sin egen tidning. Den 16 november görs tidningen mest 
omfattande förändring någonsin när man går från broadsheet till tabloidformat. Svenska 
Dagbladet utkommer nu i tre delar: Nyheter, Kultur och Näringsliv. 
 
Svenska Dagbladet förvärvar år 2001 hälften av Pressens Morgontjänst. Övriga 50 procent 
ägs av Dagens Nyheter. Svenska Dagbladet flyttar i augusti tillbaka till de gamla tidnings-
kvarteren i Klara, men till toppmoderna lokaler på Mäster Samuelsgatan 56. Chefredaktör 
Hannu Olkinuora tackar för sig i november och lämnar över till Lena K Samuelsson som blir 
SvD: s första kvinnliga chefredaktör. SvD satsar ännu hårdare på Stockholm och dess 
pendlingsorter, vilket märks på upplagan. Tidningen ökar antalet prenumeranter i 
huvudstaden varje månad under år 2001. I början av december presenteras tidningens nya 
innehålls- och strukturmässiga ansiktslyftning.  
 
SvD har vid början av år 2002 ca 183 000 prenumeranter (ca 116 000 i Stockholm) och 370 
anställda (www.svd.se). 
 
Striden mellan Stockholms fem dagliga dagstidningar har hårdnat. Att vara rikstidning och 
samtidigt lokaltidning för Stockholm är inte längre en självklar kombination. Kostnads- och 
distributionsskäl tvingar fram nya val. För den som finner lokalmarknaden primär följer en 
innehållslig anpassning som samtidigt försvårar en riksspridning av tidningen. 
 
I detta val har Svenska Dagbladet sagt att man skall vara en tidning för storstadsmänniskan 
oavsett var i landet denne bor. Men samtidigt har man lagt ner tryckningen av norrlands-
upplagan i Umeå vilket avsevärt försämrat distributionen i denna landsända. Utdelning på 
lördag och söndag är inte längre möjlig i Norrland och postdistribution har här blivit det 
enda alternativet, vardag som helgdag. 
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Det torde inte vara någon överdrift att säga att Svenska Dagbladet valt att främst bli en 
tidning för stockholmsmarknaden och den marknaden utgör idag 63 procent av tidningens 
totala upplagemarknad. 
 
De tidningar som Svenska Dagbladet främst konkurrerar med inom sitt TS-område är: 
 
Tabell 4. TS- kontrollerade upplagor i Stockholm med omnejd. 
 

Tidning/Periodicitet 
 

Upplaga/vardagar 
 

Förändring 2000 - 2001 
 

Aftonbladet (7) 
 
Dagens Industri (7) 
 
Dagens Nyheter (7) 
 
Expressen (7) 
 
Svenska Dagbladet (7) 

401 800 
 

124 600 
 

360 500 
 

333 500 
 

174 500 

+20200 
 

-1900 
 

- 600 
 

-53100 
 

-1800 
 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
Örnsköldsviks Allehanda ägs idag till hundra procent av Gefle Dagblad Förvaltning AB. 
Detta bolag ägs i sin tur till 70 % av Nya Stiftelsen Gefle Dagblad och till 30 % av Stiftelsen 
Pressorganisation. 
 
Stiftelsen Pressorganisationer ägs av följande ägare: 

Dalarnas Tidningar AB 17 procent 
Eskilstuna Kuriren AB 22 procent 
Gefle Dagblad Förvaltning AB 22 procent 
Tidningsaktiebolaget Stampen 22 procent 
Vestmanlands Läns Tidnings AB 17 procent 

 
Styrelseordförande är Rolf Jonsson, VD Anders Källström och chefredaktör vid tillfället för 
undersöknings genomförande var Ingvar Näslund. 
 
1894 utkommer det första numret av Örnsköldsviks Nyheter. Redaktören heter Erik Böhmer 
och när den unge redaktören avger sin programförklaring så inleds den på följande sätt: 
"Kunskap är makt heter det, och såsom vi tror, med full rätt. Vi skall därför med vår 
djupaste omsorg redogöra för och belysa dagens politiska företeelser, såväl som viktigare 
kommunala frågor inom orten". Nykterhetsfrågorna nämns något senare liksom kampen för 
"folkets verkliga höjande" samt arbetarfrågan. Böhmer var en ivrig nykterhetskämpe och 
han valdes dessutom till ordförande för Örnsköldsviks Nya Arbetarförening, vilken 
återuppstått på initiativ av hantverkare och personer ur "medelklassen" i staden. Böhmer har 
följts av tio andra chefredaktörer, varav de tre senaste verkat under de senaste tre åren. 1901 
byter tidningen namn till Örnsköldsviks Allehanda och 1925 ändras utgivningen från 
middagstidning till morgontidning. 1951 trycks tidningen på sin första rotationspress. En 
press som tidigare har tryckt bland annat Göteborgs Morgonpost och tidningen Politiken i 
Köpenhamn. 1959 inleder ÖA ett samarbete med Västernorrlands Allehanda om 
marknadsföring och försäljning av annonsutrymme för riksannonser. Ett initiativ som fick 
stor uppmärksamhet i branschen. 1964 utkom ÖA tryckt på offsetpress. ÖA var tillsammans 
med Västernorrlands Allehanda och Gotlands Allehanda pionjärer inom offsettrycket. En 
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innovation som öppnade för fyrfärgsanvändningen. Samma år nyfördes datastyrd 
fotosättning av text och rubriker. 1975 blir ÖA länets största tidning. Samma år säljs ÖA till 
Sundsvalls Tidning. Försäljningen sker som ett led i generationsskifte inom ägarfamiljen 
Hallin och främsta skälet är den då orimliga beskattningen av familjeföretag. 1989 köps en 
större offsetpress. Den ger utrymme för fler sidor och bilagor. 2001 är det dags för ÖA: s 
senaste pressinvestering som innebär tryckning av såväl Tidningen Ångermanland som 
Aftonbladets norrlandsupplaga. 
 
Tidningen förknippas nog mest med familjen Hallin. Även om de inte fanns med i starten så 
har far och son Hallin tillsammans hunnit med 100 år i företaget. Under samma period har 
ÖA vuxit och är idag ett av landets mest lönsamma tidningsföretag. Erik Hallin kom till 
företaget 1906 som kassör och ekonomiansvarig. 1933 tog han tillsammans med dåvarande 
chefredaktören Axel Andersson över tidningen. 1943 kommer Erik Hallins då 18- årige son, 
Erik Anund till företaget. 1953 blir E.A.  Hallin företagets VD en befattning som han håller 
till 1994, då han lämnar efter nästan 52 år i företaget. Han efterträds av Erik Bohman och 
senare av Anders Källström. (Allehanda 100 år och Pettersson, 1991). 
 
I koncernen ingår moderbolaget med nio dotterbolag. Robert Dau Boktryckeri AB, 
Tryckeribolaget i Träriket AB och Tryckeribolaget Östersund AB bedriver civiltryckeri-
verksamhet. CEWE-Förlaget i Bjästa AB bedriver förlagsverksamhet med facktidningar, 
tidskrifter och böcker. Face it. Marknadskommunikation AB bedriver 
reklambyråverksamhet med därtill hörande prepress- och Internetbaserade produktioner. 
Radio Övik AB bedriver kommersiell radioverksamhet – Rix Fm. Allehanda Tryck i 
Örnsköldsvik AB, Allehanda Service AB och Allehanda Maskin AB drivs som 
arrendebolag. I koncernen ingår även ett vilande bolag, Allehanda Online AB. 
 
Moderbolaget AB Allehanda utger dagstidningen Örnsköldsviks Allehanda kompletterat 
med tjänster inom legotryck, finans- och fastighetsförvaltning. 
 
AB Allehanda kommer under åren 2000 - 2002 att totalt ha investerat 77 miljoner i ny och 
utökad produktionskapacitet. Den största investeringen sker i presshallen i Örnsköldsvik. I 
maj 2001 invigdes anläggningen bestående av ny tryckpress, två CTP-linjer, nytt 
papperslager och ny packsal. 
 
Under år 2001 har långsiktiga tryckkontrakt tecknats med Aftonbladet och Tidningen 
Ångermanland. Från 1 mars, 2002 inleds tryckningen av Aftonbladet, sju dagar/vecka och 
från september inleds produktionen av Tidningen Ångermanland, 6 dagar/vecka. 
 
Under 2001 genomfördes ett omfattande projekt för att modernisera och strukturera 
dagstidningens grafiska form och innehåll. Den 10 november presenterades "nya ÖA" för 
läsarna med bl.a. nytt varumärke, nytt format och helt förändrad layout. 
 
Örnsköldsviks Allehanda är den dominerande tidningen i Örnsköldsviks kommun med 20 
600 prenumeranter och en hushållstäckning på cirka 80 procent. Annonsvolymen minskade 
år 2001 med 14,3 % i jämförelse med 2000.  Upplagan minskade med 200 årsexemplar och 
uppgår till 20 600 för år 2001. 
 
ÖA har cirka 100 medarbetarna. För ÖA är lokala nyheter viktigast.  
 
De tidningar som Örnsköldsviks Allehanda främst konkurrerar med inom sitt TS-område är: 
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Tabell 5. TS- kontrollerade upplagor i Örnsköldsvik med omnejd. 
 

Tidning/Periodicitet Utgivningsort 
 

Upplaga/vardagar 
 

Förändring 2000 - 2001
 

Nord-Sverige (1) 
 
Tidn.Ångermanland (6) 
 
Örnsköldsviks Allehanda 

Örnsköldsvik 
 

Härnösand 
 

Örnsköldsvik 

2600 
 

26300 
 

20600 

-100 
 

- 900 
 

- 200 

 
Östersunds Posten 
Östersunds Posten ägs idag till hundra procent av Centerpress AB.  
 
Styrelseordförande är Lars Lundberg, VD Göran Henriksson och chefredaktör Bosse 
Svensson 
 
Den första tidningen i Östersund, Jämtlands Tidning, som leddes av sin redaktör Carl 
Magnus Berg, utkom 1845. 
 
1876 fanns förutom Jämtlands Tidning även Norrlands Tidning och Nya Norrlands 
Tidningen. Norrlands Tidnings tid blev kort och redan i slutet av samma år hade 
uppstickaren slukats av den stabilare Jämtlands Tidning. Nya Norrlands Tidning gavs ut 
under perioden december 1876 till september 1877 då den gick i konkurs. 
 
1885 övergår ÖP till tredagarsutgivning. ÖP blir 1907 länets första dagliga tidning. 
 
1909 startar länets första socialdemokratiska tidning då Carl Åström ger ut tidningen Viljan. 
Efter några nummer läggs den ner och följs av Jämtlands Folkblad som levde mellan 1911 
och 1915. 
 
1914 anställs en lovande journalist, Edvin Valdemar Magnusson på ÖP. Reportern kom från 
konkurrenten Jämtlands Tidning och skulle så småningom bli mera känd som chefredaktör 
Effe Magnusson. 
 
1915 installeras en flattrycksrotationspress som sedan starten var i bruk i 15 år. 
 
Socialdemokratiska Nya Jämtland kommer 1916 ut för första gången med Gotthard Böhmer 
som redaktör. Fyra år senare läggs den ner. 
 
1924 utkommer första numret av den socialdemokratiska Länstidningen (LT) under ledning 
av redaktör Nils Andersson. 
 
ÖP: s upplagan passerar 1938 10 000 exemplar. På 1950-talet läggs Jämtlands Tidning ner. 
Från den tidpunkten återstår LT och ÖP. 
 
1954 blir Sven Wallin tidningens chefredaktör efter Effe Magnusson. Fyra år senare övertar 
han posten som verkställande direktör. Nils Röhne kommer 1962 till ÖP och övertar rollen 
som ansvarig utgivare. 
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Centerpress AB köper 1975 ÖP, och 1976 blir Nils Röhne chefredaktör för ÖP och Ivan 
Lennestål utses till VD. Året därpå, 1977, blir förmiddagstidningen ÖP morgontidning. 
 
1980 installeras ÖP: s första offsetpress. LT har nu gått om ÖP i upplaga efter att man bland 
annat installerat en ny offsetpress tidigare än ÖP. Kriget på Östersundsmarknaden är under 
denna period hård och ÖP och LT skiftar position som första och andratidning. Händelsen är 
unik i svensk press nutidshistoria. 
 
1981 får Enar Adsten det tuffa jobbet som redaktionschef på ÖP. Han skall vända 
utvecklingen i upplagekriget mot LT. En uppgift han och redaktionen lyckas med.  
 
1988 Håkan Larsson blir ny chefredaktör och VD är Håkan Swärd. 
 
1991 skriver ÖP tidningshistoria och blir störst i länet igen. 
 
1993 lämnar Håkan Swärd ÖP och tidningen får en rekordung VD, Jesper Kärrbrink, 29 år. 
En okonventionell tidningsledare som gör ÖP till ett ledande företag också inom IT-
området. ÖP blir ägare både inom lokal-TV och inom lokalradio (Radio Rix). 
 
1995 blir ÖP en av fyra europeiska tidningar som under tre år får EU: s uppdrag att forma 
tekniken för morgondagens europeiska lokaltidning. Satsningen kostar EU 14 miljoner 
kronor. 
 
1996 blir ÖP Nordens första miljömärkta tidning. 1996 blir också ett ekonomiskt rekordår, 
med en vinst på 7.8 miljoner. Bosse Svensson blir ny chefredaktör och Göran Henriksson ny 
VD efter Jesper Kärrbrink. 
 
1997 fyller ÖP 120 år och denna historik har ÖP: s jubileumstidning den 6 september 1997 
som källa (ÖP 6/9 1997). 
 
2002 är ÖP den största tidningen i Jämtlands län. Tidningen kommer ut sex dagar i veckan 
och har en upplaga på 29 400 exemplar. I mediehuset ÖP ingår även Rix FM samt en TV-
redaktion, vars inslag visas i TV4 Mitt samt som webb-TV på OP.se.  
 
De tidningar som Östersunds Posten främst konkurrerar med inom sitt TS-område är: 
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Tabell 6. TS- kontrollerade upplagor i Östersund med omnejd. 
 

Tidning/Periodicitet 
 

Utgivningsort 
 

Upplaga/vardagar 
 

Förändring 2000 - 2001
 

Länstidningen (6) 
 
Tidningen Härjedalen(1) 
 
Östersunds Posten (6) 

Östersund 
 

Sveg 
 

Östersund 

22600 
 

8000 
 

29400 

-2000 
 

-300 
 

+1100 
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KAPITEL 2 - MEDIEFÖRETAG ELLER KUNSKAPSFÖRETAG. 
 
Börje Alström 
 
Inledning 
Inom pedagogik och kommunikationsforskning finns det relativt gott om studier som pekar 
på kunskapens betydelse för förståelsen av förändringar i organisationer. Kunskap är en 
nödvändig grund för medarbetarnas acceptans av de argument som företagen för fram för 
strategibeslut. Men kunskap om den egna verksamheten, dess mål, strategier och 
verksamhetsresultat är bara en del. För att kunskap skall leda till en ökad förståelse och 
medansvar i förändringsprocessen krävs också att medarbetare ständigt kan fylla på sina 
egna kunskaper. Inte minst är detta viktigt i mediebranschen med den snabba 
förändringsprocess som där råder. Medarbetarna måste dessutom uppleva att de mål som 
sätts, har någon betydelse för dem i deras arbete. Att deras delaktighet i 
förändringsprocessen behövs och kan beaktas i denna. Att deras självständighet och därmed 
rätt att agera med egna initiativ inom ramen för målen uppmuntras och hålls vid liv. Men det 
krävs också öppna kommunikationskanaler för att ledningen skall få vetskap om vilket 
kunskapsläge och vilka attityder som personalen har till förestående förändringar. 
 
Medieföretagen måste betraktas som kunskapsföretag. Vad de producerar är information 
som bland annat ligger till grund för det dagliga samtalet och därmed bidrar till att bygga ny 
kunskap. Det finns begränsad forskning om ledarskap i kunskapsföretag. Men på senare tid 
har man uppmärksammat denna typ av företag eftersom branschen växer och i företagen 
ställs nya krav på ledningen. Kunskapsföretag skiljer sig från serviceföretag eftersom de 
säljer kunskap. Personalen är ofta högutbildad vilket medför att organisationen lättare blir 
rörlig och risken för att man tappar nyckelpersoner är stor. Sannolikt är en av 
nyckelfaktorerna att kunna höja trivsel, ge intressanta uppgifter och utvecklingsmöjligheter 
(Arvonen, 1989 och Sveiby & Risling, 1986). 
 
 
Effektiva organisationer och ledarskap 
Grunig och White menar (Grunig 1992) att man först måste fastställa vad god 
organisationseffektivitet är, för att sedan med kommunikationens hjälp arbeta för att uppnå 
denna organisationseffektivitet. Först när organisationen är effektiv kan kommunikationen 
bedömas vara så. Däremot kan en organisation vara effektiv utan att kommunikationen visar 
upp samma effektivitet. Medieorganisationer fokuserar sannolikt mer på sin externa 
information till läsare/lyssnare och tittare än på sin egen interna informationshantering. 
Dessa organisationers relationer till omvärlden, som de är satta att informera om kan därför 
antas vara välutvecklade. Däremot är det inte säkert att de i alla lägen är goda. Det ligger i 
uppdraget att behålla integriteten och ett kraftigt värnande om denna därför kan tolkas som 
ett fjärmande eller i värsta fall som nonchalans mot omvärlden. Normalt antar vi att en 
organisations känslighet för sin omvärld bidrar till att bygga goda relationer och därmed 
ökar effektiviteten i organisationen. För medieföretag är detta samband inte lika självklart. 
Organisationens effektivitet kommer således i normalfallet att intimt hänga samman med hur 
organisationen tar in och bearbetar intryck från omvärlden. Den sammantagna erfarenheten 
som Grunig och White redovisar i Excellence-studien innebär att man är överens om att 
kommunikationsfunktionen i en organisation är central för organisationens effektivitet. 
Däremot har man inte kunnat enas kring hur detta samband ser ut.  
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En annan studie som refereras i Handbook of Organization Communication (Tubbs and 
Hain, 1979) visar att de avdelningar inom en rad amerikanska företag som visar de bästa 
värdena vad gäller sjukfrånvaro, effektivitet och arbetstillfredsställelse är de avdelningar 
som även visar på höga värden vad gäller effektiv kommunikation. Ytterligare en studie, 
refererad i samma bok, genomförd med 2 000 anställda över fem år, visar att 
kommunikationseffektivitet är intimt förknippad med organisationseffektivitet och återigen 
visas att de generellt mest produktiva och effektiva företagen även har den högsta 
kommunikationseffektiviteten.  (Goldhaber 1988) 
 
Johansson (2002) redovisar en studie av Haas Davenport-Sypher och Sypher (1992) som 
undersökte relationer mellan organisationsmål, kommunikationsmetoder och 
organisationsresultat i en organisation. Både intervjuer och en enkät användes i 
undersökningen. De kom fram till att det fanns konsensus kring målen och att perceptionen 
av målen kunde relateras dels till tillfredsställelse med arbetet och kommunikationen, dels 
till engagemanget i organisationen. Resultaten stödde antagandet att gemensamma mål 
påverkar organisationens resultat. Däremot hade inte sättet målen kommunicerats på någon 
betydelse för uppfattningen om målen. 
 
Ledarskap handlar om relation mellan ledare och ledda. När ett ledarskap fungerar bra växer 
medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för ledaren. Då stärks också ledarens auktoritet, 
legitimitet och ledarställning. En av ledarens viktigaste uppgifter är att mobilisera 
organisationens medarbetare så att de genom beslut och handling, individuellt och 
gemensamt, agerar så att organisationens mål uppnås (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
 
Inom medieföretagen har vi ett i många stycken ett komplext ledarskap (Östlund, 1994). 
Östlund redovisar amerikansk forskning som visar att reportrar har stort behov av att känna 
sig delaktiga i beslutsprocessen på redaktionerna och att därför centralisering och 
byråkratisering leder till mindre arbetstillfredsställelse hos journalister. Andra amerikanska 
forskare har pekat på betydelsen av att journalister känner stolthet över sin tidning, att de har 
regelbundna kontakter med sina chefer, att de får jobba självständigt, och får möjlighet att 
utvecklas i jobbet, för att de skall känna arbetstillfredsställelse. 
 
Medieföretagens och då särskilt tidningarnas ledningar har i normalfallet ett delat ledarskap. 
En VD med ansvar för det ekonomiska i enlighet med aktiebolagslagen och en ansvarig 
utgivare med ansvar för de tryckta orden och tryckfrihetslagstiftningen. Ett dubbelt 
ledarskap är inte helt okomplicerat ( Hultén, 1999, MacManus, 1994, Underwood, 1995) 
eftersom de olika ansvarsområdena inte låter sig avskiljas lika tydligt i praktiken som i 
teorin. Men det finns också rent strategiska parametrar som handlar om de olika 
chefspersonernas planeringshorisont som kan skapa förvirring i organisationen (Lacy, 
1993). 
 
Medieföretagen kan i värsta fall avstå från att visa upp ett enat ledarskap och avstå från att 
formulera mål. Ett sånt agerande skapar osäkerhet i organisationen och bidrar till att öka 
bruset i kommunikationen i organisationen och på sikt minska dess effektivitet. 
 
Ledarskap i tillverkningsindustrin har stora likheter med mediehusens ledarskap konstaterar 
en studie av redaktionella tidningsledare. Tidningsledarna tillbringade 20-30 procent av sin 
tid åt rådgivning, 15-25 procent åt planering och mellan 15-18 procent för samverkan. 
Resterande tid åtgick i nämnd ordning till utvärdering, undersökande, förhandlande, 
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kontakter med personal och PR. Ledare på lägre nivåer arbetade närmre sina medarbetare 
och främst med rådgivning, bemanning och utvärdering. Medan de högre upp i 
organisationen koncentrerade sig på planering, samordning och förhandlingar (Lavin & 
Wackman, 1988). Andra studier som (Johnstone, 1976) fann att kontakterna face-to face 
minskade desto större nyhetsorganisationen i fråga var. Nära samarbete inte minst i 
rådgivningssituationer innebär stora möjligheter till överföring av egna värderingar och 
normer. Det är därför ingen vågad gissning att anta att dessa möten direkt och indirekt 
kommer att "styra", dvs. att nyheternas karaktär och inriktning hålls inom de ramar som 
tidningens policy anger (Alström, 1995). En annan undersökning fann att journalister 
vanligtvis inte fick sig föreskrivna en viss policy, utan snarare var "indoktrineringen" en 
följd av en mer informell socialisationsprocess (Breed, 1955). 
 
Organisationsledningens uppgift är att bygga upp ett kommunikationssystem, som medför 
att medarbetarna får rätt information. Dessa skall således inte överbelastats med information 
eller få onödig eller störande information (Thunberg, Nowak, Rosengren & Sigurd, 1980).  
 
För att en arbetsledning ska kunna leda en organisation bör en kommunikationspolicy 
upprättas av dessa. Det ansvar och befogenheter som fastläggs i kommunikationspolicyn blir 
basen för hur det löpande arbetet skall organiseras (Eriksson, 1992). Här finns många 
metoder för att förbättra internkommunikationen genom Intranät, email, arbetsplatsträffar 
osv. 
 
Huvudmodellen i "svenskt management" beskriver Källström som "att skapa konsensus 
kring en kommunicerad vision" (Källström 1995). Källströms modell är uppbyggd kring 
beståndsdelarna: vision, kommunikation, konsensus, tvång och kontroll. Visionen kan 
beskrivas som "den bild som ledningen, och i bästa fall medarbetarna, har av de bärande 
inslagen i det framtida tillstånd som organisationen strävar efter att uppnå". 
 
Visionen har tre delmål: 
 1. Visionen anger den eftersträvade riktningen för arbetet i organisationen 
 2. Den ger inspiration och kraft 
 3. Den underlättar ledarens kommunikation med sin personal. 
 
Arbetet med visioner och målformuleringar inom mediebranschen för en tynande tillvaro. 
Ofta kan man i företagens skrivningar om affärsidén finna mer allmänt hållna formuleringar 
om den övergripande uppgiften. Ansvarig utgivares kontrakt kan ibland också innehålla 
någon skrivning om i vilken anda tidningen skall redigeras. Men det är först på de allra 
senaste åren som ett mer tydligt målformuleringsarbete kommit igång. Fortfarande med helt 
dominerande fokus på marknaden och läsarna och ofta med innebörden att bli större, bättre 
och lönsammare. Mycket sällan hittar man skrivningar om det interna arbetet, kommunika-
tionspolicys, kunskapsutveckling, decentralisering av beslut och ledarskap.  
 
När Tidningsutgivarna 1997 lät Kairos Future AB skissa fyra scenarios om dagstidnings-
branschen 2005 så är det slående hur lite som behandlade tidningsföretagens målformu-
leringsarbete, interna organisation, kunskapsuppbyggnad, decentralisering och kommunika-
tion (Morgondagens dagstidning, 1997). 
 
Medieföretagen talar allt oftare om att de har ett starkt varumärke. Ett varumärke som 
kännetecknas av trovärdighet och kontinuitet. Men i många fall präglas uppfattningen av 
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varumärket av en oreflekterad tradition där varumärkets innehåll, profil, identitet och image 
inte varit föremål för någon djupare analys (Alström & Hedman, 2002). 
 
En tydlig identitet gynnar inte bara försäljning av varor och tjänster utan säkrar också 
företagets överlevnad. Tydlig identitet skapar stark motivation, tillhörighet och trygghet och 
får därför också stor betydelse för den egna personalen (Bergström, 1998). 
 
De mest framgångsrika identiteterna är de som bygger på klara, konsekventa, tydliga och 
uthålliga budskap som står i överensstämmelse med företagets målsättning. Företags-
identiteten blir allt viktigare, enligt Hinn och Rossling, (1994) och nämner bland annat 
nedanstående två skäl för detta: 
 
1. Ett ökat utbud av likartade produkter försvårar konsumentens val utifrån produkt-

egenskaper och får dem istället att välja utifrån företagets anseende och trovärdighet. 
 
2. Informationsbruset bidrar till en sovring utifrån avsändaren som kriterium. Vi lyssnar på 

budskap från dem vi respekterar och sympatiserar med. 
 
Inte minst i tider av tidningsfusioner ökar betydelsen av identiteten. Inte minst gäller detta 
när ett och samma företag ger ut fler publikationer och där profileringen av de enskilda 
produkterna på sikt är det som avgör konsumenternas val och därmed produktens framtid 
(Alström & Nord, 2002). 
 
Var ett företag är beläget har betydelse för de skillnader som man kan finna mellan olika 
företag. Storstadsmedier och småstadsmedier skiljer sig åt genom det sätt på vilket de 
konkurrerar. De agerar olika och de har intäktsstrukturer som skiljer sig åt. Men man kan 
ändå i den slutliga värderingen inte bedöma företagen utifrån sådana faktorer som storlek, 
ägande eller lokalisering. Filosofi, strategi, ägarnas och ledningens mål skapar stora 
skillnader mellan hur företagen agerar trots liknande storlek, ägande och lokalisering 
(Picard, 2002). 
 
 
Trivsel och organisation 
Trivselbegreppet är komplext och mångfacetterat och har av bland andra forskaren Hage 
kommit att delas in i ”trivsel med arbetsuppgifter” och ”trivsel med organisationen i stort”. 
Grunig (1992) använder begreppen ”individuell” och ”organisatorisk” trivsel för att beskriva 
samma fenomen. Den organisatoriska trivseln har sin bäring i organisationens strukturella 
förutsättningar och graden av symmetri i kommunikationssystemen, menar Grunig. 
Symmetri kan enklast översättas med att systemet tillåter tvåvägskommunikation. Därför är 
organisationstrivsel centralt för att påvisa hur organisationseffektivitet och kommunikation 
samspelar. 
 
Organisationens struktur påverkar de anställdas motivation. Korta beslutsvägar och öppna 
hierarkier kan skapa motivation som tolkas som ett utfall av organisationens stuktur snarare 
än dess kommunikationsklimat.  
 
Grunig med flera hävdar att organisationsstrukturen måste skapa förutsättningar för stor 
självständighet hos de anställda. Detta gör man bland annat genom att:  
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1. Skapa en organisation med en låg grad av centralisering och därmed hög grad av 
självständighet för de anställda.  

2. Utjämna stratifieringen i organisationen. Låg grad av stratifiering, liten skillnad mellan 
olika hierarkiska nivåer, skapar hög grad av interaktion hierarkiska nivåer till trots. 

3. Skapa låg grad av formalisering i organisationen. Få regelverk skapar 
innovationsförmåga och uppmuntrar självständighet. 

4. Skapa lämplig grad av komplexitet. Komplexiteten måste stå i paritet till de anställdas 
förkunskaper och kompetens. Komplexiteten har med behovet av flexibilitet hos de 
anställda att göra.  

5. Skapa delaktighet i beslutsfattandet. Detta är både en kommunikativ aspekt och en rent 
organisatoriskt strukturell aspekt. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet i 
beslutsfattandet ökar självständigheten hos den enskilde i organisationen (Alström & 
Sjöblom, 1999).   

 
Hur ser då medieföretagen ut i detta avseende? Medieföretagen har under de senaste 
decennierna genomgått en omfattande förändring. Datateknologins inträde i tidningshusen 
har raderat ut eller kraftigt förändrat yrkesidentitet och arbetsrutiner (Alström, 2000). 
Redaktionerna har trots detta rent organisatoriskt inte förändrats så mycket. Fortfarande 
samordnar en nyhetschef dagens arbete, låt vara att man arbetar med mer självgående 
underredaktioner idag än för tio år sedan. Underavdelningarna har sina egna agendor och i 
en allt snabbare produktionsprocess där multimedieproduktionen blivit vanligare minskar 
utrymmet för internkommunikation i vidare bemärkelse. Den enskildes delaktighet i vad 
som händer i stort såväl nyhetsmässigt som i företaget i stort kan därför antas minska om 
inte redskap och arenor för större delaktighet etableras av ledningen. 
 
Många hierarkiska nivåer, stark centralisering av beslut och makt, stor skillnad mellan 
anställda på olika nivåer i organisationen, för låg grad av komplexitet och låg delaktighet 
och möjlighet att påverka skapar en låg grad av engagemang och trivsel i organisationen. 
Låg grad av organisatorisk trivsel gör att de anställda inte känner att de kan bidra i 
organisationen. Ibland kallas denna typ av organisation för vertikal organisation, till skillnad 
från den horisontella och mer platta organisationsformen. 
 
Organisationsstrukturen påverkar kommunikationen och kommunikationen påverkar 
organisationsstrukturen. Grunig med flera (1992) hävdar att strukturen påverkas av 
omgivningen, kulturen, men framför allt av makt. Den symmetriska kommunikationen 
strävar efter maktfördelning i organisationen vilket, i sin tur leder till mer trivsel och 
lämpligare strukturer.  
 
 
Interninformation 
Med intern kommunikation menas kommunikation inom ett företag, myndighet eller 
organisation. Det innefattar all kommunikation och information som rör arbetet och 
arbetsplatsen: skvaller, rykten, instruktioner, ordergivning, utbildning m.m. (Larsson & 
Rosengren, 1995). 
 
Författarna skiljer på "hård" och "mjuk" information.  
 
Den "hårda" sakinriktade informationen definierar Larsson & Rosengren (1995) genom 
följande: 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-41 
Sida 32 (155) 

 
 

 

1. Bra internkommunikation gör att alla anställda får en gemensam referensram. 
2. Dålig internkommunikation ökar ryktesspridningen. 
3. Bra internkommunikation kan få motsättningar att minska. 
4. Bra internkommunikation får personalen att fungera som ambassadörer. 
5. Dålig internkommunikation ger en negativ bild av ledningens kompetens. 

 
Den "mjuka" handlar om attityder och värden. Egenskaper som kreativitet, fantasi och 
originalitet förknippas med den mjuka kommunikationen. 
 
För Larsson & Rosengren tar den sig uttryck genom: 

1. Viandan stärks 
2. Organisationens värden och mål förklaras och förankras. Detta är särskilt viktigt när 

en organisation förnyas. 
 
Horisontell kommunikation är kommunikation mellan medlemmar på samma nivå i en 
organisation. Den har många organisatoriskt viktiga funktioner (Kreps 1990). Om 
kommunikationen är bra mellan medarbetare leder det till effektiva relationer och spontana 
överenskommelser. God horisontell kommunikation blir också en formell kanal för problem- 
och konfliktlösning mellan medarbetare som skapar ömsesidigt stöd bland medarbetare 
(Kreps, 1990) 
 
För en god och effektiv internkommunikation har Cutlip, Center, & Broom, 1994) ställt upp 
sju kriterier (The seven C:s):  

1. Credibility (trovärdighet).  Mottagarna måste ha förtroende för sändaren och dess 
kompetens. 

 
2. Context (sammanhang). Sammanhanget måste erbjuda delaktighet och möjlighet till 

feedback. 
 
3. Content (innehåll). Meddelandet måste ha betydelse för mottagaren och passa deras 

värderingar. 
 
4. Clarity (tydlighet). Meddelandet måste uttryckas enkelt och betyda samma för såväl 

sändare som mottagare. 
 
5. Continuity and consistency (kontinuitet och konsekvens). Kommunikation kräver 

repetition för att ge effekt. Den måste vara konsekvent för att bidra till ökad inlärning. 
 
6. Channels (kanaler). Använd kända och invanda kanaler. Att skapa nya kanaler är svårt 

och tidskrävande särskilt i ett diffusionsskede. 
 

7. Capability of the audience ( publikens förmåga). Kommunikation är mest effektiv när 
den kräver minst ansträngning av mottagaren. Därför måste vanor, tillgänglighet och 
kunskapsnivå hos mottagaren beaktas. 

 
Kreps tillför en viktig dimension till internkommunikationens betydelse för organisationens 
effektivitet. Han poängterar att vid sidan av att en motiverad person känner sig delaktig i 
organisationens arbete och därmed kan sträva mot dess mål så gäller även det omvända 
förhållandet. Kreps skriver: 
 



FSCN - Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-41 
Sida 33 (155) 

 
 

 

”Information and feed-back from group members help leaders make 
organizational decisions and influence the behaviors of others. Communication 
is the means by which the primary activities of leaders are accomplished.”  

 (Kreps, 1990,s. 187) 
 
Kreps menar att internkommunikationens input-funktion till ledningen är minst lika viktig 
för organisationens effektivitet som spridnings-/output-funktionen.  
 
I Grunig med flera (1992) tillskrivs medarbetarna tre huvudsakliga informationsbehov:  

1. De vill veta var organisationen är på väg. 
2. Hur den skall ta sig dit. 
3. Och framför allt vad det betyder för den anställde.  

 
Anställda som har information om både sitt eget arbete och om organisationens situation 
uppfattar sin organisation som mer öppen och stödjande än de som inte har tillgång till 
denna typ av information.  
 
Forskningen indikerar att kommunikationen i stora medieorganisationer är mer formell 
mellan ledning och underställda. Vidare att ledningens kommunikativa beteende avspeglas i 
kommunikationen på lägre nivåer (Lacy, 1993). 
 
 
Organisationskultur och motivation 
Organisationskultur är ett komplext begrepp som idag används om diverse fenomen som 
beskriver organisationens normer, handlingsmönster, kommunikationsklimat, budskap, 
filosofi, medarbetarrelationer, organisationsstruktur m.m. Begreppet har givits en mängd 
definitioner och hade sin storhetstid på 80-talet. Begreppet sätts inte sällan i samband med 
organisationens formella och informella struktur. Forskare har talat om starka och svaga 
kulturer, dominanta och lokala kulturer, auktoritära och deltagande kulturer etc. 
 
Kommunikationen kan sägas vara den kraft som utvecklar, bearbetar, raserar och identifierar 
kulturen. Den positionerar organisationen i relation till andra. Av vikt i det här 
sammanhanget är även det forskarna noterat som en utmaning för organisationen. När 
omgivningen förändras passar inte längre den rådande företagskulturen. Organisationens 
kultur måste då ändras för att organisationen skall kunna överleva. En lättrörlig, ofta liten 
organisation, anpassar sig snabbt till förändrade förutsättningar medan det för större mer 
traditionsbundna organisationer tar lång tid, kanske så lång tid att organisationen inte längre 
har några förutsättningar att agera och överleva 
 
När organisationen blir mer etablerad blir också kulturen starkare. Den kan bli så stark att 
den till och med hindrar förändring. En mogen organisation kan inte längre växa om 
marknaden för produkterna är mättad eller om produkterna är föråldrade. Då måste den 
förändras, liksom värderingar och antaganden. Detta kan vara svårt säger Schein (1992): 
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”If an organization has had a long history of success with certain assumptions about 
itself and the environment, it is unlikely to want to challenge or reexamine those 
assumptions. Even if the assumptions are brought to consciousness, the members of 
the organization are likely to want to hold onto them because they justify the past and 
are the sources of pride and self-esteem.”  

(Schein 1992). 
 
Olika studier visar (Christensen, 1997) att olika avdelningar i ett företag tenderar att 
motarbeta förändringar som innebär ett hot mot avdelningens egen överlevnad, även till 
priset av hela företagets framtid. Likaså har det visat sig att rädslan för att "kannabalisera" 
dvs. lägga ner försäljningen av en egen produkt ofta är orsaken till att väletablerade företag 
försenar introduktionen av produkter som baseras på ny teknologi.  
 
Inom mediesektorn har teknologin under de senaste decennierna förändrat produktions-
processen. Grafiska arbeten har försvunnit i takt med teknologiskiftet och den fackliga 
kampen i detta sammanhang har försinkat företagens möjligheter att tillvara ta de 
rationaliseringsvinster som annars skulle ha följt. Konsekvensen har varit ett onödigt högt 
kostnadsläge som avsatt sig i priser på upplage- och annonsmarknaden som i vissa sektorer 
medfört att man prissatt sig ut ur dessa marknader (Hvitfelt & Nygren, 2000). 
 
När reklam tilläts i svenska etermedier var det många tidningsföretag som gav sig in i denna 
nya sektor. Antingen genom startande av egna radio- och TV-kanaler eller genom samarbete 
med existerande kanaler. I flera av dessa fall kan man observera en "bevakningsstrategi" 
från tidningsföretagens sida. Deras satsning går mer ut på att följa utvecklingen inifrån och 
om möjligt bevara tidningsföretagens markandsandelar på bekostnad av ett mindre tydligt 
engagemang i de nya medierna. 
 
Inom kommunikationsvetenskapen används begreppet öppna och slutna system. Systemen, 
såväl organisatoriska som sociala kan beskrivas med utgångspunkt i mängden av utbyte de 
har med sin omgivning. De sträcker sig från helt slutna till helt öppna system. I de slutna 
systemen sker överhuvudtaget inget utbyte med omgivningen, i det öppna däremot sker ett 
löpande utbyte och i realiteten intar alla system en slags blandform. I medievärlden kan 
detta ta sig uttryck i att man från de etablerade företagens sida startar tidningar på 
marknader där nya uppstickare tenderar att hota den egna, som i fallet på Stockholms 
gratistidningsmarknad. Eller inom radiomarknaden där medieföretagen lagt stora delar av 
radiomarknaden under sig genom höga auktionsbud för att sedan låta dessa kanaler bli 
relativt renodlade underhållningskanaler, dvs. långt från företagens kärnverksamhet. 
Medieföretagen visar en viss lyhördhet för de förändringar som hotar deras verksamheter 
men de går in i de hotande verksamheterna mer för att återföra ordningen till det gamla än 
för att ta täten i den nya medieutvecklingen. Ett öppet system är förändringsbenäget och hela 
tiden medvetet om att uppnå en god relation till sin omgivning.  Medan ett slutet system 
söker bibehålla företagets nuvarande läge och istället förändra omgivningen. För att 
kommunicera med sin omgivning nyttjar man en tvåvägs-summetrisk modell, där 
kommunikationen går åt två håll och där utbytet av information mellan företag och 
omgivning bidrar till förändring hos såväl organisationen som dess publics (Cutlip, Center, 
Broom, 2000). Samma tänkande kan appliceras på all sorts kommunikation. Britande 
information, små möjligheter till feedback, bristande delaktighet leder lätt till en känsla av 
utanförskap. En normal reaktion på detta är att också ställa sig utanför. Att vilja obstruera 
eller i vart fall förneka eller förtränga den begränsade information som man kanske trots allt 
fått vid något förfluget tillfälle. Denna typ av reaktion kan mycket väl leda till såväl ett 
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förnekande av information som till en extrem efterfrågan på rätt sorts information. Med 
hjälp av Festingers dissonansteori som hävdar att man som individ strävar efter samklang 
mellan attityder och handlande kan vi nå ökad kunskap om fenomenet. Teorin är viktig för 
att förstå informationssökande och undvikande av information. En del forskare menar att 
människor undviker delar av ett meddelande (selektive exposure) eftersom man inte kan 
bedöma innehållet i ett meddelande i förväg. Mer vanligt är att man bara tar till sig de delar 
som rimmar med ens egen uppfattning (selektive attention). En effekt av detta är att man 
omger sig med andra som delar ens åsikter i olika frågor (Severin & Tankard, 1992). 
 
 
Symmetri – asymmetri och trivsel. 
Det symmetriska förhållningssättet är det som enligt Grunig har bäst förutsättningar för att 
skapa trivsel och motivation. Det innebär att man genom kommunikation syftar till att nå en 
överenskommelse mellan parterna i en kommunikationsprocess. Symmetrisk 
kommunikation bygger på dialog och jämkning mellan de involverades intressen kring ett 
syfte, som bägge parter är överens om, att nå en överenskommelse. Förhållningssättet 
karaktäriseras av förhandling och kompromiss och budskapet formas i denna process av 
parterna gemensamt. Detta menar Grunig leder till en ökad bredvillighet att ”ställa upp” på 
kompromissen och känna sig delaktig i beslutet. Detta borgar för ett ökat engagemang och 
en vilja att realisera kompromissen. Det symmetriska förhållningssättet är en reaktion på det 
länge förhärskande asymmetriska förhållningssättet. Grunig menar att det asymmetriska 
förhållningssättet, som karaktäriseras av manipulation, övertalning och ett maktförhållande 
mellan de involverade parterna, inte genererar trivsel och motivation utan tvärt om inte kan 
visa några som helst tecken på ökad effektivitet i ett långsiktigt perspektiv (Grunig, 1992, 
Alström & Sjöblom-Nordgren, 1999).  
 
Det symmetriska perspektivet hänger intimt samman med trivsel och motivation, menar 
Grunig. En maktförskjutning och decentralisering i organisationen leder till ökat inflytande. 
Ökat inflytande och möjlighet att påverka organisationens framtid, oavsett vem som vill 
bidra, ger en känsla av delaktighet. En symmetrisk organisation stödjer innovationer, 
självständigt tänkande och flexibelt tänkande, snarare än tradition och regelverk. 
Ledningsarbetet i en symmetrisk organisation är mer kollektivt och den formella ledningens 
roll är att koordinera och samordna.  
 
Det handlar alltså om att lyssna och svara på tilltal i stor utsträckning, inte som vi är vana 
vid i den mer traditionella informationsverksamheten, att slussa ut budskap från ledningen i 
syfte att få alla att rätta sig i leden och arbeta mot ett gemensamt mål (Grunig 1992). 
 
 
Metod eller tillvägagångssätt 
Vi har valt att i långa stycken arbeta utifrån den s.k. ROC-modellen (Return on 
Communikation) och då den studie som genomfördes i Jämtlands läns landsting 1998-99 
(Alström & Sjöblom-Nordgren, 1999). 
 
Modellens syfte är att möjliggöra utvärderingar av kommunikationsinvesteringar i 
organisationer, men vi använder modellen här i mer begränsat avseende. För att redovisa hur 
de aktuella företagens interninformation, mål och visioner kan relateras till kunskap om 
målen, stöd för verksamhetens mål och den upplevda rätten att agera. Det senare något som i 
hög grad bör känneteckna platta och decentraliserade kunskapsorganisationer. Modellen gör 
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inte anspråk på att klarlägga kausaliteten mellan de olika variablerna, endast peka på att de 
samverkar. 
 
Vi kommer också där så är möjligt att jämföra resultaten med ROC-studien i Jämtlands läns 
landsting. 
 
I projektet ROC i Jämtlands läns landsting valde forskarna att bara mäta effekterna av så 
kallad styrinformation. Med styrinformation menar man sådan information som har att göra 
med: visioner, verksamhetsidé, mål och kommande förändringar. Således tas ingen hänsyn 
till arbetsinformation som till exempel arbetsbeskrivningar, ordergivning, kommunicerande 
kring remisser och dylikt. Projektet har även avgränsats att gälla formell, avsiktlig 
kommunikation mellan parterna Jämtlands Läns Landsting, primärvården, verksamhets-
cheferna, enhetscheferna och de anställda. Projektet avser således inte att mäta effekterna av 
den informella kommunikationen, det som i folkmun brukar kallas för ”skvallerkanalen” (på 
engelska ”the grapewine”). Inte heller mäts den formella kommunikation som uppstår 
utanför projektets intresseområde, d.v.s. styrinformationen(Alström & Sjöblom, 1999).  
 
I Return on Communications-rapporten (Sveriges Informationsförening, 1996) påpekar man 
att urvalet av ny personal och även den befintliga personalens uppfattningar påverkas av vad 
folk i allmänhet tycker om företaget, och speciellt av vilken position företaget har bland 
prioriterade målgrupper. Kompetensfaktorn påverkas av utbildningsnivån hos de anställda 
och den investering i vidareutbildning som företaget erbjuder. Motivationsfaktorn påverkas 
av de anställdas inställning till företaget, dess värderingar och dess ledning. Om en 
kompetent och väl motiverad personal får rätt att agera under ansvar, blir det sannolika 
resultatet produktivitetsökning, t.ex. mätt som ”Mervärde per anställd”, vilket är ett 
ekonomiskt relevant huvudmått i personalsegmentet. I rapporten understryker man dock att 
de pilar som länkar samman styrtalen i värdekedjan inte är orsak- och verkan-pilar, utan 
insatser som kan påverka värdet i de olika styrtalen (variablerna). När styrtalen är 
definierade och mätta måste de uppmätta variablerna värderas på något sätt. Värdet måste 
sättas efter vad det tillför företaget i termer av mervärde och effektivitet. Return on 
Communications-rapporten säger oss inte hur detta skall gå till. Till skillnad från andra 
modeller lämnar man detta till det enskilda företaget (Alström & Sjöblom, 1999).  
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Den mer begränsade modellen som vi använder oss av får då nedanstående utseende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell över relationerna mellan de faktorer som antas samverka och höja "mervärdet 

per anställd" dvs. effektiviteten i en kunskapsorganisation. 
 
 
Mål och strategier 
MBO, management by objectives eller målstyrning, har varit ett hett ämne under 70- och 80-
talen. I dag är det kanske mer processtyrning som är aktuellt. Detta till trots är det 
målstyrningen som dominerar både litteraturen och praktiken (Cutlip at.al, 1998). 
Målstyrning innebär att organisationens framtid styrs med hjälp av strategier och planer som 
kan länkas till mål i organisationens olika nivåer. Roos med flera säger att målen skall 
operationalisera visioner och den aktuella verksamhetsidén. Verksamhetsmålen skall således 
göra de vackra orden användbara och möjliga att ha som utgångspunkt i arbetet. De skall 
också ligga till grund för beslut och måste således vara konkreta och uttömmande.  
 
 
Kunskap om verksamhetens mål 
Kunskap är i sig en mycket omdiskuterad och svårfångad egenskap. Men vi har ändå för 
avsikt att mäta de kunskaperna som de anställda inom de medverkande medieföretagen har 
om verksamhetens mål och strategier, vidare om de anställda har kännedom om 
organisationens ekonomiska mål och branschens utveckling under det senaste året. Samt 
slutligen vilka möjligheter som den enskilde medarbetaren har haft för egen 
kunskapsuppbyggnad. 
 

Kunskap om 
mål och bransch 

Mål och visioner 

Intern 
information 

Upplevd rätt att 
agera 

Stöd för 
verksamhetens 

mål 
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Kunskap kan mätas från en enkel kännedomsnivå till en mer komplex nivå där 
informationen har mottagits, bearbetats och på något sätt lagrats. I mätningar av den här 
karaktären stöter vi på allt från kännedom till mer långtgående förståelse och djupare 
engagemang.  Måtten skall vara företagsanpassade. Varje organisation har sina egna 
kunskaps- eller kompetensmått och att dessa bedöms ha ett lika ”stort” värde för 
organisationen oavsett deras individuella särdrag 
 
Kunskap om företagens mål och branschutveckling har vi mätt med följande frågor: 
 
Frågeformuleringar i enkäten för kunskap om verksamhetsidé och mål: 
 
Fråga 19  Hur har den svenska dagspressens upplaga utvecklats under det senaste året? 
 Fasta svarsalternativ 
 

Fråga 20. Hur har annonsintäkterna utvecklats under det senaste året? 
 Fasta svarsalternativ 
 

Fråga 22 Hur har annonsintäkterna sett ut för ditt medieföretag det senaste året? 
 Fasta svarsalternativ 
 

Fråga 38.  Ange hur ofta du har varit på intern kurs, externkurs, studieresa m.m. 
 Fasta svarsalternativ 
 

Fråga 30 Vilka mål menar Du att Ditt företag/station har med verksamheten idag? 
 Svarsalternativ: Öppen fråga 
 

Fråga 31 Om du tillåter Dig att fantisera fritt om företagets/stationens framtid, vart menar 
du isfall att företaget/stationen är på väg? 

 Svarsalternativ: Öppen fråga 
 

Fråga 32 Det är vanligt att företag/stationer anger vilka ekonomiska eller andra mål som 
man vill uppnå på årsbasis eller på längre sikt. Kan Du ange några sådana mål 
som Du känner till? 

 Svarsalternativ: Öppen fråga 
 

Fråga 33 För att nå sina mål brukar man i företagsvärlden använda sig av olika strategier. 
känner du till hur ditt företags strategier ser ut, dvs. hur man anser att man skall 
gå tillväga för att nå målen.   

 Svarsalternativ: Öppen fråga 
 
 
Stöd för verksamhetsmål 
Stöd för verksamhetsidé och mål definieras enligt Return on Communications som 
”beredvillighet att ställa upp för företaget” (Sveriges Informationsförening, 1996).  
 
Stöd för verksamhetsidé och mål mäts med fråga 35 som handlar om vikten av att känna till 
verksamhetens mål och innehåll för att kunna utföra sina uppgifter.  
 
Frågeformuleringar i enkäten till ”Stöd för verksamhetsidé och mål”: 
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Fråga 35 Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att känna till företagets/stationens 

strategier när det gäller hur du ska utföra ditt arbete? Skulle du säga att det är … 
Svarsalternativ: Från mycket viktigt till helt oviktigt  

 
 
Upplevd rätt att agera 
Vid denna mätning har vi ändrat från originalversionens ”rätt att agera” till ”upplevd rätt att 
agera”. Detta för att markera att det inte handlar om ett objektivt mått utan ett subjektivt 
mått, där respondenten rapporterar den eventuella upplevda rätten att agera. Return on 
Communications definierar detta som ”En arbetssituation där egna initiativ och självständigt 
handlande uppmuntras.” (Sveriges Informationsförening, 1996).  
 
Den upplevda möjligheten att påverka har mätts i frågor om framtida planer, förändringar 
och om egna initiativ uppmuntrades eller ej. Return on Communications ger inte någon 
vägledning om vad rätten att agera skulle kunna utgöras av, det vill säga vad som skall 
mätas? Om rätten att agera finns i en organisation skall enligt Return on Communications 
detta leda till effektivitet och minskad byråkrati och minskat behov av övervakning. Return 
on Communications-modellen bygger på antagandet att alla dessa variabler som vi hittills 
presenterat har någon inverkan på rätten att agera. Den upplevda rätten att agera har vi mätt 
genom frågorna 36 och 37, det vill säga möjligheter att påverka planerade förändringar och 
stöd för egna initiativ. Syftet är att identifiera hur de anställda upplever sin rätt och 
möjlighet att påverka verksamheten (Alström & Sjöblom-Nordgren, 1999).  
 
Frågeformuleringar i enkäten till upplevd rätt att agera: 
 
Fråga 36 Vilka möjligheter upplever du att du har att påverka planerade förändringar? 
  På arbetsplatsen och inom företaget. 
 Svarsalternativ: Stora möjligheter, Vissa möjligheter, Små möjligheter, Inga 

möjligheter alls, Vet ej. 
 
Fråga 37 Uppmuntras det att man tar egna initiativ på din arbetsplats? 
  Svarsalternativ: Från Ja, till stor del till Nej inte alls + Vet ej. 

 
 
Resultatredovisning 
I den kommande resultatredovisningen följer vi modellen i figur 1 och redovisar först ett 
antal rena kunskapsfrågor och personalens kännedom om företagens strategier och mål, 
företag för företag. Jämförelse görs med den statistik som redovisas av IRM1. Sen följer ett 
antal frågor som avser att mäta stöd för verksamhetens mål, interninformation och upplevd 
rätt att agera. De frågor som gäller företagens mål och strategier kommer att behandlas 
utförligare i nästa kapitel. Här redovisas i första hand de kvantitativa data vi fått in från 
enkäterna. 
 
Tabell 1 Uppfattningen om den svenska dagspressen upplaga under det senaste året (2001), 

(%). 

                                                 
1 Samtliga uppgifter om reklaminvesteringar i detta avsnitt är hämtade från Institutet för Reklam- och 
mediestatistik (IRM). 
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Gått upp 

 

 
Oförändrad 

 

 
Gått ner 

 

 
Vet ej 

 

 
N 
 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 

 

2 
 
5 
 
0 
 

26 
 

14 
 
9 
 

67 
 

76 
 

77 
 

5 
 
5 
 

14 
 

42 
 

21 
 

22 
 

Total 2 19 72 
 

7 
 

85 
 

 
Kunskapen om den svenska pressens upplageutveckling är relativt god. Hela 72 procent 
svarar rätt dvs. att upplagan gått ner. Men det finns ändå viss anledning att förvåna sig över 
att nästan 30 procent av de personer som arbetar externt mot läsare och lyssnare inte känner 
till en så pass central sak som utvecklingen i den egna eller den angränsande branschen. En 
förklaring kan vara att ÖP:s upplaga faktiskt ökade det aktuella året och att många av de 
anställda hade detta snarare än branschen som helhet, i tankarna när det besvarade frågan. 
 
Enligt TS var förändringen av upplagan mellan år 2000 och 2001 totalt en minskning på 33 
500 exemplar eller - 0,8 procent. Storstadsmorgonpress klarade sig bäst med en ökning på 7 
500 exemplar eller +0,7 procent. För landsortens 4-7dagstidningar redovisas ett minus på 
5100 exemplar eller -0,3 procent. Fådagarstidningarna fick vidkännas ett tapp på 2 900 
exemplar eller -0,8 procent. Sämst gick det för kvällspressens fyra tidningar som tappade 33 
000 exemplar eller hela -4,3 procent. 
 
I de följande tabellerna redovisas personalens uppfattning om annonsintäkternas förändring 
under senaste året. 
 
Tabell 2 Uppfattningen om annonsintäkterna för dagspressen under det senaste året (2001) (%). 
 

 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

12 
 
5 
 
0 
 

10 
 
9 
 
9 
 

71 
 

86 
 

74 
 

7 
 
0 
 

17 
 

42 
 

21 
 

22 
 

Total 7 
 

9 
 

76 
 

8 
 

85 
 

 
Av tabell 2 framgår att 76 procent menar att annonsintäkterna gått ner, vilket också stämmer 
med verkligheten. Att relativt många på ÖP tror att annonsintäkterna ökat eller varit 
oförändrade kan möjligen förklaras av den tidningens allmänt gynnsamma utveckling under 
senare år. Något som sannolikt har kommit att tolkas i allmänt positiva trender. För 
morgonpressen sammantaget redovisas ett minus på 10,3 procent. Storstadspressen vidkänns 
störst minus, med hela -16,2 procent, medan landsortens morgonpress klarar sig undan med 
-4,5 procent. Kvällspressens minus är på 13,3 procent. Trots detta ökade landsortspressens 
andel av den lilla reklamkakan från 25,3 procent till 26,8 procent 2001. Storstadspress och 
kvällspress gjorde en sammanlagd minskning från 28,6 procent till 26,7 procent. Så även om 
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landsortspressens andel av den lilla reklamkakan ökade med 1,5 procent så hjälper det föga 
när intäkterna för samma grupp minskar med 4,5 procent till följd av den minskade 
annonseringen totalt sett. 
 
Tabell 3 Uppfattningen om annonsintäkterna för tidsskrifter under det senaste året (2001) (%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

2 
 
0 
 
9 
 

22 
 

19 
 

14 
 

46 
 

62 
 

45 
 

30 
 

19 
 

32 
 

41 
 

21 
 

22 
 

Total 
 

4 
 

19 
 

50 
 

27 
 

84 
 

 
Om kunskapen om dagspressen som i vart fall är "hemmamarknad" för ÖP och ÖA i stora 
drag bedömdes korrekt så visar det sig svårare att korrekt återge de branscher som är mer 
perifera i förhållande till den egna verksamheten. Femtio procent menar att 
tidsskriftsannonseringen gått ner, 27 procent kan inte avge något svar medan 19 procent tror 
på en oförändrad tillströmning. IRM-statistiken visar att populärpressens annonsmängd ökat 
med 0,3 procent medan facktidskrifternas annonsmängd gått ner 11 procent. Att personalen 
på ÖA kommer närmast sanningen kan möjligen tillskrivas det faktum att Daus tryckerier 
sorterar under ÖA och att det därför finns större kännedom om utvecklingen inom 
civiltryckeri-och angränsande branscher. 
 
Tabell 4  Uppfattningen om annonsintäkterna för TV under det senaste året (2001)(%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

31 
 

19 
 

65 
 

21 
 

38 
 

13 
 

21 
 

29 
 

0 
 

26 
 

14 
 

22 
 

42 
 

21 
 

23 
 

Total 
 

37 
 

23 
 

17 
 

22 
 

86 
 

 
Som vi redan redovisat minskade de totala utrymmeskostnaderna i de traditionella medierna 
mellan åren 2000 till 2001 och detta med 10,4 procent eller nära två miljarder kronor. 
Måhända är det svårt för personal som inte följer siffrorna på makroplanet att tänka sig att 
annonsmarknaden totalt minskar, snarare verkar det som om de föreställer sig ett slags 
nollsummespel mellan de olika medieaktörerna. För en stor grupp, hela 37 procent av de 
anställda, tror att TV:s annonsintäkter ökat under det senaste året och störst är förvånande 
nog denna andel inom Sveriges Radio. Kanske är det så att man i första hand tänker på 
utvecklingen på den lokala marknaden. 
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Tabell 5 Uppfattningen om annonsintäkterna för Radio under det senaste året, (2001) (%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

24 
 

43 
 

13 
 

17 
 

14 
 

22 
 

21 
 

24 
 

30 
 

38 
 

19 
 

35 
 

42 
 

21 
 

23 
 

Total 
 

26 
 

17 
 

24 
 

33 
 

86 
 

 
Också radions annonsintäkter har minskat. Nedgången motsvarar 13.1 procent i löpande 
priser eller sett som radions andel av den lilla reklamkakan en sänkning med 0,1 procent. 
Osäkerheten kring annonsutvecklingen på radioområdet visar sig i en ganska jämn 
fördelning över alternativen med högst procentsats för "Vet ej", 33 procent. ÖA som själva 
har kopplingar till Radio Rix har lägst andel "Vet ej" men samtidigt också störst andel som 
bedömt året som ett uppgångsår. 
 
Tabell 6 Uppfattningen om annonsintäkterna för Internet under det senaste året, 2001 (%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

44 
 

43 
 

52 
 

1 
 

10 
 

13 
 

19 
 

14 
 
9 
 

27 
 

33 
 

26 
 

41 
 

21 
 

23 
 

Total 
 

46 
 

11 
 

15 
 

28 
 

85 
 

 
Internet har stått i centrum för medieföretagens verksamhetsutveckling under senare år. 
Dessutom har branschen som sådan varit på allas läppar efter IT-bubblan vilket sannolikt 
medfört att kunskaperna på detta område, till följd av nyhetsutbudet, är större än på andra 
områden, Medieföretagen har alla egen erfarenhet av Internetverksamhet och vet att 
lönsamhet är kopplat till möjligheten att ta betalt antingen för innehållet eller också för de 
reklaminslag som finns på nätet. Även om många medieföretag under senaste året dragit sig 
ur eller minskat sina Internetsatsningar så tycks hoten om Internets inverkan på övriga 
mediers lönsamhet slagit rot. Hela 46 procent av personalen i de undersökta företagen menar 
att annonsintäkterna ökat på Internet medan bara 15 procent tror att de minskat. Statistiken 
från IRM visar att Internet tappat 11,8 procent av sina intäkter mätt i löpande priser, 
samtidigt som deras andel av den stora reklamkakan år 2001 uppgår till 2 procent, vilket är 
mer än bioreklamens 0,2 procent, radions 1,1 procent, utomhusreklamens 1,5 procent eller 
populärpressens 1,5 procent. 
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Tabell 7 Uppfattningen om annonsintäkterna för Bio under det senaste året, 2001 (%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

2 
 

18 
 
9 
 

36 
 

23 
 

48 
 

26 
 

18 
 

17 
 

36 
 

41 
 

26 
 

42 
 

22 
 

23 
 

Total 
  

8 
 

36 
 

22 
 

34 
 

87 
 

 
Bioreklamen har idag en relativt liten del av annonsintäkterna. Dess andel av den stora 
reklamkakan är blott 0,2 procent eller motsvarande 80 miljoner kronor för år 2001. En siffra 
som innebär en ökning med 2,1 procent från år 2000. Bioreklamens andel av den lilla 
reklamkakan är 0,5 procent. Som framgår av tabell 7 är det få som uppgivit rätt alternativ för 
biointäkterna, endast 8 procent anger en ökning. 
 
Tabell 8  Uppfattningen om annonsintäkterna för utomhusreklam under det senaste året, 2001 

(%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

2 
 

14 
 

33 
 

31 
 

55 
 

31 
 

29 
 

0 
 

20 
 

38 
 

32 
 

23 
 

42 
 

22 
 

23 
 

Total 
  

7 
 

41 
 

17 
 

35 
 

87 
 

 
Utomhusreklamen har minskat från att år 2000  ha omsatt 731 miljoner kronor till 663 
miljoner år 2001. En minskning som motsvarar 9,4 procent. Utomhusreklamens andel av 
den stora reklamkakan är år 2001 1,5 procent och således en halv procent lägre än Internets 
andel. samtliga företags personals kunskaper om utomhusreklamens utveckling är dålig, de 
flesta tippar på en oförändrad annonsintäkt eller uppger att de inte vet. 
 
Vid en genomgång av samtliga svar på fråga 20, om annonsintäkternas utveckling för de 
olika medierna, får vi följande procentuella andel rätta svar: 
 

Dagspress 76 
Tidskrifter 50 
Radio 24 
TV 17 
Utomhusreklam 17 
Internet 15 
Bio 8 
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Om man rangordnar de olika rätt avgivna svaren för företag och media och ser det som ett 
enkelt uttryck för kunskaperna får man följande resultat: 
 

 ÖP ÖA RVNL 
Dagspress 
Tidskrift 
TV 
Radio 
Internet 
Bio 
Utomhusreklam 

3 
2 
2 
3 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 

2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 

Summa 15 11 16 
 
Den slutsats som kan dras av personalsvaren på fråga 20 är att kunskapen är störst om det 
egna mediets utveckling och i övrigt förefaller svaren för tidningarnas del mest relaterade 
till en önskad utveckling för de kompletterande medier som de är engagerade i. Bland ÖP:s 
personal hittar vi flest som antar att TV: s och Internets annonsintäkters ökat. En utveckling 
som inte stämmer med den nationella utvecklingen. Bland ÖA:s personal finner vi 
motsvarande trend för radio och Internet. En rimlig tolkning är att man i brist på säker 
kunskap tvingas gissa om en utveckling, gissar i den riktning som motiverar ens eget företag 
att fortsatt satsa på de uppgivna komplementprodukterna. Sammantaget med de relativt 
enkla rangordningsmått som vi använt visar sig kunskapen vara störst vid ÖA medan ÖP 
och Västernorrlands Radions personal har något lägre kunskap om annonsintäkternas 
utveckling. 
 
Tabell 9  Uppfattningen om annonsintäkterna för det egna företaget under det senaste året, (%). 
 

 
 Gått upp Oförändrad Gått ner Vet ej N 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 

48 
 
0 
 

13 
 
0 
 

25 
 

100 
 

15 
 
 
 

40 
 

21 
 

Total 
  

32 
 

8 
 

49 
 

11 
 

61 
 

 
PÅ ÖA har alla svarande den korrekta kunskapen om företagets annonsutveckling. På ÖP 
däremot så är svaren betydligt mer spridda. 
 
Ett annat sätt att mäta personalens möjligheter till kunskapsutveckling är att ta reda på i 
vilken utsträckning företagen satsar på kompetensutveckling. En väg är att studera 
årsredovisningen och se hur mycket som avsätts till detta ändamål. Ett annat sätt är att direkt 
fråga personalen. Det är ett väl känt faktum att medieföretagen i relation till andra 
kunskapsföretag avsätter extremt små resurser för kunskapsutveckling. 
 
Vi har valt att fråga de anställda hur regelbundet de deltagit i interna och externa kurser. Om 
de deltagit i någon studieresa och i vilken utsträckning de följer de egna 
branschtidskrifterna. Det senare är ju mer ett mått på det egna engagemanget och intresset 
för branschfrågor än en mätare av företagets viljeinriktning i kunskapsutvecklingen. 
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Tabell 10  Hur ofta har du varit på intern kurs, (%). 
 

 
 

Förra 
veckan 

Förra 
månaden 

Förra 
året 

Aldrig 
 

N 
 

 
Östersunds Posten 
 
Örsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

 
13 
 
10 
 
14 
 

 
31 
 
29 
 
29 
 

 
39 
 
52 
 
52 
 

 
17 
 
9 
 
5 
 

 
39 
 
21 
 
21 
 

Total 
 

12 
 

30 
 

46 
 

12 
 

81 
 

 
Det saknas kunskap om medieföretagens kunskapsuppbyggnad. Det finns oss bekant inga 
vetenskapliga studier om kunskapstillförseln i svenska medier om vi i detta sammanhang 
bortser från den grundläggande utbildningen vid rekryteringen. Det som finns att tillgå är 
det som medieföretagen själva redovisar och utvecklingen av deltagandet vid kurser hos 
FOJO och Pressinstitutet. Nu är inte avsikten i denna rapport att redovisa det nationella läget 
utan blott och bart att jämföra de tre företagens satsningar på kunskapsuppbyggnad. Vi får 
därför avstå från en vidare jämförelse. Ungefär 40 procent av de anställda har deltagit i 
någon intern kurs under den senaste månaden. Någon större skillnad finns inte mellan 
företagen och satsningen på interna kurser måste ändå anses som relativt generös. 
 
Tabell 11  Hur ofta har du varit på extern kurs, (%). 
 

 
 

Förra 
veckan 

Förra 
månaden 

Förra 
året 

Aldrig 
 

N 
 

 
Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

 
3 
 

10 
 

19 
 

 
10 

 
24 

 
0 
 

 
45 

 
42 

 
43 

 

 
42 

 
24 

 
38 

 

 
40 

 
21 

 
21 

 
Total 9 11 43 37 82 

 
Deltagandet i externa kurser är betydligt lägre än i interna. Ungefär hälften så många har 
deltagit i dessa under senaste månaden och det är framförallt på ÖA som detta varit vanligt. 
Totalt är det 80 procent som inte varit utanför det egna huset för att få externa 
kunskapsimpulser under detta år. Med tanke på den snabba förändring som är i branschen är 
det tänkvärt att man tror sig om att klara framtiden med en så pass begränsad extern 
kunskapstillförsel. 
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Tabell 12 Hur ofta har du deltagit i studieresa, (%). 
 

 
 
 

Förra 
veckan 

 

Förra 
månaden 

 

Förra 
året 

 

Aldrig 
 
 

N 
 
 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 
 

8 
 

30 
 

30 
 

10 
 

25 
 

22 
 

23 
 

20 
 

13 
 

59 
 

25 
 

35 
 

39 
 

20 
 

23 
 

Total 
 

20 
 

17 
 

20 
 

43 
 

82 
 

 
Ungefär lika många som deltagit i interna kurser har också varit på en studieresa. Men 
skillnaden är stor mellan företagen. På framförallt ÖA är studieresor relativt vanliga. Hälften 
av personalen har deltagit i en studieresa under den senaste månaden och endast en fjärdedel 
har aldrig gjort någon studieresa. På ÖP är studieresor inte alls lika utvecklat. Här är det 
snarare det omvända förhållandet att nära 60 procent aldrig varit med på en studieresa och 
endast 18 procent har deltagit under senaste månaden. 
 
Tabell 13  Hur ofta har du läst branschtidskrift, (%). 
 

 
 

 

Förra 
veckan 

 

Förra 
månaden 

 

Förra 
året 

 

Aldrig 
 
 

N 
 
 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 

 

63 
 

82 
 

86 
 

17 
 

14 
 

14 
 

5 
 

0 
 

0 
 

15 
 

4 
 

0 
 

41 
 

22 
 

22 
 

Total 
 

74 
 

15 
 

3 
 

8 
 

85 
 

 
Mönstret vad gäller studier av branschtidskrifter följer samma mönster som de övriga. Radio 
Västernorrland och ÖA: s personal läser flitigare än ÖP: s. Men totalt sett är det nästan 90 
procent av de anställda som följer utvecklingen via branschtidskrifter, vilket måste betraktas 
som högt. 
 
Sammantaget visar vår redovisning att studielusten är störst på ÖA följt av Radio 
Västernorrland och lägst på ÖP. Det är svårt att hitta någon direkt förklaring till resultaten. 
En skulle kunna vara att det är mer administrativ och ledningspersonal som besvarat enkäten 
på ÖA och att dessa har ett större behov av att resa genom olika koncerngemensamma 
utbildningspaket. När vi särgranskar denna möjlighet så finner vi att 23 procent av dem som 
besvarat enkäten på ÖP är arbetsledare mot 21 procent på Radio Västernorrland och bara 14 
procent på ÖA. Om vi studerar andelen som deltagit i olika kunskapsutvecklande aktiviteter 
under senaste månaden bland arbetsledare och övriga får vi följande bild: 
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Tabell 14  Olika gruppers utbildningsaktiviteter, (%). 
 

 
 

Intern kurs
 

Extern kurs 
 

Studieresa 
 

Branschtidskrift 
 

Arbetsledare 
 
Övriga 
 

63 
 

37 
 

47 
 

12 
 

38 
 

15 
 

100 
 

87 
 

 
Det är klart att alla sorters vidareutbildning är vanligare bland arbetsledare än bland övriga. 
Utbildningen är tydligen tänkt att vidareförmedlas i företagen av ledningen och 
genomgående förefaller ett top-down perspektiv på utbildningsverksamheten gälla. Men om 
vi går in i siffrorna mer i detalj, även om stor varsamhet skall iakttas, när vi bryter ner 
analysen med konstanthållande av ytterligare en variabel så framstår ändå ett tydligt 
mönster. 
 
Tabell 15  Olika gruppers studieaktiviteter i de olika medierna (%). 
 

Intern kurs Extern kurs Studieresa  
 Ledning Övriga Ledning Övriga Ledning Övriga 
ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 
 

50 
 
50 
 
100 
 

41 
 
39 
 
30 
 

30 
 
100 
 
60 
 

7 
 
28 
 
6 
 

20 
 
100 
 
60 
 

3 
 
28 
 
22 
 

 
Det är tydligt att företagsledningens metod för kunskapsuppbyggnad får betydelse för de 
anställda. På ÖP dominerar internutbildning bland såväl ledning som anställda. 
Utbildningen sker mestadels i kretsen av arbetskollegor. På ÖA och Radio Västernorrland är 
externa kurser och studieresor betydligt vanligare än på ÖP och på ÖA har alla i ledningen 
deltagit och cirka en fjärdedel av de anställda. På ÖA är studieresor och externa kurser till 
och med vanligare för ledningen att delta i än interna kurser. Här hämtar ledningen främst in 
ny kunskap utifrån och detta får som effekt att också anställda är mer på externa kurser och 
studieresor än på övriga företag. Journalister deltar betydligt oftare än andra i externa kurser 
och studieresor medan personal från övriga avdelningar deltar lika ofta i intern utbildning 
som journalister. Tilläggas kan att bland dem som svarat är betydligt fler journalister vid ÖP 
och Radio Västernorrland än på ÖA, cirka 71 procent bland de förra företagen mot 52 
procent på ÖA. Så den fackliga hemvisten tycks inte påverka utfallet i samma utsträckning 
som den utbildningsfilosofi som råder vid respektive företag. 
 
Att sätta upp tydliga mål är ett sätt för företagsledningen att ange den framtida 
färdriktningen. Målen bör vara enkla, kommunicerbara och begripliga för alla som finns i 
verksamheten. De skall gå att relatera till den verklighet som är de anställdas.  Vi skall i det 
följande avsnittet redovisa hur de anställda uppfattat företagens mål på lång och kort sikt, de 
anställdas uppfattning om vilka strategier man vill tillämpa för att nå målen och slutligen 
den enskilde anställdes fantasier om vart företaget är på väg. Vilken inriktning det skall ha i 
framtiden. 
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Tabell 16  Vilka mål har ditt företag med dagens verksamhet, (%). 
 

 
 

Multimedie- 
inriktning 

Större och bättre
företag Ökad vinst Övrigt N 

ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 
 

41 
 
8 
 
5 
 

44 
 

83 
 

74 
 

16 
 
0 
 
0 
 

0 
 

9 
 

21 
 

32 
 

12 
 

19 
 

Total 
 

24 
 

60 
 

8 
 

8 
 

63 
 

 
Att bli vid sin läst, bli större och bättre är de mål som de flesta anställda uppfatta som sitt 
företags nuvarande målsättning. Hela 60 procent av de anställda hyser den uppfattningen 
men det finns stora skillnader mellan företagen. Bland ÖA: s personal är denna traditionella 
verksamhetsfilosofi förhärskande. Inom radion som på ett annat sätt än de båda andra 
företagen är beroende av statliga regelverk är denna uppfattning måhända självklar medan 
man på ÖP i nästan lika stor omfattning ser dagens företag som ett multimedieföretag. Att 
vinsten anges som ett mål i sig med dagens verksamhet på ÖP kan av svaren att döma 
kopplas till den förestående pressinvesteringen. Som kommer att framgå av nästa kapitel 
förekommer också svar som refererar till mediernas mer officiella roll som skapare av 
demokrati och kontrollorgan, samt svar som har att göra med Sveriges Radios uppgift som 
public serviceföretag. Dessa svar är dock inte så vanligt att vi här har valt att lägga den i 
gruppen "Övrigt". 
 
Tabell 17 Känner du till några mål som ditt företag vill uppnå på årsbasis, (%) 
 

 
 ÖP ÖA RVNL Total 
Ekonomiska mål 

Tryckpressfrågor 

Traditionella kvalitativa 

Traditionella kvantitativa 

Etniska-jämställdhetsmål 

Kombination av mål 

Kan inga mål 

 

9 

38 

3 

0 

0 

19 

31 

 

50 

0 

20 

0 

0 

20 

10 

 

23 

0 

0 

8 

39 

15 

15 

 

20 

22 

6 

2 

9 

18 

23 

 

Totalt (N) 
 

32 
 

10 
 

13 
 

55 
 

 
Först kan vi konstatera att uppfattningen om målen är av generell och traditionell natur, av 
aktualitetsnatur eller mål av den art som hänger samman med politiska beslut. På ÖP är 
pressfrågan högaktuell och var under undersökningsperioden föremål för styrelsebeslut. Det 
säjer sig självt att den då uppfattas som ett konkret och näraliggande mål. På ÖA, som just 
genomfört en stor pressinvestering, gäller det att få en så stor beläggning som möjligt i 
pressen för att på så vis uppnå de uppsatta ekonomiska målen. För Radio Västernorrland är 
kampen om den målgruppsdefinierade publiken ständigt på agendan. Man måste nå fler 
kvinnor och etniska grupper med sitt utbud för att uppnå högre lyssnarsiffror. Summerar 
man andelen som inte kan uppge några mål med dem som valt att inte besvara den öppna 
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frågan så uppgår den andelen till hela 52 procent. Vi kan anta att de inte känner till 
företagens mål eller i vart fall är så osäkra på dem att de föredrar att avstå från att avge svar. 
Det ligger av utfallet att döma nära till hands att anta att målsättningsdiskussioner får stå i 
skymundan för de mer operativa frågorna i medieföretagen. Planeringshorisonten är 
sannolikt kort och delgivningen som vi sett ganska begränsad. 
 
Tabell 18  Vilka är ditt företags strategier för att nå målen som man satt upp, (%). 
 

 
 ÖP ÖA RVNL Total 
 
Organisatoriska mål 
 
Ekonomiska mål 
 
Produktmål 
 
Kombinat av mål 
 
Kan målen men ej ange dem 
 
Kan inte målen 
 

 
4 
 

18 
 

11 
 

11 
 

14 
 

43 
 

 
9 
 

1 
 

9 
 

27 
 

18 
 

27 
 

 
0 
 

2 
 

40 
 

0 
 

33 
 

13 
 

 
4 
 

11 
 

19 
 

11 
 

20 
 

32 
 

Totalt (N) 
 

28 
 

11 
 

15 
 

54 
 

 
När frågan kommer till de strategier som företagen förväntas ha satt upp för att nå målen blir 
svaren från de anställda färre. Nu är det hela 52 procent av de svarande som inte kan ange 
målen eller strategierna. Lägger vi till detta de som avstått att svara på frågan så blir det hela 
70 procent som inte kan ange några strategier. Bland de vägar som anges för att nå målen 
handlar 19 procent om produktmål, dvs. utveckling och förnyelse av produkten, vilket är det 
vanligast uppgivna målet på RVNL. Elva procent utgörs av ekonomiska mål och dessa är 
koncentrerade till ÖP, medan man på ÖA vanligen anger ett kombinat av organisatoriska, 
ekonomiska och produktmål. 
 
Tabell 19  Vart är ditt företag på väg om du tillåter dig att fritt fantisera om framtiden, (%). 
 

 
 
 

Multimedie- 
företag 

Traditionell
förbättring 

Konsument
inriktning 

Osäker om
framtiden 

Övrigt 
Vet ej N 

ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 
 

64 
 

33 
 

25 
 

18 
 

33 
 

56 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0 
 

22 
 

0 
 

18 
 

12 
 

13 
 

28 
 
9 
 

16 
 

Total 
 

47 
 

32 
 

2 
 

4 
 

15 
 

53 
 

 
När den enskilde skall uttolka den information som han/hon delges i företaget och ombeds 
fantisera kring den bild detta ger för framtiden så är det multimedieföretaget som främst är 
på de anställdas näthinnor. Vanligast är detta svar på ÖP. ÖP har också, kanske mer än 
andra medieföretag, marknadsfört sig som just ett sådant företag. För de anställda på ÖA är 
bilden mer otydlig. Visst finns den multimedideala aspekten med, men den lever parallellt 
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och lika starkt som en utveckling av den traditionella produkten och kanske är det denna 
mångfald i inriktningen som också bidrar till att så relativt många känner osäkerhet inför 
framtiden. För de anställda på Radio Västernorrland är den traditionella förbättringen av 
radiomediet nästan lika tydlig som multimedieinriktningen på ÖP. Så, trots att personalen i 
de tre företagen har relativt diffusa bilder av mål och strategier har de ändå på två av 
företagen en relativt klar fantasi om framtidsinriktningen för det egna företaget. 
 
 
Informationsspridning och förmedling 
 
Tabell 20 Sättet på vilket medarbetaren får kännedom om företagets strategi, fråga 34 (%). 
 

 
 

Närmaste 
chef 

Skriftlig 
information 

Arbetsplats
träffar 

Via mail 
 

Av 
kollegor 

Av 
facket 

ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 
 

69 
 

82 
 

75 
 

26 
 

50 
 

92 
 

54 
 

68 
 

75 
 

69 
 

50 
 

63 
 

36 
 

32 
 

50 
 

13 
 

23 
 

33 
 

Total 
 

74 
 

51 
 

64 
 

62 
 

39 
 

21 
 

 
Respondenterna fick ange fler källor, därav de många svaren. Anmärkningsvärt är att endast 
5 procent uppger att de får information via medierna eller på annat sätt än de här 
uppräknade. Interninformationen är som synes väl utvecklad i alla företagen och den når 
medarbetaren på många olika sätt. Vanligast är information från närmaste chef, men 
rutinerna tycks något olika i de tre företagen. På Radio Västernorrland är det framförallt den 
skriftliga informationen följt av information från närmste chef och arbetsplatsträffar som 
dominerar. På ÖP är det närmaste chef och mail som dominerar medan den skriftliga 
informationskulturen i övrigt är lågt prioriterade. ÖA låter den mesta informationen gå via 
närmaste chef eller via arbetsplatsträffar och på samtliga företag förefaller, om än i olika 
grad, den fackliga informationsverksamheten mer undanskymd. I ROC- studien vid 
primärvården i Jämtlands Läns landsting ställdes en liknande fråga men svarsformuleringen 
var något annorlunda. Därför kan vi endast jämföra rangordningen mellan de två studierna.  
Det visade sig att information via närmaste chef angavs som den vanligaste 
informationsvägen. På andra plats kom arbetsplatsträffar och på tredje den skriftliga 
informationen, dvs. samma rangordning som bland medieföretagen. Medan information via 
medierna kom på fjärde plats och lika rang som information från kollegor. Den slutsats man 
kan dra på den punkten är att medierna är skyddade i så motto att personalen inte behöver 
överraskas av information om den egna verksamheten i medier (Alström & Sjöblom-
Nordgren, 1999). 
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Stöd för verksamhetens mål 
Tabell 21  Vikten av att känna till företagets strategi för att kunna utföra sitt arbete, (%). 
 

 
 

 
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Ganska 
oviktigt N 

ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 

 

66 
 

59 
 

48 
 

24 
 

18 
 

52 
 

10 
 

23 
 
0 
 

41 
 

22 
 

23 
 

Total 
ROC-99 

 

59 
45 

 

30 
35 

 

11 
20 

 

86 
295 

 
 
Trots att kunskapen om företagens strategier visat sig vara relativt begränsad, så menar 
nästan 60 procent av de anställda att kunskaper om dessa strategier är mycket viktiga för att 
kunna utföra sitt arbete. Och det är personalen i de båda tidningsföretagen som är mest 
angelägna om att känna till strategierna. Även om vi är försiktiga att tolka resultat som 
baseras på få individer så visar en korskörning mellan kunskaper om strategierna (fråga 32) 
och ovanstående fråga 35 att det endast är 9 procent bland dem som bedömer kännedom om 
strategierna som viktiga för att utföra arbetet som uppger att de inte känner till målen. 
Motsvarande siffra bland dem som bedömer kännedom om strategierna som ganska viktig är 
41 procent och hela 50 procent bland dem som bedömer denna kännedom som oviktig. Det 
finns således ett starkt samband mellan kännedom om företagets strategiska mål och den 
bedömning man gör av dem som ett verktyg i det dagliga arbetet. En jämförelse med utfallet 
av samma fråga till primärvårdens personal i Jämtlands läns landsting 1999 (se tabell 21) 
visar att strategierna tillmäts något större betydelse bland mediernas personal än bland 
primärvårdens. 
 
Tabell 22  Möjligheter att påverka planerade förändringar på arbetsplatsen, (%). 
 

 
 
 

Stora 
möjligheter 

Vissa 
möjligheter 

Små eller inga alls 
möjligheter 

N 
 

 
ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 

 

 
33 
 
9 
 

26 
 

 
57 
 

59 
 

44 
 

 
10 
 

32 
 

30 
 

 
42 
 

22 
 

23 
 

Total 
ROC-99 

 

25 
33 

 

54 
47 

 

21 
20 

 

87 
293 

 
 
Endast 25 procent av personalen upplever att de har stora möjligheter att påverka planerade 
förändringar på sin egen arbetsplats. Men skillnaderna är stora mellan företagen. På ÖP är 
det 33 procent som anser sig kunna påverka framtida förändringar, medan andelen på ÖA är 
endast 9 procent. Att så pass stor andel som 30 procent av de anställda vid två av 
medieföretagen inte ser några möjligheter till påverkan är uppseendeväckande. En del av 
förklaringen mellan företagen kan sökas i den större andelen arbetsledare som besvarat 
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enkäten på ÖP och RVNR. För hela 65 procent av arbetsledarena anser sig ha stora 
möjligheter att påverka framtida förändringar på sin arbetsplats mot bara 16 procent bland 
övriga anställda. Detta mått på delaktighet kan jämföras med utfallet av motsvarande fråga 
bland primärvårdens anställda. Som framgår av tabell 13 var det fler inom primärvården 
som kände att de kunde påverka framtida förändringar på sin arbetsplats än inom 
medieföretagen. Med tanke på de olika verksamheternas karaktär är det slående att 
delaktigheten inte känns mer angelägen på den egna avdelningen i en bransch med så snabba 
förändringar och hot från omvärlden som mediernas. 
 
Tabell 23  Möjligheter att påverka planerade förändringar i företaget, (%). 
 

 
 

Stora 
möjligheter 

Vissa 
möjligheter 

Små eller inga alls 
möjligheter 

N 
 

 
ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 
 

 
7 
 

10 
 

4 
 

 
26 

 
45 

 
22 

 

 
67 

 
45 

 
74 

 

 
42 

 
20 

 
23 

 
Total 
ROC-99 
 

7 
1 
 

29 
14 

 

64 
85 

 

85 
292 

 
 
Ser man till de anställdas upplevda möjlighet att påverka framtida förändringar i företaget 
som helhet blir bilden än mörkare. Endast 7 procent upplever sig ha den möjligheten. Och 
bland arbetsledare är det blott 24 procent som delar den uppfattningen och bland de 
anställda endast 3 procent. Den bild som träder fram av medieföretag tyder på att de 
anställda och arbetsledarna känner sig styrda av andra, ägare eller en allt mer föränderlig 
marknad. Men det tragiska är att denna alienation sannolikt innebär ett kraftigt 
erfarenhetstapp för företagen. Bristande känsla av delaktighet, skapar lätt likgiltighet och 
avståndstagande från verksamhetens mål. En känsla av vi och dom kan lätt växa fram i 
spåren av denna. Jämförelsen med det politikerstyrda landstinget blir i detta perspektiv 
slående. Visserligen är det en större andel som där känner sig stå utanför reellt inflytande 
över utvecklingen, men att skillnaderna mellan dessa verksamheter ändå inte är större borde 
leda till viss eftertanke inom medieindustrin. 
 
 
Upplevd rätt att agera 
Tabell 24  Uppmuntras du att ta egna initiativ på din arbetsplats, (%). 
 

 
 Mycket Ganska 

mycket 
Ganska lite eller 

inte alls N 
ÖP 
 
ÖA 
 
RVNL 

52 
 

32 
 

41 

38 
 

36 
 

46 

10 
 

32 
 

13 

42 
 

22 
 

22 
Total 
ROC-99 

44 
64 

40 
28 

16 
8 

86 
292 

 
Självständighet är något som uppmuntras i medievärlden. Hela 44 procent känner detta stöd 
för en självständigare hållning från sin omgivning. Kraftigast är den tendensen på ÖP medan 
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den är betydligt lägre på ÖA. Där dessutom 32 procent känner liten eller ingen alls 
uppmuntran att agera på egen hand. Någon större skillnad mellan olika yrkesgrupper inom 
medierna kan inte noteras och endast en mindre skillnad såtillvida att arbetsledare känner 
större rätt att agera 53% mot 43% bland övriga anställda. I jämförelse med primärvården 
faller medievärlden dåligt ut. Uppmuntran om att ta egna initiativ var dubbelt så vanligt 
inom primärvården som på t.ex. ÖA. Vården har en personalhierarki som delvis regleras av 
lagar och regler som tydligt anger vad den ena personalkategorien får göra och inte göra. 
För vissa personalgrupper är detta kopplat till en legitimation med åtföljande 
sanktionssystem. Vården har således ämne för toppstyrning och ett minimum av delaktighet 
för de som står längst ner i hierarkin. Detta måste uppvägas av enskilda initiativ på 
arbetsplatserna som skapar en större känsla av självständighet och initiativ. Kanske är det 
idag tvunget med den arbetskraftsbrist som finns i vården. Men medierna anses ha en 
plattare organisationsstruktur, även om många kanske mest känner igen det vardagliga 
arbetet i "mer orderliknande utdelande av journalistiska uppgifter" och en centraliserad 
arbetsledning. Konsekvenserna av att inte i större utsträckning ta tillvara den idag 
välutbildade arbetskraften i medierna och låta deras självständighet få utlopp i en kreativitet 
som gynnar de mediala produkterna har inte nog utretts. 
 
 
Slutdiskussion 
I detta kapitel har vi redovisat hur kunskapen om branschen, kunskapsinhämtandet och 
kunskaperna om företagens mål och strategier samverkar med den interna informationen, 
personalens upplevelse av att kunna påverka förändringar och den egna upplevelsen av att 
kunna agera självständigt. Forskningen har visat att organisationens effektivitet i 
normalfallet intimt hänger samman med hur organisationen tar in och bearbetar intryck från 
omvärlden. Den sammantagna erfarenheten som Grunig och White redovisar i Excellence-
studien innebär att man är överens om att kommunikationsfunktionen i en organisation är 
central för organisationens effektivitet. Medieföretagen som ingår i undersökningen har 
olika sätt att hantera kunskapsinhämtandet. Kunskaperna om branschen är störst på ÖA och 
lägre på de båda andra. Kunskaperna förmedlas också på lite olika sätt i de olika företagen. 
På ÖP dominerar internutbildningen, både för arbetsledare och anställda. Externa kurser och 
studieresor är mer sällsynta. På ÖA är studieresor och externa kurser vanliga. På ÖA är det 
till och med vanligare att ledningen är på studieresa än att de deltar i interna kurser. Det sätt 
på vilket man bedriver kunskapsbyggnaden i företaget får betydelse för de anställda och 
företaget. Även om företagen kännetecknas av ett "top-down" perspektiv på utbildning, dvs. 
ledningen inhämtar mest kunskap och förmedlar den sen i bästa fall till övriga så leder de 
två sätten som medierna tillämpar sannolikt till skilda resultat. PÅ ÖP får fler del av samma 
gemensamma kunskapsmassa via internutbildningen. En samsyn kan därmed snabbare 
formas. Men risken är att konformiteten segrar på bekostnad av mångfaldens perspektiv som 
kan bli följden av ÖA: s kunskapsuppbyggnad, givet att den delges personalen. 
 
En god kunskap är av stor betydelse för förståelsen av företagets handlande och marknadens 
förändring. En ledning måste ha förmåga att ange gemensamma mål och detta påverkar 
organisationens resultat. Däremot hade inte sättet målen kommunicerats på någon betydelse 
för uppfattningen om målen (Haas Davenport-Sypher och Sypher, 1992). Ledningen måste 
"skapa konsensus kring en kommunicerad vision" (Källström 1995).  
 
Källströms visionen har tre delmål: 

1. Visionen anger den eftersträvade riktningen för arbetet i organisationen 
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2. Den ger inspiration och kraft 
3. Den underlättar ledarens kommunikation med sin personal. 

 
Hur har då medieföretagen lyckats med detta?  Har de en vision som anger riktningen för 
arbetet, som ger inspiration och underlättar ledningens kommunikation med sin personal? 
 
Knappt hälften av personalen i medieföretagen kan ange några mål och än sämre är 
kunskapen om de strategier som företagen säger sig vilja använda för att nå målen. Här är 
det hela 70 procent som avstår från att svara. I de fall som mål anges är de i enlighet med de 
komplementverksamheter som företaget är känt för, produktmål av allmän art eller mål som 
i etermediets fall kan relateras till politiska beslut. Det förefaller som om 
planeringshorisonten är kort och delgivningen av de mål som ledningen eventuellt satt upp, 
begränsad. Snarare än långsiktiga strategier är det den operativa verksamhetsinriktningen 
som får bli strategien. Därför kan personal på ÖP ange att strategien är att bli ett 
multimedieföretag, personalen på Radio Västernorrland att man skall bli bättre som public 
service företag, medan osäkerheten är större på ÖA om den framtida inriktningen. 
 
För att en arbetsledning ska kunna leda en organisation bör en kommunikationspolicy 
upprättas. Det ansvar och befogenheter som fastläggs i kommunikationspolicyn blir basen 
för hur det löpande arbetet skall organiseras (Eriksson, 1992). På något sätt är det en 
paradox att företag som dagligen kommunicerar med sin omgivning inte är mer 
välutvecklade vad avser den interna kommunikationen, inte minst i strategiskt avseende. 
Kanske är det så att all kommunikativ energi krävs externt och att man antar att man 
underförstått är lika duktiga internt som externt. Men informationens innehåll och 
uttryckssätt kan faktiskt variera relativt mycket mellan de två informationsrutinerna. 
 
Trots att kunskapen om företagens strategier visat sig vara relativt begränsad, så menar 
nästan 60 procent av de anställda att kunskaper om dessa strategier är mycket viktiga för att 
kunna utföra sitt arbete. Och det är personalen i de båda tidningsföretagen som är mest 
angelägna om att känna till strategierna. Det finns med andra ord en efterfrågan på tydlighet 
i den framtida inriktningen. Personalen vill veta vart hän företaget går, antingen som 
direktiv eller hellre som delaktiga. Företagen bör fastställa mål som anger om den framtida 
inriktningen skall vara som ett multimedieföretag eller om företaget skall stanna vid sin 
huvudprodukt och kanske bli större men i vart fall bättre. En sådan tydlig identitet gynnar 
inte bara försäljning av varor och tjänster utan säkrar också företagets överlevnad. Tydlig 
identitet skapar stark motivation, tillhörighet och trygghet och får därför också stor 
betydelse för den egna personalen (Bergström, 1998). Men tydlighet räcker inte. Det krävs 
också delaktighet från personalens sida. man måste kommunicera målen och få personalens 
acceptans för dem. Först i det läget kan personalens kraft att agera på egen hand mobiliseras. 
Risken är annars att man av rädsla för det okända tenderar att försvara det bestående oavsett 
dess framtida möjligheter. Olika studier visar (Christensen, 1997) att olika avdelningar i ett 
företag tenderar att motarbeta förändringar som innebär ett hot mot avdelningens egen 
överlevnad, även till priset av hela företagets framtid.  Likaså har det visat sig att rädslan för 
att "kannabalisera" dvs. lägga ner försäljningen av en egen produkt ofta är orsaken till att 
väletablerade företag försenar introduktionen av produkter som baseras på ny teknologi.  
 
Endast 25 procent av personalen upplever att de har stora möjligheter att påverka planerade 
förändringar på sin egen arbetsplats. Men skillnaderna är stora mellan företagen. På ÖP är 
det 33 procent som anser sig kunna påverka framtida förändringar, medan andelen på ÖA är 
endast 9 procent. Att så pass stor andel som 30 procent av de anställda vid två av 
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medieföretagen inte ser några möjligheter till påverkan är uppseendeväckande. Ser man till 
de anställdas upplevda möjlighet att påverka framtida förändringar i företaget som helhet 
blir bilden än mörkare. Endast 7 procent upplever sig ha den möjligheten. Och bland 
arbetsledare är det blott 24 procent som delar den uppfattningen och bland de anställda 
endast 3 procent. Självständighet är något som uppmuntras i medievärlden. Hela 44 procent 
känner detta stöd för en självständigare hållning från sin omgivning. Kraftigast är den 
tendensen på ÖP medan den är betydligt lägre på ÖA. Där dessutom 32 procent känner liten 
eller ingen alls uppmuntran att agera på egen hand. Östlund(1994) redovisar amerikansk 
forskning som visar att reportrar har stort behov av att känna sig delaktiga i beslutsprocessen 
på redaktionerna och att därför centralisering och byråkratisering leder till mindre 
arbetstillfredsställelse hos journalister. Andra amerikanska forskare har pekat på betydelsen 
av att journalister känner stolthet över sin tidning, att de har regelbundna kontakter med sina 
chefer, att de får jobba självständigt, och får möjlighet att utvecklas i jobbet, för att de skall 
känna arbetstillfredsställelse. 
 
Det är uppenbart att medieföretagen måste bli tydligare att ange sina långsiktiga mål för att 
klara sin överlevnad på sikt. Dels för att dagens turbulenta tillvaro kräver mer av analys, 
men också koncensus. I kunskapsföretag är en ständig påfyllnad av ny kunskap viktig också 
av det skälet att personalen då blir tryggare och känner större delaktighet, alternativt 
upptäcker att den nya färdriktningen inte passar dem. Detta i sin tur lägger grunden för den 
förändringsbenägenhet som det enskilda företaget sedan uppvisar. 
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KAPITEL 3 - MEDIEFÖRETAG UTAN STRATEGIER? 
 
Lowe Hedman 
 
Bakgrund 
Under det senaste decenniet har vi noterat hur framväxten av olika tekniska innovationer, 
politiska beslut och förändrade konsumentbeteenden påverkat den traditionella 
mediemarknaden. Fenomen som globalisering har inneburit bl a framväxandet av stora 
konglomerat av företag som exempelvis AOL TimeWarner, Viacom, Disney, News 
Corporation, m fl. Homogeniseringen av mediepolitiken på den europeiska marknaden har 
inneburit bl a en överflyttning av reklaminvesteringar från de tryckta medierna till 
etermedierna. Avregleringen av telekomindustrin har inneburit en ökad konkurrens och ett 
nymornat intresse från telekombolagen för innehållet i framtida (3G) telefoner. 
Digitaliseringen av medieproduktionen och –distributionen har inneburit bl a olika typer av 
konvergenseffekter. Alla dessa förändringar har väsentligt ändrat förutsättningarna för den 
traditionella medieindustrin (Doyle et al, 1997; Wolf, 1999; Gren&Ubinas, 2000; Slevin, 
2000; Hvitfelt&Nygren, 2000; Alström et al, 2001). 
 
Vi har också noterat att framför allt dagstidningsmarknaden har förlorat marknader. Det är 
en trend som påbörjades innan datorer och Internet fick en mer omfattande spridning, men 
den accentuerades i mitten av 1990-talet. Nästan alla tänkbara variabler för att mäta 
dagstidningars utveckling pekar på att papperstidningar sakta men säkert är på tillbakagång. 
Det gäller uppgifter om upplaga per 1000 invånare (-19 %, 1990-1999), prenumererad 
upplaga per 1000 invånare (-15 %), prenumerationsbenägenhet bland 15-75-åringar (-6 %), 
morgontidningsläsning bland 15-75-åringar (minst tre ggr per vecka, -6 %) (Hedman, 
2002b). Även försäljningen av tidningspapper har gått ner sedan 1995, för första gången 
sedan 1940-talet (http://www.scb.se/sm/NV19SMO106). Vi kan konstatera att samtidigt 
med denna utveckling har sändningstiden i både public serviceradio/ –TV och kommersiell 
radio och TV ökat väsentligt. När det gäller TV är ökningen mer än fem gånger. 
Kostnaderna för att producera radio (enbart inom Sveriges Radio AB) och television (enbart 
inom Sveriges Television AB) har ökat med 22 respektive 56 procent, räknat i fasta priser. 
Den tid genomsnittssvensken lägger ner på radio och TV har ökat. Samtidigt har 
persondatorerna spridits till fler hushåll och betydligt fler, nästan alla, datorer har 
uppkopplingar mot Internet. Detta möjliggör informationssökning, utnyttjande av e-post, 
nyhetsläsning m m – samtliga tjänster som konkurrerar med de traditionella 
papperstidningarna. Dessa tidningar och deras ledare är därmed, trots att många av dem 
fortfarande går förhållandevis bra (se Gustafsson&Westergren, 2001), och även på andra 
sätt håller ställningarna (Wadbring&Weibull, 2001), minst sagt, utmanade att tänka i nya 
banor. 
 
En del traditionella medier, framför allt nordamerikanska, hade, redan innan WWW-
världens intåg, etablerat sig ”on line”, men situationen kom efter detta att bli en helt annan. 
Flera svenska dagstidningar – och naturligtvis också utländska sådana – tog tidigt till sig 
möjligheten att distribuera nyheter och annan information via Internet (se bl a Hedman, 
1998a). Många gånger föreföll dessa satsningar mindre väl genomtänkta. I Miles och Snows 
(1978) termer skulle de sannolikt ha gått under beteckningen ”reactors”, dvs sådana företag, 
som reagerar ad hoc och som gör avvikelser från den strategi man tidigare har lagt upp utan 
att närmare ange skälen för detta – om man nu överhuvud taget har skaffat sig en strategi att 
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avvika ifrån.2 I en intervju i Exame Magazine (Standke, 1997) hävdar Michael Porter - en av 
de främsta forskarna på området affärsstrategier - att bara en tredjedel av de 500 största 
amerikanska företagen har en genomarbetad strategi för verksamheten. Han nämner  
McDonald´s som ett av dessa företag.  
 
Nättidningarna kom att variera i form och uppläggning, vilket självfallet inte skall tolkas 
som att det inte fanns en tanke bakom upplägget. Som forskare undrar man dock, vilken var 
den tanken? Fanns det en idé eller strategi kring nättidningspubliceringen hos de olika 
tidningsföretagen? Bara en av de svenska dagstidningarna på nätet valde att ta betalt för 
nättjänsten. Hur kom det sig? Varför bara en tidning, varför inte fler av de sammanlagt 
mellan 100 och 160 tidningar, som, utifrån lite olika kriterier, kan defineras som 
dagstidningar? På vilket sätt var den tidningen unik i förhållande till de andra? 
 
Vad som talar för att det inte var särskilt genomtänkta strategier bakom tidningarnas 
satsningar var att deras fysiska närvaro på nätet i många fall, sannolikt de flesta, var ett 
resultat av enskilda personers initiativ inte företagsledningens långsiktiga planering. Utifrån 
den erfarenheten var det intressant att undersöka om och i vilken utsträckning 
medieföretagen har skaffat sig strategier, inte bara för webben, utan för hela den 
publicistiska verksamheten, som för flera medieföretag utökats med såväl radio- som TV-
produktion. Inledningsvis kan det vara värdefullt och titta lite närmare på hur forskare 
tidigare diskuterat och analyserat frågor kring affärsstrategier. 
 
 
Strategier – i teorin 
Michael Porter pekar i sin bok Competitive Strategy från 1980 ut fem krafter som driver 
fram konkurrensen inom näringslivet. Det är:  
 

1. Hotet från nya aktörer, som tar sig in på den marknad man själv agerar på. 
2. Intensiteten på rivaliteten bland existerande konkurrenter. 
3. I vilken utsträckning det existerar substitut för den/de egna produkten/-erna. 
4. Köparnas förhandlingskraft. 
5. Leverantörernas förhandlingskraft. 

 
Nya aktörer på den egna marknaden är inte särskilt vanligt förekommande om inte den 
genererade vinsten är ovanligt stor per insatt krona. I princip gäller att ju större verksamhet 
det rör sig om omsättningsmässigt och därmed vanligtvis också investeringsmässigt, desto 
högre är barriären för nya aktörer. Att starta en dagstidning i pappersformat i dag innebär 
exempelvis en stor investering i personal för redaktionellt och administrativt arbete. Det 
innebär förhandlingar för att vara med i gemensamma distributionsorgan för att inte 
kostnaden för att få ut tidningen skall bli alltför höga och det innebär stora investeringar i 
tryckutrustning, om sådana tjänster inte kan köpas utanför tidningshuset. De förhållandevis 
stora nödvändiga investeringskostnaderna har gjort nyetableringar i den traditionella 
papperstidningsverksamheten ovanliga de senaste decennierna.  
 

                                                 
2 Författarna (Miles&Snow, 1978:29) menar sig kunna urskilja fyra alternativa sätt för företag att anpassa sig 
till en föränderlig värld. De olika sätten gör det också möjligt att kategorisera företagen. Tre av dessa sätt eller 
typer av företag – s k ”Defenders”, ”Analyzers” och ”Prospectors” – innebär så stabila organisationer att de 
samtliga klarar att anpassa sig till snabba förändringar, vilket inte den fjärde gruppen, s k ”Reactors”, gör. 
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Intensiteten i konkurrensen är om man enbart ser till konkurrensen mellan papperstidningar, 
inte särskilt hög. Sammantaget i Sverige existerar en konkurrenssituation på 15 orter. Då är 
medtaget tre orter (Norrköping, Umeå och Visby), där konkurrensmiljön är skapad. På flera 
andra orter är den skenbar på grund av det ena företagets otvetydigt starka ställning. Det 
gäller exempelvis i Örebro, där Nerikes Allehanda har 66 procents hushållstäckning (2000) 
mot Örebro-Kurirens fyraprocentiga. En av de få orter med något så när utvecklad 
konkurrens är Östersund, där Östersunds Posten (53 procents hushållstäckning,), som deltar 
i vår undersökning, krigar med Länstidningen (41 procents hushållstäckning).  
 
Det är alltså inte bland ”de egna”, bland papperstidningarna, tidningsföretagen hittar sina 
konkurrenter, utan det är bland andra medier – de medier som konkurrerar med tidningarna 
om de svenska mediekonsumenternas tid, dvs radio, TV och i allt större utsträckning olika 
webbaserade aktiviteter.  
 
Därmed kommer vi in på vad som kan utgöra substitut för papperstidningen. Självfallet är 
det, innehållsmässigt, de egna nyhetssajterna på nätet som utgör papperstidningarnas 
substitutet mer än något annat. Det är närmast förvånande att inte fler prenumeranter av 
papperstidningar har avstått från att betala för att få den information, som de till stor del kan 
få gratis via nätet, samtidigt som den lätt kan kombineras med information från andra 
medier. Till en del förklaras det av den kulturella faktorn. Sverige är av tradition ett 
tidningstätt land och svenskar är i stor utsträckning ett tidningsläsande folk – och har varit 
det i ännu större utsträckning, relativt sett, tidigare. 
 
Substituten behöver inte nödvändigtvis vara ett medium/en kanal, utan kan mycket väl vara 
en uppsättning av kanaler. Många av tidningsföretagen har säkert också börjat inse detta och 
förklaringen till att de s k mediehusen – som ju tidigare främst varit tidningshus – satsar på 
andra medier som kommersiell radio och television är inte enbart att bevaka den 
regionala/lokala reklammarknaden. 
 
Vad vi kan konstatera är att det finns substitut för papperstidningen. Substituten har i vissa 
fall funnits länge och uppenbarligen inte gett tidningsföretagen någon större konkurrens. 
Generellt torde konkurrensen hårdna med allt fler medier, men det förefaller vara en process 
på längre sikt än vad många analytiker tidigare har trott och hävdat. 
 
När det gäller köparna och deras förhandlingssituation är det, när det gäller köpare av 
papperstidningar, vare sig det är köpare av lösnummer eller prenumeranter, ingen 
påtryckargrupp att tala om. Det betyder inte att de, var och en för sig, är oviktiga aktörer. En 
stor del av intäkterna, om än inte samtliga, kommer från köparna av papperstidningarna. De 
har ännu så länge inte format sig till en gemensam grupp och agerat för gemensamma 
intressen. Att så skulle bli fallet i framtiden är också högst otroligt. Däremot kan man tänka 
sig att de som svarar för papperstidningarnas huvudsakliga intäkter, annonsköparna, skulle 
kunna utvecklas till en betydligt starkare förhandlingsgrupp än vad den är idag. 
Sannolikheten för en sådan utveckling är större i dag än tidigare beroende på att 
detaljhandelsverksamheten har struktureras om. Annonsköparna har blivit färre till antalet 
och de skulle därmed ha lättare att organisera sig. Samtidigt har de blivit starkare, eftersom 
de förhandlar för ett allt större antal företag, dvs med en större insats i potten. Inte bara det 
förhållandet att de nya aktörerna kan ha ett helt annat synsätt på marknadsföring än vad mer 
lokala köpare har, utan också det faktum att de har ett betydligt starkare förhandlingsläge än 
vad enskilda annonsköpare på den lokala marknaden har, har förändrat situationen för 
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tidningsföretagen. Det var inte så länge sedan lokala papperstidningar kunde vägra att ta in 
annonsörernas webbadresser på tidningens annonssidor.  
 
Den femte kraften som kan påverka konkurrenssituationen är leverantörerna av utrustningen 
till industrin. Det man i första hand tänker på när det gäller dagspressen är sannolikt 
leverantörer av tidningspapper och färg. I Sverige har inköpen till viss del 
institutionaliserats genom att priserna fastställs i förhandlingar mellan representanter för de 
olika parterna. Det betyder att leverantörerna av tidningspapper har en förhållandevis stark 
förhandlingsposition, vilket dock knappast påverkar konkurrenssituationen mellan de olika 
tidningsföretagen. 
 
Det som däremot kan påverka konkurrenssituationen är förändrade val av tryckeri. 
Ytterligare beläggning på redan befintliga tryckerier kan bli en viktig marginalinkomst för 
en tidning och en lika stor förlust för en annan. Överhuvud taget förefaller 
tidningsföretagens övriga intäkter vid sidan om försäljning av tidningsexemplar och 
annonser bli mer väsentliga.  
 
Vad som antytts ovan är att det ständigt och jämnt sker förändringar i företagens omvärld – 
förändringar som företagen måste reagera på. Michael Porters tes är att sådana reaktioner 
måste ske snabbt. Konkurrensfördelar kan, menar han, kan snabbt omvandlas till nackdelar. 
Michael Porters utgångspunkt är således att företagen måste vara mycket flexibla och 
reagera spontant på marknadsförändringar. 
 

”For almost two decades, managers have been learning to play by a new set of rules. 
Companies must be flexible to respond rapidly to competitive and market changes. 
They must benchmark continuously to achieve best practice. They must outsource 
aggressively to gain efficiencies. And they must nurture a few core competencies in the 
race to stay ahead of rivals.”  

(Porter, 2000) 
 
Man kan i det arbetet skilja mellan operationell effektivitet och strategiskt tänkande. Det 
förra är något som de flesta företag förväntas ägna sig åt eller som ingår mer eller mindre i 
det vardagliga arbetet. Det strategiska tänkandet upplevs kanske inte riktigt lika påtagligt 
och nära och därför utgör det kanske inte heller ett normalt inslag i företagsledningars 
vardag. Operationell effektivitet innebär i praktiken att företagen strävar efter att göra vissa 
operationer/verksamheter effektivare än konkurrenternas. På det sättet vinns vissa fördelar, 
framför allt ekonomiska, men kanske även andra exempelvis i form av upplevd högre status 
hos de anställda i företaget gentemot anställda i andra företag. Operationell effektivitet är en 
nödvändighet för att överleva. De företag som inte ser till att vara effektiva i alla avseenden 
förlorar på sikt. Men, och det är det förhållandet som är intressant, det visar sig i bland att 
operationell effektivitet inte alltid är tillräcklig. Företag blir utkonkurrerade, trots att de i 
konventionell mening är konkurrenskraftiga. 
 
Strategiskt tänkande eller positionering innebär att göra något annat än konkurrenterna eller 
att göra samma sak som de gör, men på ett annorlunda sätt. Att arbeta med en strategi är att 
göra val. Det innebär för ett företag att välja att vara annorlunda än andra i ett eller flera 
avseenden. Operationell effektivitet handlar om saker som du som företagare inte borde 
behöva göra några val om, nämligen sådant som är bra för alla och om sådant som varje 
företag borde göra. Porter menar att den vetenskapliga litteraturen i slutet av 1980- och 
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början av 1990-talet fokuserade på just operationell effektivitet, som faktorer som att varor 
skall levereras i rätt tid, att det skall vara hög kvalitet på produkterna, etc.  
 
Strategitänkandet måste starta med något annat, nämligen med ett värderingsantagande. En 
strategi går ut på att definiera det område inom vilket företaget har för avsikt att vara 
ensamma. Inget annat företag skall ha samma mål, i varje fall inte samma sätt att nå målet 
på. 
 
Det gäller för företagsledningar att kunna skilja mellan operationell effektivitet och 
strategier. De är viktiga var och en på sitt sätt, men kräver olika typer av planering, tänkande 
och insatser. Operationell effektivitet kräver flexibilitet och snabba förändringar för att 
uppnå hög produktivitet. Den strategiska dagordningen kräver sökandet av en unik position 
för att få hela företaget att anpassa sig till den positionen, samt att kontinuerligt förstärka 
den. 
 
Porter menar att det senaste årtiondet inte har varit lyckat sett ur ett strategiperspektiv 
(Hammonds, 2001:157). Många företag har undvikit att lägga upp strategier för framtiden. 
Porter menar att företagsledare inte skulle hålla med om att de inte har några strategier. De 
menar vanligtvis – och de måste självfallet säga att det är på det sättet – att de har strategier 
och på sin höjd har de en uppfattning om att det gäller att producera produkter med högsta 
möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.  
 
Varför har då företagarna övergett strategitänkandet? Ett av skälen är att utvecklingen 
förefaller gå så snabbt att det är svårt att skapa hållbara strategier. Just inom medieområdet 
har detta säkert varit ett gångbart argument. Vid ett studiebesök hos en del framträdande 
medieföretag i USA hösten 1999 talade representanter för dessa generellt om 
sexmånaderscykler – längre perioder kunde man inte planera för. Snabbheten i 
förändringsprocessen gör att det blir svårt att skapa överblick, menar man. Om man har en 
strategi, menar en del, är risken stor att man agerar mindre flexibelt än annars och att man 
inte hinner anpassa sig till verkligheten. Resultatet av strategitänkandet kanske är helt fel vid 
den aktuella tiden och den tid som det tar att lägga upp en strategi borde i stället ha satsats 
på att följa den nära verksamheten för att inte lämna några möjligheter öppna för 
konkurrenterna. 
 
Det finns anledning att misstänka att upplevelsen av snabbhet inom mediesektorn är just en 
upplevelse, inte ett faktum. Det finns tecken på att de som är involverade i utvecklingen 
själva väljer att tolka den, både dess innehåll och form, på ett för dem kanske tilltalande sätt. 
Det är kanske tilltalande för tillräckligt många att utvecklingen uppfattas gå fort. I praktiken 
är det mycket lättare att peka på att utvecklingen inte går så fort. Paul Saffo, chef för ett 
framtidsforskningsinstitut i Californien, hävdar att det tar minst 30 år för en ny idé att få en 
mer eller mindre heltäckande spridning i en viss kultur. Han menar också att hastigheten har 
varit densamma de senaste fem århundradena. Han har gett det en beteckning, ”the 30-year 
rule” (Fidler, 1997:8 eller ”Paul Saffo and the 30-Year Role”). Förklaringen till att vi, trots 
allt, upplever att utvecklingen går fort är, menar Saffo, att flera olika teknologier dyker upp 
ungefär samtidigt. Många av dessa innovationer konkurrerar med varandra eller upplevs 
kunna göra det. Det korstryck som uppstår i det sammanhanget ger oss känslan av en snabb, 
ständigt pågående utvecklingsprocess.  
 
Orsakerna till att utvecklingen skulle gå långsamt är flera. Lennstrand (2000:6) pekar på 
några, bl a låg grad av överensstämmelse mellan förväntningar och behov. Hedman (2001) 
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framhåller några andra faktorer som viktiga. Gemensamt pekar de båda på att det oftast 
saknas det som brukar kallas för en killer application, dvs en företeelse som en tillräckligt 
stor grupp av människor känner behov av. Sådana företeelser, alldeles oavsett om det är 
innovationer i form av produkter eller tjänster, brukar vanligtvis inte vara förutsägbara, inte 
heller ett resultat av en linjär utvecklingsprocess. 
 
En av de främsta forskarna när det gäller forskningen kring spridningen av innovationer, 
Everett Rogers, hävdade tidigt (1962 och 1986) att det finns fem viktiga attribut förknippade 
med en innovation. Det är (1) dess relativa fördel i förhållande jämförbara 
medier/funktioner, (2) dess jämförbarhet med existerande produkter, (3) dess komplexitet, 
(4) dess tillförlitlighet och (5) dess visualitet. Det senare leder fram till Rogers s k S-kurva, 
som innebär att några innovatörer (av Rogers kallade ”earlier adopters”) tar till sig 
innovationen i fråga, använder den på ett tydligt sätt, dvs visar upp sig själva och produkten. 
Innovatörerna försöker själva sannolikt också aktivt övertyga de som i sådana här 
sammanhang brukar kallas för opinionsledare. Om väl dessa tar till sig innovationen i fråga 
kan man räkna med en relativt snabb spridning bland den presumtiva målgruppen 
(Alström&Terneus, 1969). 
 
Ytterligare ett skäl till att strategitänkandet förlorat mark bland företagare är att de som 
arbetade med detta tidigare hade problem med att implementera tänkandet. Det blev alldeles 
för mycket artificiellt tänkande. Samtidigt kom Japan på 1970- och 80-talet att dominera den 
ekonomiska marknaden och förstärka inriktningen på implementering. Företagsledare 
hävdade att strategier knappast var det som var viktigt. Det viktiga var att producera en 
bättre produkt än konkurrenten och helst till ett lägre pris än denne.  
 
Ett annat skäl kan vara att en marknad vid en viss tidpunkt upplevs som så komplicerad att 
företagsledningarna inte tror sig om eller förmår hitta de strategiska lösningarna. Om man 
ser till den svenska mediemarknaden kanske den, av de inblandade aktörerna, upplevs just 
på det sättet. Det som talar för det är digitaliseringen, som innebär en ökad konvergens, 
globaliseringen med allt fler konkurrenter som blir allt större, den mediepolitiska 
anpassningen till den europeiska mediemarknaden, etc. 
 
Det är nog rimligt att anta att samtliga nämnda tendenser, faktiska som mindre faktiska, på 
mediemarknaden är viktiga faktorer för personer verksamma inom medieindustrin. De är 
säkert av den omfattningen att de kan få många medieföretag att avstå från att tänka i 
strategiska termer. Vad kan det ha för betydelse? Som redan har framgått menar Porter att 
det är en väsentlig skillnad mellan att ha en strategi och att arbeta för operationell 
effektivitet. För långsiktig överlevnad behövs ett strategiskt tänkande. En fråga som gärna 
inställer sig i det sammanhanget är om idéerna kring strategier, långsiktiga målsättningar 
och unika metoder gäller alla typer av företag, stora som små och företag inom olika 
branscher. Enligt Porter, som dock huvudsakligen koncentrerat sitt intresse till större 
företag, är så fallet. Något skiljer kanske tidningsbranschen från andra branscher. Det kan i 
vilket fall som helst vara intressant att se vad som utmärker tidningsföretagen och utifrån det 
diskutera vad dessa egenskaper kan ha för betydelse för det långsiktiga strategiarbetet, om 
nu sådant förekommer. 
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Vad karaktäriserar tidningsbranschen? 
En av dem som är bättre skickad än många andra att svara på den frågan är Stefan Melesko 
och det gör han också i sin doktorsavhandling i ekonomi. Han menar (Melesko, 1999:19) att 
tidningsbranschen är ”isolerad”, som han uttrycker det och att det finns vissa företeelser 
inom branschen som skapar en koncentration på färre dimensioner i ledningsarbete än i 
andra branscher. Han bör veta efter drygt 30 års verksamhet i ledningen för olika 
medieföretag, huvudsakligen inom trycksidan. Tidningsbranschen har en låg 
kapitalomsättningshastighet. Man behöver inte hålla sig med några stora lager. Det som man 
huvudsakligen utnyttjar, tidningspapper och färg, får man levererat i princip till 
produktionstillfället. 
 
Genom den relativt höga prenumerationsnivån får tidningarna in stora summor i förväg. Det 
är en av de få marknader, där kunden är beredd att betala ett helt år i förväg. Det innebär en 
form överkapitalisering. Ytterligare ett speciellt drag är att ledningarna för en prenumererad 
tidning, i varje fall enligt Melesko, blir mycket resultatinriktade eller t o m 
”resultaträkningsfixerade”, som han uttrycker det. Företagen, även i de få fall de är 
börsnoterade, domineras i rätt stor utsträckning av en enda ägarfamilj, möjligtvis numera 
spritt till ett något större antal. Inom tidningsvärlden talas snarare om tidningsfamiljer än om 
företagsbildningar. 
 
Tidningsbranschen karaktäriseras ytterligare av en låg grad av satsning på forskning och 
utveckling. Även vidareutbildningen av de anställda är mycket begränsad. Förklaringen är 
sannolikt att en stor del verksamheten varit mycket lönsam. Det har helt enkelt inte funnits 
anledning att satsa alltför stora resurser på vare sig forskning, utveckling eller fortbildning. 
Man skulle naturligtvis kunna tänka sig ett omvänt samband – stora vinster som i allt större 
utsträckning investeras i forskning och utveckling. 
 
Tidningsbranschen omfattar dock ingen enhetlig verksamhet. Melesko (1999) har i sin 
avhandling sammanfattat skillnaderna med hjälp av ett antal olika dimensioner hos 
verksamheten. 
 
 
Strategier – i praktiken 
Vad är det som styr tänkandet kring strategier? Enligt Huff (1990) är de normer, som 
vägleder strategitänkandet, inte kunskapsbaserade, utan i betydligt större utsträckning 
baserade på kulturella förhållanden. En sådan viktig faktor är konkurrenssituationen på 
orten. Fortfarande finns det några sådana, där två (inte fler) tidningar konkurrerar med 
varandra. Som nämndes inledningsvis uppgår de till 15 stycken, men det är bara på några få 
av dem som konkurrensen är reell. En av dessa orter är Östersund. Även i Örebro – en av de 
andra orter där ett av våra undersökta företag har sin hemvist – tillhör den här skaran, men 
där är situationen mycket mindre konkurrensbetonad. 
 
Det förefaller som om att de flesta dagstidningar har saknat en mer renodlad strategi för den 
framtida verksamheten. Eftersom vi inte låtit undersöka saken närmare får detta fortfarande 
stå som en hypotes, som behöver verifieras. På de tidningar vi har studerat finns det i dag 
affärsplaner, som kan liknas vid strategier. De är relativt nyligen framtagna. Det intressanta 
med dem är att de bara delvis har kommunicerats till de anställda. Det betyder att när vi 
ställer frågor till de anställda om vilka mål de menar att det egna företaget har får vi ofta 
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relativt grova svar och ibland inga svar alls.3 Svaren kan förhållandevis lätt indelas i 
följande kategorier: 
 

- Svar som anger att man uppfattar att företagets mål är att sträva mot 
flerkanalpublicering, dvs att företaget vill bredda sin verksamhet till att omfatta fler 
medier och/eller att vara marknadsledande inom flera distributionsformer. 

 
- Svar som handlar om mediets demokratiskapande eller granskande funktion. 

Tidningens/Radions mål är att bidra till opinionsbildning och att granska och 
kontrollera myndigheter och beslutsfattare av allehanda slag. 

 
- Svar som anger att företaget har som mål att nå en större publik och att bli bättre 

redaktionellt och/eller kommersiellt, men inom mediets traditionella område. Man tror 
att målet är ”att bli vid sin läst”, men bättre och större. 

 
- Svar som pekar på att man tror att företagets vinst är det centrala. 
 
- Svar som relaterar målet till public serviceuppdraget – en typ av svar som självfallet är 

betydligt vanligare bland de anställda på Sveriges Radios regionala verksamhet i 
Sundsvall än bland andra. 

 
De flesta svaren är oftast korta till sin karaktär och refererar till ett enda mål av 
övergripande karaktär, som exempelvis en journalist med 20 år i yrket, som säger att 
tidningens mål är att ”utveckla och säkra framtiden”. Av ett sådant uttalande kan man 
möjligtvis dra slutsatsen att personen i fråga hoppas på att företaget som sådant skall 
överleva, om än med annan inriktning än den ursprungliga. En del andra kombinerar flera 
olika saker med varandra och tror följaktligen inte att företaget är inriktat på bara en enda 
sak. En högskoleutbildad journalist med närmare tio år i branschen hävdar att tidningens mål 
är att ”Leverera en högklassig, modern lokaltidning till flesta möjliga läsare, vara 
annonsörernas förstahandsval samt erbjuda flera kanaler än papperstidningen: alltså web, 
web tv, web-radio osv”. Den här personen fokuserar mer på avnämarna än på tidningen i sig, 
vilket säkert är helt korrekt, men många andra konstaterar kort och gott att ”Tjäna pengar 
och göra en bra tidning” är målet för verksamheten. 
 
Mycket vanligare är att på Sveriges Radio Västernorrland referera till renodlade 
kvantitetsmål av typen att ”förse så många människor som möjligt med viktig information 
om samhället”, ”att nå så många lyssnare som möjligt”, ”att öka antalet lyssnare”, ”att nå en 
majoritet av länets innevånare med nyheter o underhållning”, ”att vara heltäckande i länet på 
nyheter. Nå så många lyssnare som möjligt”, ”Att nå så många lyssnare som möjligt. Att 
vara en radio med hög tillförlitlighet och god service” etc. Om vikten av att nå många 
lyssnare tycks man vara tämligen överens. 
 
På Östersunds Posten, som alltså har en konkurrent på tidningsmarknaden att ta hänsyn till, 
återkommer de anställda till detta faktum påfallande ofta i synen på målen, precis som 
nämndes inledningsvis. Oftast inkluderar också dessa kvantitativa mått, direkt eller indirekt. 
  
”Att vara det starkaste tidningsföretaget i området.” 
 
                                                 
3 Frågan löd ”Vilka mål menar Du att Ditt företag/station har med verksamheten idag?” 
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”Att bli det lokala medieföretag som överlever på sikt.” 
 
”Att bli största informationsbäraren i länet.” 
 
”Lokal dominans genom att leverera kvalitativa nyheter snabbt samt erbjuda bra 
annonsering.” 
 
”Dominans på den totala mediamarknaden.” 
 
”Att vara först och bäst i alla medier.” 
 
”Att dominera mediamarknaden i länet.” 
 
”Att vara förstatidning i stan.” 
 
”Ett mediaföretag – som hänger med i utvecklingen – som skall vara det ledande 
nyhetsorganet i länet.” 
 
”Vara det tidningsföretag som kommer att finnas kvar i framtiden.” 
 
”Att vara den naturliga nyhetsförmedlaren i länet och därigenom skapa en kontaktplats som 
annonsörer/marknadsförare kan använda.” 
 
”Att på ett lönsamt och trovärdigt sätt vara den bästa förmedlaren av lokal 
information/nyheter/annonser i Z-län.” 
 
”Att bli länets bästa nyhetsutgivare.” 
 
”Vara bäst på lokal nyhetsförmedling inom dagspress/radio/TV/Internet.” 
 
”Att utveckla ställningen som Jämtlands läns bredaste förmedlare av nyheter och nöjen och 
(respondentens understrykning) att samtidigt bli den snabbaste nyhetsförmedlaren, med text, 
ljud och bild på nätet.” 
 
Det är uppenbart att det är just konkurrenssituationen i Östersund, som föranleder den här 
typen av svar, som är den absolut dominerande. Den här tanken förekommer också på 
Örnsköldsviks Allehanda, men är inte alls lika vanlig. Målet att tidningen skall bli ett 
mediehus är heller inte lika vanligt förekommande i Örnsköldsvik som i Östersund.  
 
Påfallande många på tidningarna pekar på att det primära målet för verksamheten är att tjäna 
pengar. ”Vinst, vinst, vinst, det enda som räknas”, hävdar en på en av annonsavdelningarna 
med drygt tio år bakom sig i yrket. En relativ ung journalist säger att målet för dagens 
verksamhet är att ”öka annonsintäkter, öka läsekretsen, göra bättre journalistik, bredare 
innehåll, nå yngre”.  
 
För Sveriges Radio Västernorrland existerar inte den problematiken, utan man fokuserat 
målen mer kring snabbhet, korrekthet, tillförlitlighet, trovärdighet, åsiktsmångfald, 
allsidighet, granskning och andra begrepp som ofta förknippas med public servicebegreppet, 
vilket också anges som mål för den egna verksamheten. En person har valt att inte uttala sig 
om radions mål, hur nu detta skall tolkas. 
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Frågan om företagets/radiostationens mål konkretiserades genom en fråga om man kände till 
något eller några ”ekonomiska eller andra mål som man (företaget, vår anmärkning) vill 
uppnå på årsbasis eller på längre sikt”.4 Många kan här inte avge något svar. Drygt ett tiotal 
på Östersunds Posten ger inget svar alls. Även på Örnsköldsviks Allehanda är det många 
som inte har något svar att komma med. De som har ett sådant refererar ofta till en konkret 
uppgift, nämligen att målet är sex procents ”vinst på rörelsen”/”av intäkterna”/”ek. 
avkastning på årsbasis” eller något liknande. En av respondenterna hävdar att ägarkravet är 
nio procents avkastning och nämner samtidigt krav som ”Förbättring av annonsintäkterna. 
Öka upplagan.”. På Sveriges Radio Västernorrland är det ca tio personer, som inte svarar på 
just den här frågan. 
 
En person på annonsavdelningen på Östersunds Posten säger att ”Ett mål är att kunna köpa 
ny press för 80 milj om två år” och refererar till just det faktum att tidningsledningen 
beslutat sig för att införskaffa en ny tryckpress och att det styr målet för verksamheten den 
närmaste framtiden. Ytterligare ett drygt tiotal personer med varierande bakgrund refererar 
också till detta som ett mål.  
 
På Sveriges Radio Västernorrland återkommer man till målet om att nå stora 
lyssnarkategorier och speciellt vissa sådana, som exempelvis kvinnor, ”Öka antalet 
kvinnliga lyssnare på morgonen”,  ”Ja, att nå kvinnor 35-50 år, att öka andelen kvinnliga 
röster + ett mer multikultiinriktat nyhets- o programarbete” och yngre ”Ett viktigt mål är just 
att öka antalet ”yngre” lyssnare och antalet kvinnor särskilt” samt invandrare ”Få fler 
kvinnor att lyssna 30-45 år, få fler invandrare att lyssna på vår kanal. Projektanställa 
reportrar med invandrarbakgrund”. Vi kan bara notera att de två senare grupperna är 
identiska med de som dagstidningarna också gärna ser som sina kunder.  
 
Inte heller frågan om man känner till hur företagets/radiostationens strategier ser ut, dvs hur 
man skall gå till väga för att nå målen, föranleder några mer välelaborerade svar.5 På 
Östersunds Posten är det drygt 20 personer som inte svarar på frågan eller svarar att de inte 
känner till något om hur man skall gå tillväga. De som svarar hänvisar huvudsakligen till 
ekonomiska faktorer – ”sänka kostnader – öka annonsförsäljningen”, ”minska kostnaderna – 
öka intäkterna”. Några få går lite längre och pekar exempelvis på att  
 
”Det är en kombination av att gasa och bromsa. Nu när annonskonjunkturen viker även här 
i länet blir det naturligtvis mer av besparingar – och bara försiktig gas, för att kunna hålla 
fast vid de satsningar bland annat på webben som inletts.” 
 
På Örnsköldsviks Allehanda är det ungefär hälften av de som svarat, som har kommit med 
några synpunkter på just den här frågan. De som har svarat är mindre inriktade på den 
ekonomiska delen av verksamheten än vad man är på Östersunds Posten. En person säger bl 
a att tidningens strategi är ”Delaktighet. Ökad satsning på annonssäljning. Förbättrad 
tidning”. En annan hävdar att målen nås ”genom att göra en modern lokaltidning samt 
utveckla radion och nättidningen”. En tredje att målen skall nås genom ”Kunskap. 
Engagemang. Tron på utveckling”. 

                                                 
4 Den exakta formuleringen var, ”Det är vanligt att företag/stationer anger vilka ekonomiska eller andra mål 
som man vill uppnå på årsbasis eller på längre sikt. Kan Du ange några sådana mål som Du känner till?” 
5 Frågan löd, ”För att nå sina mål brukar man i företagsvärlden använda sig av olika strategier. Känner Du till 
hur ditt företags strategier ser ut, dvs hur man anser att man skall gå till väga för att nå målen?” 
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Sveriges Radios anställda förefaller minst sagt lika okunniga om stationens strategier för att 
nå målen med verksamheten. En journalist säger att han känner till strategierna ”lite grann, 
men inte säkert väl”. Målgruppstänkandet återkommer dock och man pekar ut samma 
målgrupper som nämndes ovan, dvs yngre, kvinnor och invandrare som strategiskt viktiga 
att nå. Någon tror att radiostationens strategi är ”att minimera antalet fast anställda. Öka 
konsultation”. En annan tror att det är att ”skapa nya profilkanaler” och en tredje att det är 
att ”göra publikmätningar, analysera dem och sätta in resurser, där de bäst behövs”. 
 
Inte heller de anställdas svar på frågan vart det egna företaget/radiostationen är på väg ger 
något särskilt detaljerade analyser till svar.6 Detta trots att respondenternas ombeds 
”fantisera fritt” om framtiden. Här kunde de angivna svaren delas in efter: 
 

- Svar som talar om multimedieföretag eller utveckling mot mångkanalpublicering och 
liknande. 

 
- Svar som anger fortsatta redaktionella satsningar inom den tradition som företaget har 

och/eller förbättringar inom det området. 
 
- Svar som anger inriktning av produktionen i mer underhållande eller mer 

konsumentorienterande riktning i enlighet med mediekonsumenternas önskningar. 
 
- Svar som anger den stora osäkerheten i framtidsbedömningar. 

 
Många hänvisar till sitt svar på föregående fråga i enkäten, nämligen vad de uppfattar vara 
företagets mål. Påfallande många svarar också att de inte vet, vilket kanske är ett lite 
märkligt svar när de själva skall fantisera ihop någonting. Många av svaren hamnar i den 
första kategorin, som har med flerkanalpublicering att göra. Man tror att utvecklingen går 
”mot multijournalistik”, som en respondent uttrycker det. Andra har liknande tankar: 
 
”Mot en ny roll som mediahus i en snabbt föränderlig mediavärld”, yngre journalist på ÖA 
 
”Ett mediehus där vår främsta handelsvara är informationen. Vi klarar av att distribuera 
den i alla kanaler som läsarna/tittarna/besökarna efterfrågar.”, relativt ny journalist på ÖP 
 
”Från att ha varit en papperstidning till ett mediahus.”, representant för 
annonsavdelningen på ÖP 
 
Någon enstaka person, i det här fallet på Östersunds Posten, törs sig på lite mer spekulativa 
inlägg som att tidningen går ”… mot en digitalisering, där vi kombinerar test, ljud o bild i en 
databas där kunden själv väljer hur informationen skall konsumeras”. En journalist på 
Örnsköldsviks Allehanda vill se en ”7-dagarstidning” och ”Satsning på nya medier”. En 
annan journalist på samma tidning tycker att det är lite osäkert vart tidningen är på väg, men 
tycker samtidigt att det är bra att tidningen ”satsat”, eftersom det ”finns risker med att vissa 
”problem” förnekas från ledarhåll. Felaktiga beslut måste kunna erkännas.”. 
 

                                                 
6 Frågeformuleringen löd, ”Om Du tillåter Dig att fantisera fritt om företagets/stationens framtid, vart menar 
Du i så fall att företaget/stationen är på väg?” 
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Den person på Sveriges Radio Västernorrland, som inte svarar på frågan vad radion har för 
mål för verksamheten, menar att radion är på väg mot ”större närhet, mer känsla, mer 
koncentration, bättre närvaro”. Det är svårt att tolka detta. Upplever personen i fråga – en 
relativt ung journalist – att det faktiskt förhåller sig på det sättet eller är svaret ett uttryck för 
en önskan? 
 
Begreppet ”multijournalister” dyker upp hos flera av respondenterna. Det är svårt att avgöra 
om det används i positiv eller negativ betydelse. En av respondenterna tror att verksamheten 
i framtiden i större utsträckning än tidigare kommer att bli av den karaktären att 
journalisterna gör allting själva. ”Vi är nästan där idag” säger en högskoleutbildad journalist 
med närmare tio års vana på en av tidningarna. 
 
 
Värdet av strategier och kunskap om dessa 
Ovanstående ger en bild av att medieföretagens mål inte är särskilt väl utvecklade. I varje 
fall har de inte upplevts så av de flesta anställda. I något fall har man till och med avstått 
från att ha synpunkter på vad man menar är det egna företagets verksamhetsmål. Är det så 
att de anställda inte intresserar sig för företagets strategi? Man kanske inte upplever att det 
egna företaget behöver lägga ner något engagemang på strategiutveckling eller 
förändringsprocesser. Om man skall döma av svaren på ett av våra attitydpåståenden 
stämmer inte det. Drygt sex av tio anställda på tidningarna tycker nämligen att bristen på 
förändringsbenägenhet är företagets största hot. Det behöver inte betyda att de tycker att det 
egna företaget försummat omvärldsbevakningen, utan bara att, om företaget skulle göra det, 
utsätter man företaget och de anställda för ett hot. På radion är det knappt en av fem som har 
samma inställning. 
 
Många anställda – så gott som merparten - menar också att hoten mot det egna företaget 
kommer utifrån. Den uppfattningen är dock betydligt vanligare bland tidningsanställda än 
bland anställda på radion. Den är också vanligare bland Östersunds Postens personal än 
bland personalen på Örnsköldsviks Allehanda (frågan behandlas utförligare i kapitel sex). 
Frågan är om det är konkurrenssituation som spelar in även i det här sammanhanget. Sex av 
tio i Östersund och fem av tio i Örnsköldsvik anser att hoten mot det egna företaget kommer 
utifrån, mot bara två av tio på radion i Sundsvall. Där har en majoritet en annan uppfattning.  
 
En annan förklaring till att de anställda inte tycker att företagets mål är så viktigt är att de 
kanske tycker att de kan utföra sitt arbete lika bra utan några övergripande strategier? 
Svaren på en fråga av den senare karaktären visar att man menar att man behöver kunskaper 
om företagets strategi för att kunna göra ett bra arbete. Det är ingen på Sveriges Radio 
Västernorrland som inte tycker att det är viktigt, medan fyra på Östersunds Posten och tre på 
Örnsköldsviks Allehanda faktiskt tycker att det inte spelar någon roll. Å andra sidan tycker 
en betydligt större andel på bägge tidningarna att det är ”mycket viktigt” att känna till 
strategierna. Mest viktigt tycks personalen på Östersunds Posten tycka att det är. Här 
återfinns nämligen närmare två tredjedelar av de anställda (66 %), som tycker att det är 
”mycket viktigt”. Motsvarande andelar på Örnsköldsviks Allehanda och Sveriges Radio 
Västernorrland är 59 % respektive 48 % (jfr föregående kapitel). 
 
En viktigare faktor än själva kunskapen kan möjligtvis vara den upplevda känslan av att 
kunna påverka framtiden. En hypotes skulle kunna vara att ju mer man upplever att man kan 
delta i förändringsprocessen genom egna idéer och förslag, desto säkrare blir man på att 
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företagsledningarna fattar kloka beslut och man behöver, som en följd av det, inte lägga ner 
några ansträngningar på att undersöka i detalj vad som kommer ut av processen. Drygt en 
tredjedel upplever att de har ”stora” respektive ”vissa” möjligheter att påverka planerade 
förändringar i företaget, medan hela två tredjedelar inte har det.7 Det är framför allt de 
anställda på Sveriges Radio Västernorrland som upplever att de inte har möjlighet att 
påverka företagets framtid. Tre av fyra tycker nämligen att de har små eller inga möjligheter 
alls att delta. Även bland Östersunds Postens anställda är det många (två tredjedelar) som 
har samma uppfattning. På Örnsköldsviks Allehanda intar hälften den här ståndpunkten. Det 
betyder att tidningarna har störst andel av de anställda som tycker att de kan påverka 
förändringar inom företaget.  
 
Vi ställde också, som redan har redovisats i tabellform i föregående kapitel, en fråga om hur 
de anställda upplevde att de kunde påverkar planerade förändring på sin egen arbetsplats. 
Svarsalternativen var desamma som i föregående fråga. Här blir bilden något ljusare. 
Betydligt fler upplever att de kan delta i förändringsprocesser när det gäller den egna 
arbetsplatsen än när det gäller företaget i dess helhet. Drygt tre fjärdedelar av samtliga 
anställda menar nämligen att de har ”vissa” eller ”stora” möjligheter att påverka planerade 
förändringar på arbetsplatsen. Det måste vara ett gott betyg åt företagsledningarna. 
Andelarna varierar en del mellan företagen. På Östersunds Posten är det exakt en tredjedel 
som tycker att de har stora möjligheter att påverka, samtidigt som det är en bra bit över 
hälften (57 %), som anser sig ha vissa möjligheter. Nio av tio tycker alltså att de kan delta i 
förändringsprocessen på ett positivt sätt. Även personalen på Sveriges Radio Västernorrland 
upplever i stor utsträckning (26 %) att har stora möjligheter att påverka planerade 
förändringar. På Örnsköldsviks Allehanda är det dock bara en person, som hävdar att så är 
fallet, men totalt är det även där närmare två tredjedelar (68 %), som anser sig vissa eller 
stora möjligheter att påverka.  
 
 
Avslutande kommentar 
Den svenska dagspressen har snabbt tagit till sig den nya tekniken, möjligheten till 
digitalisering av informationsmaterialet. Den resursen, tillsammans med det faktum att en 
stor del av den arbetsföra gruppen av människor fått erfarenhet av och kunskap om datorer 
och Internet och att stora delar av de svenska hushållen under den senare hälften av 1990-
talet införskaffade dator i hemmet och senare också uppkoppling till Internet, borde vara en 
utmaning för medieföretagen, inte bara de svenska. Vad har då de svenska tidningsföretagen 
tagit sig före i det här sammanhanget? Till en viss utsträckning förefaller det som om de har 
flutit omkring som korkar på vattnet. Inriktningen har berott på, inte väder och vind, utan på 
vad andra, vanligtvis andra tidningsföretag eller möjligtvis andra medieföretag, har gjort 
eller tyckt vara viktigt.  
 
Det är svårt att se att det har funnits särskilt väl genomtänkta strategier för online-
verksamheten. Med vissa undantag har den nog fått leva sitt eget liv, som en kork, som 
ingen har lyckats styra i någon särskild riktning. Vi vet nu att mycket är på gång. Flera av de 
tidningar – och inte bara dom – som vi har varit i kontakt med i den här studien har i dag 
mer långsiktiga planer för verksamheten. Det är bara förvånande att de ibland inte vill 
avslöja dessa, inte ens för de närmaste berörda, dvs den egna personalen. Hur tror man då att 
                                                 
7 Frågan löd, ”Vilka möjligheter upplever du att du har att påverka planerade förändringar i ditt företag?”. 
Svarsalternativen var: ”Stora möjligheter”, ”Vissa möjligheter”, ”Små möjligheter” och ”Inga möjligheter 
alls”. De exakta svarsfördelningarna har redovisats i föregående kapitel. 
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man skall få med sig den? Vad som framkommer på annat ställe i rapporten är hur viktig 
personalens roll är i förändringsprocesser. Möjligheten att lyckas kan stå och falla med 
personalen, dess kunskaper och inställning till aktuella förändringar. Att personalen är 
företagets främsta tillgång är en uppfattning som delas av 95 procent av de anställda på de 
tre undersökta medieföretagen. 
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KAPITEL 4 - DEN FÖRESTÄLLDA FRAMTIDEN 
 
Asta Cepaite 
 
Den tekniska utvecklingen har bidragit till att olika organisationers, bland annat 
medieföretagens, situation har förändrats på olika plan. På samhällsplanet har förändringar 
skett med en ändrad makt- och rollfördelning. På det institutionella planet har förändringar 
accelererat i organisationernas verksamhetsform och förändringar på marknaden. Där har 
konkurrensen om annonsörernas pengar och konsumenternas uppmärksamhet ökat. Det 
internorganisatoriska planet har också påverkats av denna utveckling. Här handlar det 
framför allt om medieprodukterna, deras form och innehåll, samt arbetsmetoderna i 
organisationerna. Det gemensamma för de tre medieföretagen, som studeras här, är att 
distribution av den journalistiska produkten sker via flera publiceringskanaler. Två 
tidningsredaktioner och en radioredaktion publicerar sitt material både i tryckt form och 
webb, respektive radiosändning och webb. De frågor som detta arbetssätt oundvikligen 
medför på alla tre redaktionerna är: Vilket material ska läggas ut på webben och vilket 
publiceras i papperstidningen eller sändas i radio?  När ska detta material vara tillgängligt 
för konsumenten? Vilken kanal ska prioriteras och hur ska de olika produktversionerna se 
ut?  
 
När ett medieföretag möter tekniska, ekonomiska, publicistiska förändringar som en följd av 
situationen på mediemarknaden, måste det kunna möta dessa förändringar för att överleva 
och utvecklas. Hur medieföretaget lyckas med denna uppgift beror inte minst på om de kan 
nå sina konsumenter och tillgodose deras behov. Av det skälet är prioritet av ett eller flera 
medier genom vilka medieföretaget förmedlar sin ”vara” – information en betydelsefull 
faktor för företagets framtid som medieaktör.   
 
Medieföretagens val av medier avgörs till viss del av de tekniska möjligheterna och 
företagets ekonomiska resurser. Det sätt på vilket företaget kommer att agera för att bemöta 
marknadens krav beror delvis på den kunskap, kompetens, motivation och anpassning att 
förändra verksamheten som finns i företaget. Tillämpning av den nya redaktionella tekniken 
och organisationens anpassning till de arbetsmässiga förändringarna sker inte utan icke-
teknikrelaterade problem. De tekniska förändringar som implementeras i redaktionerna 
förväntas ha en positiv effekt både på organisationen som helhet, som stärker sin position på 
marknaden, och på personalen som kan utföra arbetet lättare och effektivare. I praktiken 
bemöts dessa förändringar olika: ibland med glädje – "det blir spännande att jobba på ett 
annat sätt!” ibland med motstånd – ”allting går så snabbt, jag hinner inte med!” och ofta 
med den förvirring som förändringarna och framtidens oförutsägbarhet skapar. 
  
De anställda på redaktionerna ställs inför nya situationer: man måste skaffa sig nya 
kunskaper och lära sig tillämpa. De bekanta referensramarna med kända arbetsuppgifter som 
man var van vid har förändrats. De har utvecklats, gått in i varandra, reducerats, och vissa 
har till och med försvunnit. Professionella grupper i redaktionerna påverkar och påverkas av 
beslut som tas angående innovationsimplementeringen och dessa gruppers inställning till 
förändringarna styr den organisatoriska och till viss grad mediala utvecklingen. Hur 
handskas människorna i företagen med förändringarna som berör deras situation? Hur ser de 
olika personalgrupperna i organisationen på förändringar och innovationer? Delar 
medlemmarna i redaktionen uppfattningar om vad dessa förändringar innebär för de enskilda 
individer och organisationen? Vad har de för bild av organisationens framtid?  
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Olika studier, bland annat inom sociologi, socialpsykologi och psykologi har berört dessa 
frågor på olika nivåer: individnivån där individernas reaktion på förändringar och 
handlingsmönster har studerats, särskilt i situationer då individerna ställs inför flera 
valalternativ och måste fatta beslut (se t ex Beach, 1990, 1997; Kahneman & Tversky, 1982, 
2000). Undersökningar på gruppnivån har behandlat frågorna ur socialpsykologiskt 
perspektiv och studerat hur människor reagerar på förändringar i situationer som 
gruppmedlemmar (Nilsson, 1994; Sherif & Sherif, 1969). Studier på organisationsnivå har 
intresserat sig för förändrings- och innovationsprocesser i olika företag och individernas roll 
i den föränderliga miljön (se Rogers, 1995, Valente, 1995, Christiansen, 1997). 
 
 
Syfte och metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva interaktionen mellan två formella personalgrupper: 
arbetsledare och personal. Personalgrupperna kännetecknas av att medlemmarna i varje 
grupp har liknande funktioner: personal som producerar företagets material och cheferna 
vars huvudsakliga uppgift är att planera samt koordinera den dagliga verksamheten på 
medieföretaget. Alltså, grupperna betraktas som olika rollinnehavare.  
 
Överensstämmelse mellan de anställdas uppfattningar om arbetsfrågor ses här som en 
förutsättning för företagets gemensamma mål och bestämda verksamhetsinriktningar, vilket 
i sin tur möjliggör företagets överlevnad på marknaden. Analys av kommunikation mellan 
organisationsmedlemmarna kan tydliggöra eventuella skillnader i uppfattningar kring den 
nuvarande situationen i företaget, föreställningar om innovationernas påverkan när det gäller 
företagets framtid.  
 
Syfte 
Undersökningens syfte är att studera medieföretags förändringsbenägenhet och undersöka 
vilka mänskliga faktorer som har betydelse för företagets agerande på mediemarknaden. 
 
Den företagsinterna situationen, som den upplevs av de inblandade, utgör utgångspunkt för 
undersökningen av personalgruppernas (arbetsledarnas och personalens) framtidsvisioner 
och syn på förändringar. Överensstämmelse mellan gruppernas syn på detta betraktas som 
en förutsättning för att kunskap som finns i företaget tillämpas för att fatta beslut om 
mediepreferenser och för att uppnå det publicistiska företagets mål. 
 
Frågeställningar 
I kapitlet tillfrågas ledningen och personalen på de olika avdelningarna i medieföretagen 
om: 
 
1. kommunikation och upplevt organisationsklimat, 
2. inställning till förändringar och innovationer och 
3. syn på företagets framtid.  
 
 
Individ i föränderliga arbetsmiljön 
Enligt Svedberg (2000) har människan två motsatta egenskaper som är samtidigt verksamma 
inom individen: intresset för regression och intresset för progression. Regressionsintresset 
innebär att välja det invanda och välbekanta framför det nya och okända. Denna tendens att 
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dröja kvar i tidigare upplevelser av lustfyllda tillstånd - den gamla goda tiden – formar 
mönster som ger viss trygghet, men som i längden blir konserverande. Att leva efter denna 
säkerhetsprincip erbjuder ett slags skyddsnät mot obehag i samband med förändringar. Den 
motsatta tendensen är progressionsintresset som gör människan inriktad på utveckling och 
på att skaffa sig nya erfarenheter. 
 
Angelöw (1991) menar att människor kan värdera en aktuell förändring på tre sätt beroende 
på omständigheterna: som neutral, positiv eller negativ. Neutrala förändringar uppfattas inte 
medföra vare sig positiva eller negativa konsekvenser för en persons välbefinnande. Positiva 
förändringar är händelser som individen uppfattar som välgörande. Negativa förändringar 
inkluderar de situationer som uppfattas innehålla element av antingen skada/förlust, hot eller 
utmaning.  
 
Om individen uppfattar en förändring som hotfull, oavsett om den objektivt sett är det eller 
inte, kommer en stor del av hans energi att användas till att försvara sig mot den. Om en 
förändring uppfattas som positiv eller neutral kommer individens energi att kunna användas 
till aktiv och konstruktiv verksamhet. 
 
En och samma förändringssituation kan av vissa upplevas positiv, av andra som neutral och 
av ytterliggare några andra som negativ/hotfull. De olika värderingarna handlar om hur 
individen tolkar och uppfattar de konsekvenser och möjligheter som förändringen kommer 
att medföra för egen del. Om personen tolkar förändringen som hotfull, kommer denna 
uppfattning att ligga till grund för individens efterföljande beteende (Angelöw, 1991:20). 
 
Vad som bestämmer vilken av dessa tendenser som dominerar, uttrycks i handlingarna. Här 
kommer vi att diskutera några av de faktorer som anses ha inflytande över tolkningen av 
situationen och som därmed är viktiga i människors beslut att acceptera förändringar eller 
bekämpa dem. 
 
Förändringar innebär alltid en viss grad av osäkerhet om vad som kommer att hända i 
framtiden och vilka konsekvenserna blir av de förändringarna som individen kommer att 
stöta på. Enligt Kahneman et al (1982) kan denna osäkerhet delas upp i två kategorier: 
  

1. extern eller kontextuell osäkerhet, som har med vår omgivning – i det här fallet 
arbetsplatsen och världen utanför den egna organisationen - att göra, och 

2. intern eller kognitiv osäkerhet, som handlar om vår kunskapsnivå.  Förändringarna 
medför ofta en känsla av att vår kunskap blir ifrågasatt vilket bidrar till osäkerheten 
och rädslan att inte kunna, att inte räcka till. 

 
Man behöver göra bedömningar och värderingar i osäkra situationer och på områden där 
våra kunskaper är bristfälliga. Osäkerheten kan bestå i att vi inte vet vad som kan inträffa, d 
v s vilka konsekvenserna kan bli. Osäkerheten kan gälla såväl positiva som negativa 
aspekter. Negativa förväntade utfall betecknas som ”risker”. Positiva utfall kallar vi chanser 
eller möjligheter (Rollof, 1999). Man kan möjligen säga att beroende på hur man uppfattar 
och tolkar situationen – som riskfylld eller som gynnande den egna positionen i 
organisationen – är man mer eller mindre benägen att acceptera förändringarna. 
 
Den enskilda individens kognition och perception har inflytande på om förändringen 
upplevs som ett hot eller en möjlighet, och enligt Nilsson (1994) utgör den i allmän 
bemärkelse den process varigenom vi uppfattar omgivningen och skapar mening i den. 
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Alltså, förändringsbenägenhet eller det motsatta fenomenet, förändringströghet, har delvis 
sin grund i den psykologiska situationen som refererar till personens föreställning om 
situationen.  
 
 
Social interaktion mellan arbetsgruppers och organisationers 
förändringsbenägenhet 
Individernas egen förändringsbenägenhet påverkas inte bara av deras tolkning av 
situationen. Tolkningen påverkas av interaktionen med omgivningen som man relaterar sig 
till, och av de åsikter och bedömningar som uttrycks i denna omgivning. Genom att 
interagera med varandra ger man betydelse åt olika företeelser och formar sitt 
förhållningssätt till dessa företeelser. Olika författare (t ex Weick, 1979; Tomicic, 1999) 
hävdar att meningsskapande är interaktivt och en social process. 
 
Interaktionen mellan organisationsmedlemmar skapar gemensamma föreställningar. Tomicic 
hänvisar till Grey at al (1985) som hävdar att i organisationer är det viktigt att skapa mening, 
att tolka och förstå vad som sker. För att förstå organisationer är det viktigt att fokusera de 
subjektiva meningar som skapas bland organisationsmedlemmar.  
 
Som vi har nämnt kan det finnas olika professionella grupper inom organisationen med olika 
uppfattningar om omvärlden. Enligt Löfgren-Nilsson (1999) är det möjligt att dessa grupper 
existerar sida vid sida i harmoni.  Men det är också möjligt att det försiggår en kamp om 
makt och förhandlande om olika uppfattningar mellan dem. Det krävs samstämmighet i 
uppfattningar och tolkningar för att grupperna ska handla som ett kollektiv. Om en grupp 
människor har liknande sätt att tolka världen krävs inte mycket av förhandlig förrän man är 
överens. I en grupp där personerna har olika sätt att tolka världen ägnas mycket kraft och 
energi åt denna förhandling (Tomicic, 1999). 
 
Samstämmighet mellan organisationsmedlemmarnas föreställningar om bland annat 
organisationens mål och verksamhetsriktningar kan i viss utsträckning uppmärksammas 
genom att undersöka hur kommunikationen mellan och inom grupperna fungerar och hur 
arbetsklimatet upplevs. 
 
Arbetsklimatets som en funktion av organisationsmedlemmars 
förändringsbenägenhet 
För att beskriva personalens upplevelse av sin situation kommer arbetsklimatet att beskrivas. 
Det utgör ett viktigt inslag i redaktionen och är en nödvändig ingrediens i förståelsen av 
möjligheter och begränsningar. Hur medarbetarna reagerar på förändringar i företaget, om 
det finns vilja att tillämpa nya arbetsmetoder och teknik i arbetet beror inte minst på om 
organisationsklimatet är tillåtande eller hämmande när det gäller innovationer. 
Arbetsklimatet kan ha inflytande över vilka medier som ska prioriteras för 
informationsutformning och förmedling. 
 
Klimatbegreppet syftar på de formella och informella sätt som arbetskamrater förhåller sig 
till varandra, samt på den stil eller ton som härskar mellan över- och underordnade (Bang 
1999:26). Arbetsklimat beskriver den anda som råder på arbetsplatsen, markerar känslor och 
upplevelser av organisationsförhållanden. Enligt Bang (1999) är arbetsklimatet 
meningsskapande och anger därmed hur något ska tolkas. Termen arbetsklimat används i 
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detta kapitel som en synonym till begreppet organisationsklimat. Termen klimat 
förekommer också i texten som en synonym till arbetsklimat. 
 
Som vi har nämnt tidigare, är arbetsklimat en intressant aspekt, eftersom de anställdas 
emotiva värderingar av händelser på arbetsplatsen och tolkningar av pågående processer har 
betydelse för de olika rollinnehavarnas acceptans av eller motstånd till förändringar. 
Löfgren – Nilsson (1993) anger att Jalnert et al (1980) i sin studie av tidningars arbetsmiljö 
fann att trivsel på redaktionerna främst var beroende av avdelningens eller enskilda chefers 
sätt att hantera personalfrågor. Denna slutsats stöds av Alström och Hedmans (2002) studie 
om medieföretags möjligheter och hot, där författarna anser att företagets syn på dessa 
företeelser tycks vara kopplade till det interna organisationsklimatet. 
 
En bild av hur de studerade medieföretagen upplever sina hot och var de ser möjligheterna 
till utveckling kan till viss del förklara företagsledningens och personalens syn på 
arbetsklimatet och föreställningar om organisationens framtid vilket kommer att analyseras 
senare i kapitlet. 
 
Tabell 1  Företagens upplevelser av möjligheter och hot 
 
 

 
Möjligheter 

 
Hot 
 

Östersunds Posten 
 
Örnsköldsviks Allehanda 
 
Radio Västernorrland 

Mänskliga-Interna 
 

Mänskliga/Tekniska-Interna 
 

Mänskliga/Tekniska-Interna-Externa 

Tekniska-Externa 
 
Tekniska/Män-Interna 
 
Tekniska/Män-Interna 

 
 Källa: Alström & Hedman (2002:68) 

 
Det framgår att Östersunds Posten tror på den egna kapaciteten och ser personalen som 
främsta tillgång. Hoten ligger utanför företaget och är huvudsakligen av teknisk karaktär. 
 
På Örnsköldsviks Allehanda ser ledningen möjligheterna i medarbetarna och den tekniska 
miljön. Hoten är av samma natur, d v s de ligger i personalen som kanske inte riktigt passar 
in i företagets koncept och i dess teknikhantering. Alström och Hedman (2002:61) påpekar 
att orsaker till en sådan bild av hot/möjligheter på företaget kan bero på att Örnsköldsviks 
Allehanda är en monopoltidning med god lönsamhet vilket gör att personalen måhända inte 
ser något större behov av strategiska förändringar. 
 
Möjligheter på Radio Västernorrland är svårare att lokalisera. Interna, externa, mänskliga 
och tekniska faktorer kan ses som företagets främsta tillgång. Hoten är interna och av 
mänsklig samt teknisk natur. 
 
Förändringar och innovationer på organisationer 
Innovationer accepteras (eller inte) genom interaktion mellan grupper i en organisation. 
Valente (1995) beskriver två slags nätverk mellan organisationsmedlemmar som har 
inflytande över förändringsacceptans: 
 
Personligt nätverk. Det individuella inflytandes modeller hävdar att individer fattar beslut 
beroende på vilken information de får från andra i det sociala systemet, d v s organisationen. 
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Individernas förändringsbenägenhet påverkas av proportionen människor i nätverket som 
har accepterat förändringen. 
 
Strukturellt nätverk. Med det menas att en del individer har liknande position i det sociala 
systemet. Denna model påstår att individernas innovationsbenägenhet påverkas genom att de 
härmar beteenden av dem som är strukturellt sett lika. 
 
Olika författare belyser en rad faktorer som organisations förändringsbenägenhet kan antas 
bero på. Rogers (1995:380) urskiljer följande företagsinterna faktorer (plus- och 
minustecken visar om faktorns förekomst har positivt eller negativt samband med 
organisationens förändringsbenägenhet): 
 
Individuella (ledares) karakteristika 
Inställning till förändringar (+) 
 
Den interna organisationsstrukturens karakteristika 
Centralization (– ) – makt- och kontrollkoncentration i organisationen 

1. Complexity (+)– organisationsmedlemmars kunskaper som uttrycks genom den 
formella utbildningen 

2. Formalization (– )– vikten av att organisationsmedlemmar följer regler och procedurer 
3. Interconnectedness (+)– interpersonella nätverk mellan organisationsenheter 
4. Organisational slack(+) – tillgängliga resurser 
5. Size – organisationens storlek (+)  

 
Angelöw (1991:22) urskiljer följande orsaker till motstånd till förändringar i sociala 
kontexter: 
 hotad anställningstrygghet 
 omplaceringar och förlust av sociala kontakter 
 försämrat arbetsinnehåll (förändringar i uppgifter som man inte kan bemästra) 
 bristande förtroende 
 bristfällig information 
 låg grad av delaktighet 

 
Acceptans av förändringar ökar med: 
 anställningstrygghet 
 bättre sociala kontakter 
 förbättrat arbetsinnehåll 
 tillit och förtroende 
 riklig information 
 hög grad av delaktighet  

 
Enligt Ekvall (1998) är sociologiska betingelser såsom relationer i grupper och mellan 
grupper, liksom förhållanden på organisationsnivå betydelsefulla för uppkomsten av 
kreativa beteenden. Båda är en förutsättning för och resultat av innovation. Den nya 
produkten eller idén som förverkligas i företaget är resultatet av ett samspel mellan olika 
personer och olika funktioner. 
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Undersökningsram 
Respondenterna som deltog i en enkätundersökning har ställts inför fem frågor med fasta 
svarsalternativ. Frågorna kan grupperas i tre kategorier: 
 Arbetsklimat i organisationen 
 Inställning till innovationer 
 Organisationens framtidsperspektiv 

 
För att kunna se om organisationsklimatet är innovationshämmande eller främjande, 
kommer vi med stöd av Rogers och Angelöws identifierade faktorer att studera interna 
organisationsegenskaper och organisationsmedlemmarnas upplevda kommunikation samt 
inställningar till förändringar och innovationer på arbetsplatsen. Huvudfrågan om 
arbetsklimatet och innovationer på arbetsplatsen var formulerad på följande sätt: Hur 
upplever du klimatet på din arbetsplats?  
 
Svarsalternativet utgörs av en fyragradig skala: stämmer helt, stämmer delvis, stämmer inte 
helt och stämmer inte. Svarsindelningen i resultatpresentationen är, stämmer (stämmer helt 
+ stämmer delvis) och stämmer ej (stämmer inte helt + stämmer inte).  
 
Respondenterna fick ta ställning till totalt nio påståenden sammanställda som motsatspar. 
Tre av de påståendena berörde trivseln/stämningen på arbetsplatsen: 

Min arbetsplats kännetecknas av: 
 dåliga sociala kontakter/goda sociala kontakter 
 stort förtroende/lågt förtroende 
 kylig stämning/varm stämning 

 
Fyra påståenden har använts för att mäta den upplevda formella kommunikationskvaliteten 
och flödet i företaget: 

 Min arbetsplats kännetecknas av: 
 riklig internkommunikation/bristande internkommunikation 
 delegerat beslutsfattande/centraliserat beslutsfattande 
 hög delaktighet i beslutsfattandet/låg delaktighet i beslutsfattandet 

 
Tre påståenden har använts för att mäta organisationsmedarbetarnas inställning till 
innovationer: 

Min arbetsplats kännetecknas av: 
 innovationer uppmuntras/innovationer hämmas 
 förändringar innebär ett hot/förändringar innebär en utmaning 

 
Dessutom har en kompletterande fråga ställts för att undersöka vilka informationskanaler 
som används mellan medarbetarna, särskilt när det gäller företagsstrategier. Frågan lyder: På 
vilket sätt får du information om företagets/stationens strategier i ert företag?  
 
Båda personalgrupperna, arbetsledarna respektive andra befattningsinnehavare, fick frågan 
angående sin innovationsacceptans. Frågan löd ”Vilken grupp tycker du att du tillhör?” med 
svarsalternativ som avsåg att känneteckna de särskilda grupper utefter vilka 
kategoriseringen sker.  
 
Framtidsvisioner studerades med hjälp av en fråga angående de anställdas föreställningar 
om hur medieanvändningen kommer att utvecklas i framtiden. Frågan formulerades på detta 
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sätt: Vad tror du kommer att hända med medieanvändningen de närmaste fem åren? 
Respondenterna fick värdera om användningen kommer att minska mycket, minska lite, öka 
mycket, öka lite eller förbli oförändrad. I resultatpresentationen reduceras svarsalternativen 
”Minska mycket” och ”Minska lite” samt ”Öka mycket” och ”Öka lite” till enbart ”Minska” 
respektive ”Öka”. 
 
Frågorna i den kvantitativa undersökningen stöddes av intervjuer och öppna frågeställningar 
i enkäten samt observationer på företagsledningsnivå. Det gjordes för att få djupare inblick i 
de företeelser och processer som studerats. 
 
Svar på de ovan presenterade frågorna om arbetsklimat, innovationsacceptans samt 
framtidsvisioner jämförs vidare mellan de två personalgrupperna, arbetsledare och övrig 
personal, för att se om det finns en samsyn mellan de anställda på olika organisationsnivåer. 
 
 
Resultatredovisning 
Arbetsklimat på medieföretagen 
Trivsel på arbetsplatsen, eller med andra ord ett bra klimat bidrar enligt Angelöw (1991) till 
acceptans av förändringar och innovationer i en organisation. En tillåtande miljö, där man 
uppmuntras att ta initiativ, våga pröva nya idéer och arbetssätt, kan göra att de anställda 
känner sig trygga i situationer som innebär ständiga förändringar.  
 
Medarbetarna i de tre medieföretag har gjort bedömningar av klimatet på sina respektive 
arbetsplatser, vilket analyseras i detta avsnitt. Arbetsklimatet som de anställda på företagen 
upplever det, beskrevs i termer av förtroende, kvalitet i sociala kontakter och allmän 
stämningsbedömning. Trots det låga antalet svarande har det ansetts lämpligt att redovisa de 
relativa talen vid svarsredovisningen. Läsaren ska dock vara medveten om att procenttalens 
bas är mycket liten. 
 
Tabell 2  Informell kommunikation på företagen (procent) 
 
Östersunds Posten 

Befattning Stort förtroende Dåliga sociala kontakter Kylig stämning           N 
 Stämmer  stämmer ej Stämmer  stämmer ej Stämmer  stämmer ej 
Arbetsledande  
 

 90  10  -   100  10 90 10 

Annan  
 

 78 22  19  81  28 82  32 
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Örnsköldsviks Allehanda 

Befattning Stort förtroende Dåliga sociala kontakter Kylig stämning          N 
 Stämmer   stämmer ej Stämmer  stämmer ej Stämmer  stämmer ej      
Arbetsledande  
 

 100  -  33 67   - 100 3 

Annan  
 

 58 41  50 50  44 56 18 

 
 Radio Västernorrland 

Befattning Stort förtroende Dåliga sociala kontakter Kylig stämning          N 
 Stämmer  stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer   stämmer ej 
Arbetsledande  
 

 100 -    80 20  60 40 5 

Annan  
 

 78 22  44 56    56 44 18 

 
 
Stämning  
De flesta anställda på Östersunds Posten tycker att stämningen på arbetsplatsen är varm (82 
procent) och upplever att de sociala kontakterna är goda. Dessutom känner personalen stort 
förtroende på arbetsplatsen. Det verkar finnas tillit och respekt beträffande deras kompetens. 
Personalens syn på arbetsklimatet stämmer väl överens med hur arbetsledarna upplever 
situationen. Arbetsklimatet på företaget verkar vara nästan idylliskt. Medarbetarna litar på 
varandras kompetens och känner sig omgivna av vänlighet och trygghet. Till saken hör, som 
framgår av tidigare studie av Alström och Hedman (2002), att ledningen betraktar 
personalen som sin främsta resurs och förknippar kunskapen som personalen erhåller med 
företagets utvecklingsmöjligheter. En sådan inställning lämnar spår i en allmän stämning på 
företaget. De anställda är lojala mot företaget, där de ses som en drivkraft och mobiliseras 
för att bemöta hoten som är tydliga och lokaliserade utanför företaget.  
 
Arbetsledarna på Örnsköldsviks Allehanda bedömer stämningen på företaget som varm och 
förtroende mellan medarbetarna som stort. Merparten av cheferna tycker också att det 
sociala umgänget på arbetsplatsen är bra. En upplevelse som dock bara delas av hälften av 
personalen med icke-ledande arbetspositioner. Andra halvan känner att man kan önska sig 
bättre sociala kontakter än de som är idag. Personalen med icke-ledande befattningar är 
något mer skeptiska än cheferna även när det gäller stämningen och förtroendet på företaget. 
Olikheter i arbetsklimatsbedömningar beror måhända på att förändringarna drivs av somliga 
anställda och att en del andra inte hinner eller inte inser behovet av att hänga med. Dessutom 
betraktas en del av de anställda inte som riktigt passande i den organisation som man vill 
skapa, och då är det kanske inte förvånande att den interna atmosfären inte är så bra som 
man skulle önska. Trots allt är det en majoritet av personalen som trivs i den befintliga 
situationen på arbetsplatsen och som i enlighet med cheferna tycker att stämningen är 
tillräckligt god och att tillit mellan kollegorna existerar.  
 
Variansen mellan svaren angående stämningen på företaget är relativt stor inom gruppen 
icke-ledare. Det tycks finnas en kategori personal vars arbetsuppgifter är hotade av 
förändringarna och som har svårare att acceptera nya arbetssätt. Det gör att känslan av 
otrygghet ökar, och kontakterna med kollegorna, särskilt om de konkurrerar om 
anställningsplatsen eller uppgifterna, försvagas.  
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På Radio Västernorrland finns olika åsikter om stämningen på arbetsplatsen. Tre av fem 
arbetsledare känner inte att atmosfären på stationen är trevlig och varm. Drygt hälften av 
medarbetarna med annan befattning har samma åsikt. Av de intervjuades uttalanden att 
döma finns det konflikterna mellan arbetsledningen och övrig personal. Medarbetarna har 
delats upp i två lag, ”vi” och ”de”, och en grupp blir motarbetare. En del av personalen 
saknar kontakt med ledningen, och främst i form av uppskattning och respekt. En person 
utrycker det som att ”De (ledningen – min anm.) vill visa sin makt och uppskattar inte 
personalen som jobbar så hårt”. 8 

 
Arbetsledarna, särskilt de nyanställda, känner sig inte accepterade av en viss del av 
personalen, främst av dem som länge har haft anställning med i stort sett samma 
arbetsuppgifter och som har en stark informell position på stationen.  Ledningens position är 
något otydlig, möjligen pga. att stationen är en del i en större organisation. Radio 
Västernorrlands kanalchef hamnar i mellanchefens ställning. Utrymmet för självständiga 
beslut är begränsat. Cheferna balanserar mellan sin dubbla identitet som överordnade och 
underordnade, vilket kan öka känslan av otrygghet för båda grupperna formella 
rollinnehavare.    
 
Inte heller de sociala kontakterna är så goda, anser fyra av fem chefer. De övriga anställda 
har en något mer positiv syn på samma fenomen och dryg hälften anger att sociala kontakter 
är tillräckligt goda. En intervjuperson menar att ”Kommunikationen med ledningen fungerar 
inte, men det finns dialog bland personalen”.  
 
Dålig samstämmighet i svaren från olika befattningsinnehavare innebär antagligen att 
cheferna inte har lyckats skapa en fungerande relation med de andra anställda. En större del 
av personalen behåller dock någorlunda bra kontakter med varandra, inte minst för att 
effektivare uppnå egna syften. Det verkar som om en del anställda förenas för att bekämpa 
arbetsledningen. Ledningen öppnar moteld och betraktar personalen som ett hot. 
 
Kommunikationsproblem upplevs av de flesta respondenter, men som en av de intervjuade 
utryckte sig, de har orsakats av andra problem. I en miljö, där prioriteringar är otydliga, 
medarbetarnas mål olika och anställningstryggheten hotad, splittras kollektivet. De enskilda 
informella ledarna på olika organisationsnivåer får en betydelsefull roll, tillräckligt stark för 
att driva en kamp för en organisation som tillgodoser den ena partens behov. Det innebär för 
företaget att konstruktiv dialog är svår att uppnå. Olika personalgrupper driver sin egen linje 
och ignorerar andra gruppers behov. Det kan vara ett tveksamt, men tillfälligt fungerande 
sätt att sopa problem under mattan och ägna sig åt pseudo- och personliga konflikter i tyst 
förhoppning om att dessa konflikter aldrig blir lösta. I annat fall måste man se verkligheten i 
ögonen och ta itu med andra, arbetsrelaterade problem. Denna verklighet tycks för 
närvarande kännas så pass osäker att man gärna vill fly från den genom att vägra bemöta 
problemen och ange tydliga riktlinjer för företagets framtida position. Kommunikationen 
blir lidande som en följd av konflikterna och motstånd mellan personalen på olika 
organisationsnivåer. Det finns inga vinnare i en sådan situation. Som en av de anställda 
säger: ”… Det finns ingen trygghet och tillit. Det är tungt för redaktionspersonalen. Tungt 
för ledningen också”. 
  

                                                 
8 Citat som används i kapitlet kommer från personliga intervjuer med medieföretagens personal. 
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Förvånansvärt nog tycker både arbetsledarna och övrig personal – fast i något mindre 
utsträckning – att arbetsplatsen kännetecknas av stort förtroende. Förklaringen kan vara att 
förtroende råder inom den enskilda gruppen, inte mellan olika personalgrupper.  
 
Formell kommunikation 
Förändringar som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information brukar ofta 
ses av medarbetarna som något positivt. Delaktighet i förändringsprocessen minskar ofta 
den oro som människor känner vid förändringar. Om personen som direkt berörs av 
förändringen inte får möjlighet att vara delaktig i utformning och genomförande av 
förändringen, leder det till motstånd (Angelöw, 1991:19). 
 
Delaktighet, kommunikation, formaliseringsgrad samt processen vid beslutsfattandet kan ses 
som ett utryck för det formella kommunikationsflödet på medieföretaget. Resultat av svaren 
på enkätfrågorna återfinns i tabell 3. 
 
Tabell 3.  Formell kommunikation på företagen (procent) 
 
Östersunds Posten 

Befattning Delegerat 
beslutsfattande 

Hög delaktighet Riklig 
kommunikation 

Svagt formaliserad 
information 

N 

 Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer  stämmer ej  
Arbetsledande  
 

90              10 80               20 70                30 70               30 10 

Annan  75              25 56                44 56                44 62               38 32 

 
Örnsköldsviks Allehanda 

Befattning Delegerat 
beslutsfattande 

Hög delaktighet Riklig 
kommunikation 

Svagt formaliserad 
information 

N 

 Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer  stämmer ej  
Arbetsledande  
 

67                33 100               -      67                33   -              100 3 

Annan  
 

44               56 56               44 67                33 56             44 18 

 
Radio Västernorrland 

Befattning Delegerat 
beslutsfattande 

Hög delaktighet Riklig 
kommunikation 

Svagt formaliserad 
information 

N 

 Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer stämmer ej Stämmer  stämmer ej  
Arbetsledande  
 

60                40 80                20 80                20 75             25               5 

Annan  33                67 52                48 44                56 59             41 18 

 
Medarbetarna på Östersunds Posten tycker att beslutsfattandet inte är koncentrerat till en 
viss grupp personer på företaget. Dessutom känner sig majoriteten av personalen delaktig i 
de processer som sker på arbetsplatsen. Nästan lika många anser dock att de inte deltar i det 
som pågår på företaget. En förklaring kan ligga i att de arbetsmässiga förändringarna är 
många och att de ofta utförs utan att en del anställda hinner med i den uppdragna takten. 
Människor blir apatiska om de märker att förändringarna sker utan att de själva är 
inblandande. 
 
Kommunikationen är riklig och av mer informell karaktär. Det anser merparten av både 
chefer och andra anställda. En del personal menar att det inte stämmer, vilket vissa utsagor 
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från personalen tyder på. Diskussioner kan saknas på arbetsplatsen och somliga anställda 
upplever kommunikationen som bristfällig. Någon menar att ”Personalen vet inte riktigt vad 
som händer i huset”. Samtidigt finns det tolerans för ledningen. En av de intervjuade 
påpekar exempelvis att ”Kommunikationen är ibland otillräcklig, men man inser att 
ledningens vision är viktig”.  
 
Även om arbetsledningen anser att kommunikationen fungerar bra och att det finns 
möjlighet för all personal att komma till tals, inser de flesta av de ledande rollinnehavarna 
att övrig personal kan uppleva informationen som otillräcklig, särskilt när det gäller 
förändringar i organisationen. En i ledningen för Östersunds Posten menar att ” Personalen 
upplever nog att det inte tillräckligt pratas om förändringar”. En annan fyller på med att 
”Ledningen är medveten om att kommunikationen brister. Man kan inte informera om allt, 
eller göra det för tidigt, då kan personalen bli orolig”.  
 
Otillräcklig information har en beskyddande funktion för cheferna medan det uppfattas som 
viskningar bakom ryggen av de övriga anställda. De blir oroliga när de känner att något inte 
uttalas högt, utan ”finns i luften”.   
 
En anmärkningsvärd detalj i uttalanden från arbetsledarnas sida är att de i sina svar skiftar 
perspektiv och refererar både till ledningen och till personalen. De identifierar sig i vissa fall 
som arbetsledare och ibland som underordnade, beroende på om de uppfattar sig själv som 
en medarbetare som har högre chef eller som en formell ledare till de andra anställda.  
 
En större andel av personalen på Örnsköldsviks Allehanda – såväl cheferna som 
underordnade – menar att den formella kommunikationen på företaget är riklig. Somliga 
intervjuade menar dock att kommunikationen är av ”information uppifrån – neråt” – 
karaktär och konstaterar att ”Feedback fungerar inte”. Ett par intervjuade medarbetarna 
anser att avståndet mellan ledningen och övrig personal är ganska stor, vilket gör att 
informationsflödet från de anställda till ledningen inte är hinderfritt. Trots detta känner sig 
merparten av personalen delaktiga i företagets utvecklingsprocess. En uppfattning som delas 
av alla chefer som besvarade frågan. 
 
Kommunikationen på arbetsplatsen är ganska starkt formaliserad, enligt arbetsledarna. 
Denna åsikt delas av betydligt färre anställda med en icke-ledande befattning. Brist på 
överensstämmelse i svaren kan bland annat bero på att informationens formaliseringsgrad 
kan skifta beroende på kommunikationsriktning – nedåt till de underordnade eller uppåt till 
cheferna. En sådan information som skriftliga företagsstrategier och mål formaliseras för att 
minska tolkningsvariansen, medan information som kommuniceras till ledningen är av 
mindre formell natur. 
 
Beslutsfattande på företaget delegeras, tycker två av tre arbetsledare. Ett relativt stort antal 
övrig personal instämmer i påståendet, men mer än hälften tycker att rätten att fatta beslut är 
”monopoliserad” av en medarbetargrupp, som förmodligen har högre position i den formella 
rangordningen. Personalen verkar vara benägna att bedöma beslutsfattandet på företaget 
något mer negativt än vad ledningen gör. Måhända att ledningen driver på innovationer i 
organisationsstrukturen och har lättare att se positivt på de förändringarna som man tror 
tjänar företagets bästa. 
 
Informationsflödet på Radio Västernorrland är svagt formaliserat, enligt medarbetarna: fyra 
av fem chefer och mer än hälften av andra befattningsinnehavare instämmer i detta 
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påstående. Mer än hälften av de anställda anser att kommunikationen på arbetsplatsen är 
otillräcklig, samtidigt som arbetsledarna menar att den är riklig. Skälen till de skilda 
uppfattningarna kan troligen ligga i sändar- och mottagarperspektiv. Cheferna informerar 
personalen om vad som är på gång, vad som planeras, men möjligheter för respons upplevs 
av de anställda (d v s mottagarna) som begränsade. ”Information går nästan enbart neråt från 
dem där uppe. Mycket information, men inte diskussion”, påstår en av de anställda.  

 
Ett annat skäl till att kommunikationen upplevs som bristfällig av en stor del personalen och 
som tillräcklig av ledarna hänger möjligen samman med de konflikter av informell karaktär, 
som berördes i analysen av stämningen på arbetsplatsen. Information som sprids av cheferna 
på radion accepteras svårligen av en del av personalen, eftersom målen som cheferna och de 
övriga anställda har är motstridiga. Trots att kommunikationen anses ske på ett svagt 
formaliserat sätt, hjälper det inte att lösa konflikter som rör sig på en personlig nivå, vilket i 
detta fall försvårar konstruktiva debatter. 
 
Enligt två tredjedelar av de anställda är beslutsfattandet koncentrerat i händerna på chefer. 
En uppfattning som motsägs av tre av de fem cheferna. Trots det känner sig de flesta 
befattningsinnehavare i båda personalgrupperna (ledarna i större utsträckning) delaktiga i 
organisatoriska processer på stationen.  Dock, av klimatbeskrivningarna att döma, innebär 
delaktigheten inte nödvändigtvis att man arbetar mot samma mål.  
 
 
Informationskällor på medieföretagen  
Information på företagen kan cirkulera och spridas genom olika kanaler. Som man kan se av 
föregående informationsanalys kan kommunikation upplevas som både riklig och bristfällig 
av olika anställda på samma företag. När det gäller strukturella och uppgiftsrelaterade 
förändringar på företaget är det viktigt att de inblandade får information direkt och tydligt. 
Enligt Angelöw (1991) leder det till förvanskningar och ger lättare upphov till motstånd, om 
man får höra om förändringar i andra hand, genom t.ex. rykten.  Genom information om 
organisationens förutsättningar kan förändringsalternativen göras realistiska och därmed 
ökar chansen att organisatoriska förändringarna kommer att accepteras. 
 
Tabell 4.  Informationskällor på arbetsplatsen (procent) 
 
Östersunds Posten 
Befattning Muntlig 

info från 
närmaste 
chef 

Skriftlig 
företags-
info 

Info vid 
arbetsplats-
träffar 

Info via 
e-post 

Info via 
kollegor

Info via 
medierna 

Info av 
facket 

Info 
från 
annat 
håll 

N 

Arbetsledande 80 40 60 60 30 - 10 10 10 
Annan 65 21 52 72 38 3 14 3 29 
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Örnsköldsviks Allehanda 
Befattning Muntlig 

info från 
närmaste 
chef 

Skriftlig 
företags-
info 

Info vid 
arbetsplats-
träffar 

Info via 
e-post 

Info via 
kollegor

Info via 
medierna 

Info av 
facket 

Info 
från 
annat 
håll 

N 

Arbetsledande 100 50 50 50 - - - - 2 
Annan 79 53 68 53 37 5 26 10 19 
 
Radio Västernorrland 
Befattning Muntlig 

info från 
närmaste 
chef 

Skriftlig 
företags-
info 

Info vid 
arbetsplats
-träffar 

Info via 
e-post 

Info via 
kollegor

Info via 
medierna 

Info av 
facket 

Info 
från 
annat 
håll 

N 

Arbetsledande 80 80 80 40 20 - 20 - 5 
Annan 74 95 78 68 58 10 37 - 19 
 
Muntlig information verkar ha starka rötter på Östersunds Posten. Arbetsledarnas svar visar 
att information från närmaste chef är det vanligast sättet att bli upplyst om vad som händer 
på företaget och om vilka steg man planerar att ta i framtiden. 65 procent av de andra 
anställda anger också att denna informationskanal är populär på företaget. Personal med 
icke-ledande befattning får dock mest information via e-post. Hela 72 procent anger att de 
blir informerade på detta vis. Företagscheferna får mest information muntligt, men 
förmedlar den till andra oftast via e-post och personligt/muntligt. Användning av muntliga 
kanaler och den relativt informella skriftliga informationskanalen, e-post, förklarar delvis 
den låga formaliseringsgraden – man kan tänka sig att såväl operativa som långsiktiga 
planer kommuniceras på ett ganska informellt sätt.  
 
Kommunikationskanaler på Örnsköldsviks Allehanda som används oftast för ledningens och 
den övriga personalens informationsutbyte är muntliga och kommer från närmaste chef. En 
stor andel anställda - 68 procent blir informerade på arbetsplatsträffar. Trots den muntliga 
kommunikations- traditionen upplevs informationen (och då särskilt på ledningsnivån) som 
starkt formaliserad, d v s samtalen innebär formella procedurer och följer en viss struktur. 
Informationen som förmedlas till de övriga anställda är mindre formell, enligt dessa 
personers bedömning.  
 
Muntlig information från närmaste chef, skriftlig företagsinformation och information på 
arbetsplatsträffar verkar vara främsta informationskanalerna för fyra av fem arbetsledare på 
Radio Västernorrland. De övriga anställda blir oftast informerade skriftligt - 95 procent 
anger att de får företagsinformation på detta sätt. Även om informationen sprids via 
skriftliga kanaler är den av ganska informell natur, enligt de svarande. Det är visserligen 
vanligt att få information från kollegor bland de övriga anställda, till skillnad från cheferna. 
Informell kommunikation verkar ta en stor del av all kommunikation på företaget, vilket inte 
är oväntat med tanke på konflikterna och den allmänna stämningen bland personalen. 
 
 
Organisationens förändringsbenägenhet 
De strukturella förändringar som medieföretagen genomför (se kapitel 1) för att bättre kunna 
tillgodose sina konsumenters behov och konkurrera med andra aktörer på mediemarknaden 
är inte alltid problemfria. Tekniska och ekonomiska beslut berör personalens arbetssätt, 
uppgifter, arbetstempo och samspel mellan de anställda samt mellan personalen och 
medieanvändarna. Människor brukar välkomna de förändringar som innebär att den egna 
situationen förbättras, och tvärtom: implementering av innovationer kan skapa motstånd 
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bland personalen om de inte kan inse nyttan av förändringen eller upplever de nya 
arbetsmetoderna som ett hot för sin anställningstrygghet (Angelöw, 1991). 
 
Inställning till innovationer 
Undersökning av personalens innovationsbenägenhet och av drivkrafterna bakom 
förändringarna på medieföretagen kan hjälpa till att få inblick i vilka förutsättningar 
företagen har för att bemöta omgivningens krav. Innebär förändringarna ett hot för de 
anställda på medieföretag eller ses de snarare som utmaning och möjlighet till yrkesmässig 
och organisatorisk utveckling? 
 
Tabell 5.  Inställning till innovationer och förändringar på arbetsplatsen (procent) 
 
Östersunds Posten 

Befattning Förändringar på arbetsplatsen 
innebär ett hot 
Stämmer              stämmer ej 

Innovationer uppmuntras på 
arbetsplatsen  
Stämmer               stämmer ej 

N 

Arbetsledande 
 

30                               70 100                           - 10 

Annan  29                               71 78                            22 32-31 
 
Örnsköldsviks Allehanda 

Befattning Förändringar på arbetsplatsen 
innebär ett hot 
Stämmer                stämmer ej 

Innovationer uppmuntras på 
arbetsplatsen  
Stämmer                stämmer ej 

N 

Arbetsledande 
 

33                               67 100                           - 3 

Annan 28                               72 61                            39 18 

 
Radio Västernorrland 

Befattning Förändringar på arbetsplatsen 
innebär ett hot 
Stämmer             stämmer ej 

Innovationer uppmuntras på 
arbetsplatsen 
Stämmer                stämmer ej 

N 

Arbetsledande 
 

60                             40 40                           60 5 

Annan  35                             65 61                           39 18-17 
 
Respondenternas svar visar att innovationer uppmuntras på Östersunds Posten. Det gäller att 
delta i utvecklingen som förhoppningsvis gör att arbetsuppgifterna kan utföras på smidigare 
sätt, med mindre resurser och bättre publicistisk kvalitet.  
 
Förändringarna på Östersunds Posten upplevs i stort sett som en möjlighet av både chefer 
och annan personal. Av intervjuerna framgår att de anställda är positiva till förändringar och 
lätt accepterar nya saker. Det finns en vilja att vara med i utvecklingen. Det som hindrar 
vissa från större engagemang i förändringsprocessen är brist på information eller snarare 
diskussion om behovet av förändringarna och om vilka konsekvenser de kommer att 
medföra för de berörda. En uttrycker det som att ”Det är kul att vara på ett ställe där det 
händer något. Diskussion om innehållet kommer dock senare”.  

 
De intervjuade cheferna är medvetna om att det finns olika inställningar till innovationer och 
förändringar och att denna inställning inte minst beror på personliga egenskaper samt 
grundläggande mänsklig trygghet.  Vissa ser utmaning i förändringar, andra ser trygghet i 
stabilitet. Förändringarna är dock oundvikliga i den situation medieföretaget befinner sig. 
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”Förändringar är ett måste för att vi ska utvecklas. Och utveckling krävs för vår 
överlevnad”, hävdar en av de intervjuade. 

 
Några av de intervjuade arbetsledarna, liksom av den övriga personalen, accepterar 
förändringarna under förutsättning av att de blir informerade. Annars väcker nya idéer och 
arbetsmetoder misstro och negativ inställning. En säger att han ”…Accepterar 
förändringarna lätt om jag blir informerad om dem, saknas informationen ser jag negativt på 
förändringarna”. En annan hävdar att ”Man kan vara positiv om man får information i tid, 
och det får man inte. Och människor kanske försvinner på grund av förändringarna”. 
 
Vissa av de intervjuade, som inte har någon formell ledande position, uttrycker sin ganska 
skeptiska inställning till innovationer, möjligen för att deras anställning är hotad vilket 
tvingar dem att ställa sig i försvarsposition. Det kan också bero på att de intervjuade inte kan 
se någon personlig nytta av förändringarna och inte heller har något behov av att ändra på 
sin situation. ”Varje teknisk förändring här är av ondo för mig personligen. Men jag kan inte 
se att förändringarna som kommit på senaste tiden har varit dåliga… Det är bara… jag själv 
skulle aldrig komma på tanken att slå på teve eller datorn för att ta del av nyheterna på 
morgonen”, säger en av de anställda. En annan tillägger: ”I grunden är jag skeptisk till 
förändringar. Argumenterar emot men är ändå den som testar först”. 
 
Större delen av både arbetsledare och andra befattningsinnehavare på Örnsköldsviks 
Allehanda upplever förändringar som något positivt. Denna bild bekräftas av att 
innovationer på arbetsplatsen uppmuntras.  
 
De flesta intervjuade på Örnsköldsviks Allehanda ser sig själva som öppna för förändringar 
och entusiastiska till ny teknik och arbetsformer som denna teknik möjliggör. 
Förutsättningen för en positiv inställning är att innovationerna är genomtänkta och 
planerade, samt att de bidrar till företagets utveckling. En del arbetsledare menar att det är 
något svårare för de anställda som arbetat länge på företaget att klara förändringarna. 
Samtidigt ökar insikten om nödvändigheten av förändringar i och med att företagets 
strukturella, marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningar ändras. 
 
Spår av en konflikt mellan de nya och gamla anställda kan noteras i de intervjuades utsagor. 
De med lång anställningstid och som dessutom inte har samma sorts utbildning som 
nyanställda ses som motståndare i de nya medarbetarnas ögon. Det finns konkurrens och den 
som är mindre benägen till förändringar hotas möjligen av att mista sina arbetsuppgifter 
eller anställning. ” Det finns ju grabbar som aldrig vill sluta med det de håller på med. Vad 
som behövs är mer utbildning”. ” De äldre är motståndare, ser mig som konkurrent. De 
gillar ingenting”, hävdar en av de yngre. 

 
Det finns en rädsla hos äldre medarbetare att förlora sin plats till de yngre och bättre 
utbildade. De senare motsvarar bättre organisationens krav, anpassar sig lättare och är vana 
att handskas med ny teknik. 
 
Förändringar innebär ett hot för tre av fem arbetsledarna på Radio Västernorrland. 
Medarbetarna är däremot i betydligt större utsträckning positivt inställda till förändringar 
och menar att innovationer uppmuntras på stationen. Det lär finnas en teknikbeundran bland 
personalen – de flesta anställda som tillfrågades om deras inställning till förändringar på 
arbetsplatsen verkade vara positiva till förändringar som var förknippade med ny teknik. En 
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säger att ”All ny teknik är uppskattad om den gör arbetet lättare”. En annan säger sig vara 
”Mycket positiv. Det finns många bra verktyg som underlättar arbetet”. 
 
De intervjuade arbetsledarna uttryckte också en positiv attityd till innovationer, fast ”till viss 
gräns”. Samtidigt upplever cheferna att innovationer inte välkomnas av övrig personal på 
stationen, vilket kan tyda på att det handlar om olika typer av förändringar.  De innovationer 
som ledningen driver uppskattas inte av resten av personalen, och vice versa. Förändringar, 
som en del anställda (antingen större del av personalen eller en grupp informella ledare) 
initierar, strider mot ledningens idéer om företagets framtida utveckling. Till saken hör 
också att stationsledningens handlingsutrymme begränsas av tillhörigheten till Sveriges 
Radio AB. 
 
En del av konflikterna på stationen har, precis som på Örnsköldsviks Allehanda, sin grund i 
ålderssammansättningen på arbetsplatserna. Några av arbetsledarna menar att de äldre har 
svårare att acceptera nya saker, eftersom det gäller ett nytt sätt att tänka. Dessutom finns 
konflikter bland de arbetsledare som haft sin anställning relativt länge och bland nyanställda 
chefer. 
 

”Vissa var rädda att acceptera förändringar, det är svårt för en 50-åring att ändra på 
sina funktioner som man haft i 20 år. Ledningen vill att de människorna ska göra 
något annat och då blir det krig”. 

 
De nya chefer som vill förändra situationen möter motstånd av ett starkt kollektiv, som 
uppfattar ledningens initiativ som ett försök att demonstrera makt. Det förekommer för lite 
kommunikation både mellan cheferna och de andra anställda och cheferna emellan. En 
respondent säger: ”Vet inte vad andra tänker. Det finns ingen återkoppling, ingen reaktion”. 
 
Utvecklingskrafter på företagen 
Det hävdas (Rogers, 1995) att fördelningen av personer som tar till sig en ny idé, produkt 
eller tjänst fördelar sig på ett visst sätt. Det finns en del som är väldigt tidiga (2,5 procent) 
när det gäller att acceptera en nyhet och betecknas som ”innovatörer”. Nästa grupp utgör 
de13,5 procent som därnäst accepterar något nytt och kallas ”tidiga accepterare”. Namnet 
”tidig majoritet” beskriver den individgrupp som är bland de 34 procent som därefter 
accepterar en nyhet. ”Sen majoritet” (34%) accepterar nya idéer och produkter när de flesta 
har gjort det. Avslutningsvis finns en grupp som nästan aldrig accepterar en nyhet som 
kallas för ”eftersläntrare” (16%). Frågan som ställdes till respondenterna var: Vilken grupp 
tycker du att du tillhör? 
 
Undersökningen visar att 60 procent av cheferna på Östersunds Posten placerar sig själv i de 
tidiga accepterarnas grupp. Drygt hälften (52 procent) av personalen med icke-ledande 
befattning upplever att de tillhör den tidiga majoriteten. Arbetsledarna uppfattar alltså sig 
själva som mer innovativa än den övriga personalen. På Örnsköldsviks Allehanda tillhör 67 
procent av cheferna respektive 44 procent av den övriga personalen de tidiga accepterarna. 
75 procent av arbetsledare och 72 procent av andra befattningsinnehavare på Radio 
Västernorrland ser sig själva som tidiga accepterare.  
 
Rogers (1995) modell, som har formen av en normalfördelningskurva, visar att 
förändringsbenägenhetens dimension (där tiden som det tar att anamma en innovation mäts) 
är kontinuerlig. 
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    innovatörer tidiga tidig majoritet sen majoritet eftersläntrare 
  accepterare 
 
Figur 1. Kategorier av innovationsanammare   Källa: Rogers (1995:262) 
 
 
Sammanställning av respondenternas svar ger nedanstående bild av förändringsbenägenhet. 
 

ÖP           ÖA   VNRL 
 
            
          
 
 
 
 
 
 innov. tidiga tidig    sen     eftersl.       innov. tidiga   tidig       sen        eftersl.   innov. tidiga tidig    sen     eftersl. 
            accept.major. major                       accept.major. major          accept.major. major  
 
 arbetsledare 
 
 annan personal 
  

Figur 2.  Fördelning i innovationsanammarnas kategorier på Östersunds Posten, Örnsköldsviks 
Allehanda och Radio Västernorrland 

 
Bilden visar att kurvorna som illustrerar de svarandes fördelning de olika kategorierna är 
brantare än Rogers normalfördelningskurva. De svarande är snabba att acceptera en 
innovation eller en förändring: de flesta respondenter tillhör de tidiga accepterarnas och den 
tidiga majoritetens grupp.   
 
Av illustrationen framgår också att arbetsledarna accepterar en nyhet tidigare än de övriga 
anställda. Situation på Radio Västernorrland är något annorlunda. En större del av 
personalen än arbetsledarna anser att de tillhör innovatörerna. 
 
På frågan Vilken är den främsta utvecklingskraften inom ditt företag? svarade 60 procent av 
cheferna och lika många övriga anställda att det är företagsledningen som driver på 
innovationerna på Östersunds Posten. Företagsledningen anses alltså vara den mest 
innovativa gruppen i företaget.  
 
Örnsköldsviks Allehandas företagsledning anses också driva utvecklingen (60 procent av 
personalen angav ledningen som främsta utvecklingskraft. Arbetsledningen har valt att inte 
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besvara frågan). Enskilda eldsjälar har också visst inflytande i innovationsprocess – 27 
procent av personalen har en sådan uppfattning. 
 
Hälften av cheferna och 43 procent av de andra anställda på Radio Västernorrland anser att 
stationsledningen är drivande när det gäller förändringar och innovationer, särskilt om dessa 
innovationer leder till besparingar av resurser. Enskilda eldsjälar är en stark utvecklingskraft 
på stationen: 50 procent cheferna angav det i sina svar, 36 procent övrig personal instämde i 
samma påstående.  
 
Företagsledningens förändringsbenägenhet upplevs som stor i alla tre medieföretagen, både 
bland arbetsledarna och bland andra befattningsinnehavare, vilket också framgår av tidigare 
analyser av de anställdas inställning till innovationer. Större delen av den övriga personalen 
välkomnar förändringar som initieras av ledningen på alla studerade medieföretag. De 
enskilda personer som anses vara förändringsdrivkrafter, har den starkaste positionen på 
radiostationen. 
 
 
Framtidsvisioner 
Vad kommer att hända med medierna i framtiden? Vilken plats i det framtida 
medielandskapet får de enskilda medierna?  
 
Respondenterna fick frågan om hur medievärlden kommer att se ut om fem år. Deras 
bedömning om hur användning av TV, Internet, radio och tidningar kommer att utvecklas 
redovisas i tabell 6. 
 
Tabell 6.  Prognos om medieanvändning om fem år (procent) 
 
Östersunds Posten 

Befattning TV 
 
minska   oför.     öka 

INTERNET 
 
minska   oför.    öka 

RADIO 
 
minska   oför.  
öka 

TIDNINGAR 
 
minska   oför.  öka

N 

Arbetsledande 
 

- 40 60 - 10 90 10  60 30 80 20 - 10 

 
Annan  

 
6  56 38 

 
12 - 88 

 
26  68 6 

 
59 34 6 

 
32 

 
Örnsköldsviks Allehanda 

Befattning TV 
 
minska oför.     öka 

INTERNET 
 
minska oför.    öka 

RADIO 
 
minska   oför.    öka 

TIDNINGAR 
 
minska   oför.  öka

N 

Arbetsledande 
 

  -        -       100  -        -       100 67       33     -   67        33      - 3 

 
Annan  

 
11       42     47 

 
5         10      84 

 
16       47      37 

 
32        42      26 

 
19 
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Radio Västernorrland 
Befattning TV 

 
minska  oför.  öka 

INTERNET 
 
minska oför.    öka 

RADIO 
 
minska   oför.  öka 

TIDNINGAR 
 
minska oför.    öka

N 

Arbetsledande 
 

20       40      40          -        20       80       20          40       40    60        20       20 5 

 
Annan  

 
10       32      58 

 
  -         -        100 

 
16         68       16 

 
84        16       - 

 
19 

 
Tidningsföretagens ledningar är mer skeptiska till tidningarnas framtid än den övriga 
personalen. Cheferna ser framtiden som hotande för den tryckta medieprodukten. På 
Östersunds Posten kan skälet till denna syn troligen sökas i faktorer utanför företaget. Som 
den tidigare undersökningen (Alström, Hedman, 2002) visar, är det där hoten ligger, bl. a i 
den tekniska utvecklingen som kräver en god anpassningskapacitet och förmåga att förutse 
vilka konsekvenser teknikens tillämpning innebär för företaget. Utvecklingen mot 
medieföretag och tidningen i kombinat med andra informationskanaler är ett måste, enligt de 
flesta intervjuade på Östersunds Posten. Många tror dock inte att papperstidningen är i fara, 
även om dess betydelse kan minska. Läget är stabilt och det känns tryggt. Tidningen har sin 
närmast orubbad plats i länet, enligt personalen. En av de intervjuade menar att ”Folk 
behöver oss och vi är en del i samhället”. 
 
Arbetsledarna tror att företaget kommer att överleva. De hoppas på utvecklingen, satsar både 
på den traditionella papperstidningen samtidigt som man utvecklar alternativa och 
kompletterande produktionsformer. Tryggheten ökar, eftersom man tror att företaget är 
anpassat för att kunna arbeta under förändrade förutsättningar. Företaget kommer också att 
förändras i framtiden, och kapaciteten att vara flexibel och reagera snabbt på förändringar i 
omgivningen bidrar också till trygghetskänslan. 
 
Personalen på Örnsköldsviks Allehanda tror också i mindre utsträckning än cheferna att 
tidningsläsningen kommer att minska. Journalisternas och tidningarnas roll i samhället samt 
konsumenternas vana att läsa papperstidningar anses vara tillräckligt stark för att tidningen 
ska leva kvar även om fem år.  Användandet kommer kanske även att öka, enligt 26 procent 
av personalen. Ledningens bedömning är inte lika optimistisk. De menar att det är oklart vad 
de tekniska förändringarna kommer att leda till och om personalens sätt att arbeta kommer 
att motsvara de nya krav som företaget möter från omgivningen. Tidningsföretagen, både 
Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda tror att Internetanvändningen kommer att 
öka de närmaste fem åren. 
 
Två i stationsledningen på Radio Västernorrland tror att radiolyssnandet ökar. En i 
ledningen tror att även tidningsläsningen kommer att öka. En sådan bedömning av framtida 
tidningsanvändning är måhända förknippad med den föreställda ökningen i radiolyssnandet 
– tidningar och radio anses vara komplement till varandra. De övriga anställda på Radio 
Västernorrland till skillnad mot ledningen tror att tidningsläsningen kommer att minska 
drastiskt. Radion drabbas inte av stora förändringar i användningen, enligt de anställda med 
icke-ledande position, särskilt om man satsar mer på sändningar via Internet. Tron på detta 
medium är mycket stark bland den övriga personalen, något starkare än ledningens.  
 
Hur ser medarbetarna på de studerade medieföretagen i framtiden? Föreställningar om hur 
företagssituationen på mediemarknaden kommer att se ut i framtiden varierar, men i stort 
sett handlar det om att man anser sig ha en stark ställning i regionen och om 
multijournalistikens etablering. Termen multijournalistik kommer från samtalen med 
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journalisterna på de undersökta medieföretagen och har här två innebörder, dels 
kännetecknar den det arbetssätt då en journalist publicerar sitt material i olika medier, dels 
beskriver termen en arbetsprocess där uppgifterna slås ihop och journalisten får utföra flera 
arbetsuppgifter än tidigare – från ax till limpa, t ex arbeta som fotograf, skribent, anpassa 
texten till olika medier osv.  
 
 
Tidningsföretag: drömmen om monopolen 
Satsning på olika medier gör att företagets position på marknaden stärks, vilket gör det 
svårare för andra informationsproducenter att konkurrera om kunderna: medieanvändare och 
annonsörer. Dominans på den totala mediemarknaden är ett mål som många hoppas blir 
verklighet. Allt fler konsumenter kommer att använda den multiprodukt som företaget 
producerar. Annonsintäkter växer. Synen på framtiden är positiv – full fart framåt! 
Dessutom kommer medieanvändning att bli allt bredare – en logisk förutsägelse med tanke 
på att man är beredd att sprida informationen till konsumenterna i fler kanaler. 
 
Av framtidsförutsägelserna att döma behåller Örnsköldsviks Allehanda den starka 
monopolistiska ställningen i regionen och Östersunds Posten blir ensam tidning i 
spridningsområdet genom att slå ut konkurrenten från marknaden. Det hörs försiktiga röster 
bland de anställda att denna monopolposition bör förblir en dröm – för mångfaldens skull. 
 
Drömmen om att bli ”allt i ett” 
Framtidsförutsägelser är starkt förknippade med de utvecklingstendenser som personalen 
kan identifiera och tolka. Dock är det inte uteslutet att det finns processer som inte märks 
tydligt än, som inte ännu utkristalliserats. Det finns en tydlig koppling mellan det man redan 
gör och de prognoser som rör framtidsverksamhet. Framtiden i personalens ögon innebär i 
stora drag fortsättning av utvecklingen i samma riktning som idag, där man försöker hitta sin 
plats och tillämpa sina kunskaper. 
 
Företagen kommer att utvecklas från att ha varit tidningsföretag till mediehus. Vissa tycker 
att denna förändring redan har skett. Företagen kommer att leva vidare och fortsätta att vara 
flexibla – prova nya arbetssätt och distributionsformer. Allt pekar mot multijournalistikens 
utveckling med dess tänkbara för- och nackdelar. En del chefer pekar på nackdelen med det 
multijournalistiska arbetssättet och menar att en och samma person inte kan utföra de olika 
uppgifterna: skriva, fotografera, redigera, etc. lika bra som den som kan ägna sig åt enbart 
en uppgift, t ex fotografering.  
 
Verksamheten breddas samtidigt som antalet anställda inte ökar. För att företagen ska 
överleva krävs det inte bara att färre gör samma uppgifter som tidigare. Personalen måste 
också kunna göra en bättre publicistisk produkt med mindre resurser. En lösning i en sådan 
situation är personal som har betydligt bredare kunskap än tidigare journalister och som kan 
utföra olika uppgifter själva, d v s bli multijournalister. Sparandet av resurser – både 
mänskliga och ekonomiska – och ökad flexibilitet anses vara de främsta fördelarna med det 
multijournalistiska arbetssättet. 
 
Vissa anställda på båda tidningsföretagen ser papperstidningen som den främsta lokala 
nyhetsförmedlaren, trots medvetenheten om att medieanvändarna kan ta del av nyheter på 
andra sätt och via andra kanaler. Tidningen betraktas mest som en nyhetsförmedlingskanal. 
Bilden av tidningen som ett medium med andra funktioner, t ex fördjupning och analys av 
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det som inte längre kan räknas som en nyhet, verkar inte populär bland personalgrupperna i 
tidningsföretagen. 
 
Publicering via Internet, där nyheterna förmedlas snabbt med text, ljud och bild, kommer att 
öka, dock med förhoppningen att gamla trogna papperstidningsläsare inte glöms bort. 
Tidningen fortsätter att vara huvudprodukt med nätproduktionen som komplement, enligt en 
del av personalen på Östersunds Posten. Den traditionella uppfattningen om 
papperstidningens plats bland medieprodukter är stark. Man kan knappast föreställa sig 
världen utan papperstidning – produkten som man själva producerar och som länge haft sin 
särskilda ställning som opinionsbildare och nyhetsförmedlare i samhället.  
 
Arbetsuppgifterna slås ihop och förändras i framtiden. Journalister måste behärska mera 
teknik. Journalistiken blir både mer spännande och mer fabriksliknande, enligt de anställda 
på Östersunds Posten. Allt kommer att produceras snabbare, men ytligare.  
 
Några intervjuade chefer på Örnsköldsviks Allehanda ser Internet som en stark konkurrent 
till papperstidningen. Framtiden ser ljus och stabil ut för många respondenter. Man är 
benägna att tro på egen anpassningsförmåga och ser företaget tåga mot en ny roll som ett 
mediehus. Det krävs att man behärskar teknik och kan arbeta på ett nytt sätt med flera 
informationskanaler för organisationens överlevnad. Att man satsar på ny teknik samtidigt 
som man fortfarande tror på att behovet av den gamla tidningen, ökar de anställdas känsla av 
en stabil framtid. Enstaka respondenter tror att marknaden och konkurrensen kommer att bli 
hårdare i framtiden, men de flesta hoppas på att monopolställningen förstärks i regionen. 
Cheferna är rätt så konkreta i sina framtidsvisioner. De ser fram mot ökad upplaga, 
sjudagarstidning och nya tryckuppdrag, vilket skulle innebära starkare ekonomisk ställning. 
Satsning på nya medier ingår också i planerna och förhoppningen är att detta kommer att 
garantera företagets stabilitet i framtiden. Förnyelselust uttrycks också av en del anställda. 
Man hoppas på en ”fräschare” tidning och mer delaktighet från konsumenternas sida så att 
tidningen (eller snarare sagt medieprodukten) kan besvara användarnas förväntningar och 
behov. 
 
Papperstidningen är, enligt vissa chefer, ohotad under den närmsta framtiden. Man tror på 
tidningens unika funktioner, som exempelvis att ge en djup och bred analys och 
sammanfattad bild av händelser. Papperstidningen kan dock inte konkurrera på 
nyhetsförmedlingsområdet där informationen kan spridas snabbare genom andra medier, t ex 
nätet och radio. 
 
Radion: Bilden med lyssnare i första plan  
Radion är, enligt en del chefer, på väg att sakta men säkert nå yngre lyssnargrupper.  
Drömmen är att producera mer information av olika slag: nyheter, nöje, etc. Stationen vill 
bli mer underhållande och tillgodose de lyssnares behov som använder radion i 
förströelsesyfte. Förutom detta kommer mängden information att öka: mer debatt och 
diskussioner till den framtida lyssnarens glädje!  Informationsmångfald innebär också ökade 
kvalitetskrav för journalister: arbetsledarna föreställer sig framtidsradion som ett medium 
med mer känsla och större närhet. En av de intervjuade arbetsledarna som gjorde ett försök 
att sia om framtiden skrev en självuppmuntrande fras: ”allt blir bättre!!” 
 
Ökade lyssnarsiffror finns med i den övriga personalens framtidsbild. Flera av de svarande 
tror att innehållet kommer att kommersialiseras - lyssnare kräver mer nöje och 
underhållning, enligt vissa journalister.  Public serviceradions seriositet passar antagligen 
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bättre för de äldre. Stationens personal menar att de är på väg mot en generationsväxling. 
Yngre radiolyssnare och helst stora mängder sådana är efterfrågade. Ett fåtal anställda 
undrar hur rekryteringen av denna nya lyssnarskar kommer att gå till, men hoppas att allt 
kommer att gå ”åt rätt håll”. 
 
Mot det lokala multimediet 
Stationen planerar, som många andra medieföretag, att sända via flera kanaler, vilket 
betyder att företaget inte bara är radiostation i framtiden utan ett multimedieföretag som kan 
sända lokala nyheter dygnet runt hela veckan. De flesta intervjuade ser positivt på stationens 
framtid och tror på de lokala mediernas framgång. Som en medarbetare uttrycker sig, 
”Situationen som den är nu är tillräckligt bra och kommer inte att förändras i närmaste 
framtid, om radion förblir lokal”. 
 

Samtidigt som man föreställer sig radiostationen som en multimedial organisation finns 
motsägelsefulla idéer kring radions utveckling. Relativt många intervjuade verkar 
övertygade om att lokala radion måste förbli ett medium utan kombinationer med andra 
informationskanaler. ”Om det lokala stärks klarar vi oss bra i framtiden. Man skulle gå 
tillbaka till den klassiska radio och inte konkurrera med de andra medierna på nätet”. En 
annan hävdar att ”Lokal radio måste satsa på att vara radio, inte blanda in andra medier, för 
annars får man konkurrera hårdare med andra medier”. 

 
En del av personalen ser negativa följder av att bli en multikanalproducent och motiverar sin 
inställning med att alla medier börjar likna varandra. Ett sätt att skilja ut sig i bruset bland 
olika distributionsformer är att ta steget tillbaka och förbli ”vanlig radio” i stället för att rusa 
fram mot den multimediala framtiden tillsammans med andra medieföretag. Något som 
innebär hårdare konkurrens med andra aktörer på mediemarknaden samtidigt som resurserna 
minskar.  
 
Det finns många och ofta motsägelsefulla föreställningar om hur radiostationen kommer att 
se ut om några år. Tolkningar av skeenden inom och utanför företaget, varierar i ganska stor 
utsträckning, med konflikterna mellan de anställda och den bristfälliga kommunikationen. 
”Inbördeskriget” mellan stationens personal har sannolikt bidragit till att prioriteringarna är 
oklara.  Man har olika uppfattningar om vad man ska satsa på, vilka kunskaper och 
beteenden som förväntas av medarbetarna, vilka framtidsvisioner som gäller och vart 
företaget är på väg. 
 
 
Sammanfattande analys  
Medieföretag måste reagera på förändringar i omgivningen och välja vilket/vilka medier 
som ska prioriteras för att svara på marknadens behov och därmed vara en konkurrenskraftig 
organisation. Företagsinterna faktorer, som bland annat delegerat beslutsfattande och svagt 
formaliserad information som cirkulerar mellan organisationsmedlemmarna, är enligt 
Rogers (1995) ett tecken på företagets förändringsbenägenhet. Innovationer accepteras 
lättare om det finns förutsättningar för det i den interna organisationsmiljön. Förtroende och 
goda sociala kontakter bland de anställda på olika organisationsnivåer, delaktighet i det 
organisatoriska arbetet, riklig kommunikation samt en varm allmän stämning på företaget är 
flera av de företagsinterna mänskliga faktorer som gör organisationen mer observant på 
förändringarna i omgivningen. En förmåga att snabbt reagera på nya situationer och använda 
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kunskap för att hantera svårigheter som företaget möter ökar chansen att överleva och 
konkurrera på marknaden med andra aktörer. 
 
Ett företagsklimat som uppmuntrar initiativtagandet när det gäller att pröva nya idéer och 
kunskapsutveckling, samt tillåter temporärt misslyckande i förändringsförsöken, gör att 
organisationsmedlemmarna känner sig relativt trygga i de förändringar som de själva är 
delaktiga i. Organisationsklimatet i sin tur påverkas av de hot och möjligheter till 
verksamhet som företaget identifierat, samt hur företaget lyckas med att samla alla 
organisationsmedlemmar för att uppnå gemensamma mål. God samstämmighet mellan de 
olika befattningsinnehavarnas attityder och handlingsmönster möjliggör organisationens 
utveckling i viss bestämd riktning, då företagsmedlemmarna är ense om vart företaget är på 
väg, vilka resultat och med vilka medel man vill uppnå målet. Brist på samstämmighet 
mellan organisationsmedlemmarnas inställning och syfte kan hindra den organisatoriska 
utvecklingen. Förmågan att anpassa sig till omgivningens krav minskar i och med att tiden 
går åt till att lösa de konflikter som bristen på samsyn skapar, varför arbetet med de 
organisatoriska målen får åsidosättas. Människor som känner sig otrygga på arbetsplatserna 
pga. deras anställning är hotad eller att kraven på anpassning till förändringarna upplevs 
som för höga, eller för att man inte inser någon nytta av förändringarna som man påverkas 
av, ser främst till att de egna behoven blir tillgodosedda. I en sådan situation får företagets 
mål och konsumenternas behov sekundär betydelse för företagsmedlemmarna. 
 
I tabeller 7-9 presenteras en bild av huruvida samstämmighet mellan de anställda på olika 
organisationsnivåer råder. Här visas samstämmighet mellan inställningar till innovationer 
och klimatupplevelser inom varje företag. 
 
Tabell 7.  Förändringsbenägenhet: samsyn mellan företagsmedlemmar 
 
Företag Befattning Inställning till innovationer: 

hot eller möjlighet 
Innovationer 
uppmuntras 

Samstämmighet 
(+ -) 

Östersunds 
Posten 

Arbetsledare 
Annan personal 

Möjlighet 
Möjlighet 

Ja 
Ja  

 + 

     
Örnsköldsviks 
Allehanda 

Arbetsledare 
Annan personal 

Möjlighet 
Möjlighet 

Ja 
Ja  

 + 

     
Radio 
Västernorrland 

Arbetsledare 
Annan personal 

Hot 
Möjlighet 

Nej 
Ja  

 - 

 
Mellan arbetsledarna och personal med icke-ledande befattning på de båda 
tidningsföretagen, Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda, finns en samsyn när det 
gäller inställningar till förändringar och innovationer. Innovationerna uppmuntras på 
företagen och förändringarna upplevs som en möjlighet för företagens vidare utveckling. 
Analys av utvecklingskrafter på företagen visar att företagsledningen anses initiera 
förändringar, som genomförs på medieföretagen. Det bekräftas av ledningens 
självuppfattning på både Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda som innovativa – 
de flesta menar att de tillhör de tidiga accepterares grupp. De andra anställda på Östersunds 
Posten, enligt deras egen bedömning, accepterar innovationer något senare och tillhör en 
tidig majoritet av dem som anammar en ny idé eller tjänst. Den övriga personalen på 
Örnsköldsviks Allehanda betraktar sig själv som tidiga accepterare. 
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Mellan befattningsinnehavarna på Radio Västernorrland brister samstämmighet när det 
gäller inställning till förändringarna. Trots att undersökningen pekar på att både arbetsledare 
och annan personal tillhör en grupp av tidiga innovationsaccepterare och de flesta är överens 
om att stationsledningen är förändringarnas drivkraft, känner arbetsledarna att innovationer 
som de försöker att implementera på stationen inte uppskattas av en del av personalen. 
Förändringarna innebär ett hot för cheferna på radiostationen och det upplevda hotet grundar 
sig sannolikt i de konflikter med personalen som de av ledarna initierade förändringarna 
framkallar. En större del av personalen med icke-ledande befattning menar att 
innovationerna på arbetsplatsen uppmuntras och inställningen till förändringarna är positiv. 
Det verkar dock som att förändringarna som den övriga personalen ser positivt på, inte är de 
som ledningen vill genomföra. 
 
Samstämmighet mellan Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda är stor när det 
gäller attityden till förändringar. Båda företagen satsar på nya arbetsformer och teknologiska 
innovationer. Personal på olika organisationsnivåer verkar ha en tydlig uppfattning om att 
förändringarna behövs för att företagen ska nå sina konsumenter och tillgodose deras behov. 
Samstämmighet i svaren mellan respondenterna på Radio Västernorrland och på 
tidningsföretagen (ÖA och ÖP) är större än mellan olika grupper inom dessa företag. 
Stationsmedlemmarna är antagligen inte överens om det slutgiltiga företagsmålet och 
gemenskapen störs av konflikterna. 
 
Tabell 8.  Formell kommunikation: samsyn mellan företagsmedlemmar 
 
Företag Befattning Förtroende Sociala 

kontakter 
Stämning Samstäm-

mighet 
Östersunds 
Posten 

Arbetsledare 
Annan personal 

Stort 
Stort 

Goda 
Goda 

Varm 
Varm 

+ 

      
Örnsköldsviks 
Allehanda 

Arbetsledare 
Annan personal 

Stort 
Stort 

Goda 
Dåliga 

Varm 
Kylig 

- 

      
Radio 
Västernorrland 

Arbetsledare 
Annan personal 

Stort 
Stort 

Dåliga  
Goda 

Kylig 
Kylig 

- 

 
Tabell 9.  Informell kommunikation: samsyn mellan företagsmedlemmar 
 
Företag Befattning Kommuni-

kation 
Beslutsfat-
tande 

Delaktig-
het 

Informa-
tions 
formalise-
ring 

Samstäm-
mighet 

Östersunds 
Posten 

Arbetsledare 
Annan personal 

Riklig 
Riklig 

Delegeras 
Delegeras 

Hög 
Hög 

Svag 
Svag 

+ 

       
Örnsköldsviks 
Allehanda 

Arbetsledare 
Annan personal 

Riklig 
Riklig 

Delegeras 
Deleg. inte 

Hög 
Hög 

Stark 
Svag 

- 

       
Radio 
Västernorrland 

Arbetsledare 
Annan personal 

Riklig 
Bristfällig 

Delegeras 
Deleg. inte 

Hög 
Hög 

Svag 
Svag 

- 

 
Stämningen på Östersunds Posten är varm och kännetecknas av förtroende och goda sociala 
relationer mellan befattningsinnehavarna. Beslut delegeras till de anställda och på det viset 
känner de flesta sig delaktiga i det framtida företagets skapande. Kommunikationen är riklig 
och direkt, samt förmedlas på ett svagt formaliserat sätt. Det finns en samsyn mellan 
företagsmedlemmarnas upplevelser. Förutsättningarna för innovationsacceptans är goda i 
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och med att kunskap i företaget tillämpas genom ömsesidig tillit till befattningsinnehavarnas 
kompetens. En varm stämning på arbetsplatsen gör att personalen kan koncentrera sig på de 
gemensamma mål och visioner som företaget strävar efter.  
 
De formella ledarnas och annan personals stämningsupplevelse på Örnsköldsviks Allehanda 
skiljer sig åt: cheferna trivs väl och ser fram emot det starka företagets ställning i regionen 
genom att implementera innovationer när det gäller både teknik och arbetsmetoder. Övrig 
personal, i alla fall merparten av dem, känner trots sin uttryckliga vilja att acceptera 
förändringarna att stämningen är kyligare och de sociala kontakterna med kollegorna sämre 
än önskvärt. Ledningens syn på en del av personalen som opassande i företaget bidrar till 
konkurrensen om anställningsplatser och konflikter mellan olika grupper av de anställda. De 
flesta respondenter med icke-ledande befattning upplever att besluten fattas enbart av den 
personaldel som har högre position i den formella hierarkin. Personalen som känner sig 
mindre uppskattad och vars kunskap inte efterfrågas har ett primärt syfte att förbättra sin 
egen situation. På det viset hämmas den mänskliga potentialen som finns i företaget och 
fokus på det övergripande företagssyftet flyttas bakom önskemålet att tillfredställa de 
individuella trygghetsbehoven. 
 
Samstämmighet mellan befattningsinnehavarnas upplevelser av företagsklimatet på Radio 
Västernorrland är relativt liten, precis som på Örnsköldsviks Allehanda. Här ser vi en 
motsatt bild (jämfört med tidningsföretagen) av hur de olika grupperna av företagsanställda 
upplever arbetsplatsen. Det är cheferna som menar att de sociala kontakterna är dåliga och 
stämningen kylig, medan de flesta av den övriga personalen upplever stämningen som 
tillräckligt bra. Informationen upplevs som riklig av cheferna på radiostationen. Den 
uppfattningen delas inte av de andra anställda. Däremot är kommunikation mellan 
personalen med icke-ledande befattning fungerande. En sådan slutsats kan dras av 
iakttagelserna att eldsjälar, eller informella ledare initierar förändringar på arbetsplatsen, 
som inte motsvarar de förändringar som drivs av ledningen.  Kollektivet är splittrat i minst 
två lag, där de sociala relationerna är relativt goda inom de olika grupperingarna. Informella 
ledare är starka nog för att dra med sig en större del av personalen i en kamp mot ledningens 
framtidsvisioner. Cheferna, som känner sig utfrysta av personalen, delegerar i sin tur inte 
rätten att fatta beslut. Delaktigheten i den organisatoriska processen är hög, men 
sannolikheten att man deltar i ”ett inbördeskrig” snarare än i skapande av gemensamma mål 
är stor.  
 
Skiftningar i Radio Västernorrlands arbetsledares självuppfattning som både över- och 
underordnade kan ha sin grund i den situation som Radio Västernorrlands tillhörighet till 
Sveriges Radio skapar. Eftersom cheferna på den lokala radiostationen har den ledande 
funktionen i stationen, men samtidigt är möjligheterna till beslutsfattande begränsade och i 
viss mån beroende av de direktiv som ges av högre chefer, kan identifikationsproblem 
uppstå. Det verkar finnas en kognitiv dissonans i den övriga personalens agerande. Den 
kunskapsmässiga förståelse för förändringarnas nödvändighet samt anpassning till den 
företagsvision som Sveriges Radio har, strider mot den emotiva upplevelse av situationen på 
arbetsplatsen samt till den egna inställningen till vilka förändringar som bör göras. Kognitiv 
dissonansteori säger att om människor finner att någon av deras attityder är oförenliga med 
erfarenheten, eller om de strider mot varandra, känner man sig så obehagliga till mods att 
man måste göra något åt saken (Dimbleby, Burton 1997:44-45). ”Att göra något” innebär i 
detta fall att man bildar en grupp, där gruppmedlemmarna förenas i att bekämpa den andra 
gruppens inställning och handlingar för att behålla den bild av arbetsplatsen, som man hade 
trivts i innan förändringarna rubbade det invanda eller önskvärda arbetssättet och 
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föreställningar om vad som efterfrågas av konsumenterna. Samtidigt flyttas de hotande 
förändringarna längre bort på grund av att de interna konflikterna först måste lösas. Man kan 
tänka sig att de interpersonella konflikterna är mindre obehagliga än bilden av den 
verkligheten som skulle påverkas av förändringarna vars behov man inte inser. 
 
Samstämmighet i upplevelser mellan Radio Västernorrland och Örnsköldsviks Allehanda är 
större när det gäller företagsklimatet än mellan dessa företag och Östersunds Posten. Det är 
just bristen på samsyn mellan personalgrupperna som gör de två förstnämnda företagen lika. 
Trots grundläggande vilja att acceptera de förändringarna som påbörjats som en följd av 
förändrade krav av omgivningen, tillämpas nya arbetsmetoder trögare än de kunde ha gjort 
om företagen inte drabbades av interna konflikter. Ytterligare något gemensamt för Radio 
Västernorrland och Örnsköldsviks Allehanda är ledningens sätt att betrakta de anställda. 
Hoten för framtida verksamhet ligger i företaget, i den befintliga sammanställningen av 
personalen och dess kunskap att hantera den nya tekniken i det dagliga arbetet. Alltså, 
ledningens syn på personalen och trivseln på arbetsplatsen är några av de faktorer som avgör 
om medieföretaget successivt anpassas till marknadens krav.  Något som bland annat 
handlar om att prioritera speciella medier för att nå sin främsta publik och på det sättet 
konkurrera med andra aktörer på mediemarknaden. 
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KAPITEL 5 - LANDSORTSJOURNALISTER I NYHETSFLÖDET 
 
Mikael Gulliksson  
 
Den elektroniska källanvändningen har på senare år ökat snabbt i svensk dagspress-
journalistik. Allt fler journalister har genom sina redaktionella datasystem och Internet 
tillgång till digitalt distribuerade medier, klipparkiv och databaser. Aktuella studier visar 
dessutom att svenska journalister i högre grad än allmänheten använder datorer och 
Internetbaserade medier (Johansson 2001). Frågan är inte om den ökade Internet-
användningen påverkat dagspressjournalisters informationsvanor, utan hur dessa vanor 
förändrats under det senaste decenniet. Nedslag i tre redaktioner har gjorts med varierande 
perspektiv på landsortsjournalisters informationsvanor under åren 1993 till 2002.  
 
Det finns flera goda skäl att studera svensk nyhetsjournalistik, både som produkt och 
process. Ett relevant perspektiv betonas i flera svenska journalistikvetenskapliga översikter 
och tar sin utgångspunkt i frågor om demokrati och demokratiutveckling (Hvitfelt 1989, 
Weibull 1992). I vissa fall tillmäts massmedierna och därmed också nyhetsjournalistiken en 
betydande roll i de politiska kommunikativa processer som utgör grundval för demokratin 
(Nord 2001, Strömbäck 2001). En liknande argumentation kan också återfinnas inom 
angränsande vetenskapsområden, exempelvis sociologin, där teorier presenterats som 
beskriver hur mottagarna av journalistik, medborgarna, agerar och interagerar med mass-
medier ( Hansen et. al. 1994). Dessa således välmotiverade studier av journalistik och 
masskommunikation har, på nationell nivå, ofta tagit sin utgångspunkt i mottagarnas, 
medborgarnas eller publikens verklighet. Publik- och effektforskning har av tradition utgjort 
centrala områden i svensk journalistikforskning.   
 
Parallellt pågår en teknikutveckling inom medierna som i sig motiverar forskning kring 
nyhetsjournalistikens förändrade villkor. Såväl kommuner som lokala medier påverkas när 
samhällskommunikationen digitaliseras och nya nätverk uppstår. Också på lokal nivå på-
verkas villkoren för samhällskommunikation och nyhetsjournalistik när exempelvis 
kommuner utvecklar webbplatser (Nygren 2001). Därutöver publiceras löpande en strid 
ström av data som belyser hur publikens eller medborgarnas informationsvanor förändras 
över tid. Allt fler av oss har dator på arbetsplatsen och i hemmet. Allt fler har Internet-
uppkoppling på båda ställen och allt fler av oss har allt snabbare digitala förbindelser med 
den omgivande världen. 2001 hade 60 procent av svenskarna tillgång till Internet i hemmet 
(Mediebarometer 2001).  
 
Det är rimligt att anta att utvecklingen av snabbare datoranslutningar kommer att påverka 
Internetanvändningen också i de svenska hushållen. Enligt Nielsen Ratings översteg i 
januari 2002 för första gången andelen bredbandsuppkopplade hushåll andelen amerikanska 
hushåll med vanlig modemuppkoppling. Detta mätt som total uppkopplad tid. Enligt 
prognoser från Morgan Stanley, kommer ca 20 procent av de amerikanska hushållen att vara 
uppkopplade till någon form av bredbandsanslutning under år 2002 (Waters 2002). Samma 
prognosmakare anger året 2006 som det år när hälften av hushållen i USA kan vara 
bredbandsanslutna. Om utvecklingen i Sverige följer en liknande trend återstår naturligtvis 
att se. 2001 konstaterar dock Post och Telestyrelsen att tio procent av landets hushåll redan 
har vad man definierar som bredbandsuppkoppling. Att jämföra med fyra procent vid 
årsskiftet 2000/2001 (R&D 2001). Andelen svenskar mellan 9 och 79 år med tillgång till 
bredbandsuppkoppling i hemmet har uppmätts till nio procent under 2001 i andra studier 
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(Mediebarometer 2001). 
 
En ordinär dag 2001 använde 35 procent av befolkningen Internet. Den andelen har ökat 
från 21 procent 1998 (Mediebarometer 2001). Motsvarande förhållanden rörande såväl 
tillgång till internet som användning av Internet gäller naturligtvis också journalister, den 
yrkeskategori vars huvuduppgift bl a är att hålla medborgarna informerade om samhället och 
världen. Nordamerikanska studier bekräftar att utvecklingen gått snabbt. Från att 57 procent 
av journalisterna vid större dagstidningar i USA 1994 använde ”On-Line Resources” har 
motsvarande andel 1998 ökat till 95 procent (Garrison 2000).  Utvecklingen har varit 
likartad i Sverige. 1993 undersöktes 50 dagstidningsföretag varav hälften uppgav att man 
kunde erbjuda journalisterna tillgång till externa databaser (Gulliksson 1998). År 2000 
uppger 90 procent av journalisterna i en större studie att man under den senaste veckan 
(privat eller yrkesmässigt) använt sig av ”nätet” (Bergström 2001, a). 
 
Samtidigt är kunskapen om journalister i deras roller som informationsmottagare och 
informationsanvändare fortfarande relativt begränsad. Vi vet förhållandevis lite om och hur, 
journalisters informationsvanor och arbetssätt påverkats av den snabbt ökade tillgången till 
Internet i redaktionella miljöer.   
 
Två huvudsakliga förhållningssätt till journalisters informationsvanor kan något förenklat 
spåras i litteraturen. Ett utvecklingsoptimistiskt perspektiv företräds av forskare och 
journalister som menar att den ökade Internetanvändningen (digitaliseringen av 
journalisternas informationsinhämtning) kan medföra avsevärt förbättrade villkor i 
yrkesutövningen (Koch 1991, Meyer 1991, Ward & Hansen 1997, Garrison 1995, 
Negroponte 1996, Pavlik 1996, Nicholas & Frossling 1996, Koch 1996). Man anser bl a att 
journalisters informationsanvändning kan komma att underlättas. Något som förenklat ofta 
setts som något gott, om det medför att fler relevanta källor utnyttjas (McManus 1994).  
 
Vidare menar vissa forskare att journalistikens innehåll kan komma att förändras som en 
direkt följd av journalisternas ökade och förenklade tillgång till relevanta källor. Den ökade 
tillgången till Internet och elektroniska källor anses om inte annat kunna minska 
nyhetsjournalistikens ofta belysta beroende av muntliga, officiella och myndighetsanknutna 
källor. Den nya tekniken skulle därmed möjligen kunna öppna en väg för en mer aktiv och 
undersökande nyhetsjournalistik (Koch 1991, Meyer 1991, Ward & Hansen 1997, Garrison 
1995, Koch 1996, Garrison 2000).  
 
Ett mer avvaktande och komplext perspektiv företräds av de forskare som också betonar att 
andra faktorer än de renodlat tekniska, exempelvis tillgång till Internet, sätter villkoren för 
nyhetsjournalistikens utövande. Man hävdar att mjukare faktorer som arbetssätt och 
organisation, informationsvanor och metoder för informationsinhämtning alla spelar en 
viktigare roll än tekniktillgången som sådan. Man betonar också betydelsen av traditionella 
mönster för bl a. nyhetsvärdering, källanvändning och nyhetsproduktion i allmänhet, liksom 
ekonomiska och kulturella faktorer på företags- och individnivå (Gans 1980, Ginman 1983, 
Busterna et. al. 1991, Furhoff 1991, Höglund 1993, Hansen et. al. 1994,  McManus 1994, 
Underwood 1995). En illustration av denna mer komplexa bild av informationsanvändning 
ges i figur 1. 
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Figur 1.  Faktorer som påverkar informationsutnyttjande (Höglund 1993). 
 
Figur 1 ovan, beskriver översiktligt hur grundläggande sociala, ekonomiska och 
organisatoriska faktorer i allmänhet kan antas ha en avgörande roll för hur 
informationsvanor utvecklas och kommer till uttryck, i individers faktiska 
informationsutnyttjande.  
 
Resultat från studien ”Elektroniska källor i dagspress” tolkades som att det senare och mer 
sammansatta av dessa två refererade perspektiv i det kortare tidsperspektivet hade större 
giltighet. I och för sig värderade dagspressjournalister med god tillgång till elektroniska 
källor, i allmänhet dessa högt och använde dem i stor utsträckning i sitt dagliga arbete. 
Emellertid var spridningen (uppgiven användningsfrekvens) bland de tillfrågade 
journalisterna så stor, att variationen inte uteslutande kunde förklaras av redaktioners och 
individers tillgång till Internet och elektroniska källor. Den förhållandevis enkla slutsats som 
då kunde dras ur materialet var att också andra företeelser än tekniktillgången hade 
betydelse för om en journalist kom att bli en högfrekvent användare av elektroniska källor 
(Gulliksson 1998).  
 
Kompletterande förklaringar söktes därför i diffusionsprocesser inom de tre studerade 
dagstidningsföretagen. Innovationer accepteras eller förkastas som bekant, vid olika 
tidpunkter av olika personer i en organisation (Rogers 1983). Individfaktorer med stark 
koppling till redaktionell miljö och personliga egenskaper föreföll kunna vara av avgörande 
betydelse. Därutöver betonades i studien att journalister tycks bära på helt olika personliga 
informationsprofiler. Journalister kan alltså ha olika ”informationsstilar” som också varierar 
i olika steg i arbetsprocessen (Ginman 1983). Vissa journalister tycktes genomgående och 
alldeles oavsett tillgång till teknik, vara informationsintensiva i sitt sätt att arbeta. Andra 
kunde vara betydligt mer extensiva i sitt sätt att förbereda, definiera, anskaffa och behandla 
sitt material.  
 
Studien visade också att de intervjuade journalisterna föredrog att använda elektroniska 
källor som innehöll redan publicerad journalistik: interna eller externa elektroniska 
klipparkiv. Detta framför sådan information som journalisterna skulle kunna hämta i externa 
databaser, innehållande information vars huvudsakliga ursprung låg utanför mediernas 
värld. 
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De journalister vid tre landsortstidningar som studerades 1993 och 1996, betraktar idag med 
största sannolikhet Internet som ett självklart arbetsredskap. De studerade 
dagstidningsföretagen hade 2002 också strategier och produkter för on-line publicering och 
flerkanalpublicering. Det är mot denna bakgrund relevant att på nytt ställa frågor till 
verksamma journalister om informationsvanor och attityder till olika typer av 
informationskällor. Därutöver är det intressant att närmare undersöka vilka 
informationsvanor som dessa journalister behållit och utvecklat under närmare ett 
decennium av snabb teknikförändring. 
 
I ett försök att i någon mån samla data kring förändring och utveckling av journalisters 
informationsutnyttjande, har jag alltså valt att ta en utgångspunk i tidigare data. Då från 
undersökningar av informationsvanor vid tre landsortstidningar. Inledningsvis presenteras 
därför kortfattat resultaten från två studier som genomfördes 1993 och 1996. Avsikten är att 
detta närmast historiska material skall fungera som en referenspunkt för en beskrivning av 
landsortsjournalisters informationsvanor. Därutöver framstår det tydligare hur 
redaktionerna, på några få år, förändrats ganska avsevärt särskilt vad gäller tillgång till olika 
typer av elektroniska källor.  
 
Journalisterna har, sammanfattningsvis, med de senaste årens ökade tillgång till Internet 
lämnat en miljö bakom sig där man 1993 diskuterade tillgång till egen dator, tillgång till 
databaser, utbildning i databassökning, kostnader för abonnemang på databaser och tillgång 
till redaktionella arkivsystem. År 2002, när vi på nytt möter journalister vid två av de tre 
redaktionerna, är dessa förhållanden i teknisk mening helt förändrade. Avgörande är därmed 
frågan om journalisternas upplevda förutsättningar att bedriva journalistik också har 
förändrats, liksom deras attityder till de traditionella nyhetsmedierna. Kort sagt: Hur ser 
journalisternas informationsvanor ut i ljuset av en ökad tillgång till information och källor 
förmedlade via kanalen Internet? Kapitlet avslutas därför med en presentation av 
journalisters attityder och nyttjande av nyhetsmedier i allmänhet och Internetbaserade 
nyhetsmedier i synnerhet.  
 
Redaktionsstudie 1, 1993 och 1996 
I projektet studerades 1993 och 1996 dagtidningsjournalister som mottagare av elektroniskt 
distribuerad information (Gulliksson 1998). Två olika undersökningar (telefonintervjuer), en 
redaktionsstudie och en företagsstudie, genomfördes 1993 och upprepades 1996. I 
redaktionsstudien intervjuades journalister verksamma vid tre, på basis av en förstudie, 
utvalda dagstidningsredaktioner: Östgöta Correspondenten (ÖC), Östersunds Posten (ÖP) 
och Örnsköldsviks Allehanda (ÖA). 1993 intervjuades 86 journalister vid de tre 
dagstidningarna. 1996 genomfördes 46 intervjuer. 
 
De tre redaktionerna hade ursprungligen kvalitativt helt skilda arkivtekniska förutsättningar. 
ÖC höll redan 1993 redaktionen med manuellt klipparkiv, ett internt elektronisk klipparkiv, 
externa databaser, liksom en egenproducerad databas. Vidare fanns anställd arkivpersonal 
(dokumentalist).  
 
ÖP ingick i undersökningsmaterialet som representant för den majoritet svenska 
dagstidningar som 1993 hade ett väl fungerande manuellt klipparkiv med arkivansvarig 
personal. Däremot saknades såväl ett elektroniskt klipparkiv, som tillgång till externa 
databaser.  
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Sist och slutligen intervjuades journalister vid ÖA, där redaktionen 1993 och 1996 saknade 
alla former av systematiskt underhållna arkivresurser, bortsett från sådana som den enskilde 
journalisten själv skapat. 
 
Företagsstudie 1, 1993 och 1996 
Den andra delen i materialet utgjordes av intervjuer som genomfördes 1993 med 92 
representanter för svenska dagstidningsföretag. 87 av dessa företag intervjuades på nytt 
1996. Företagsstudien genomfördes parallellt med studien av de tre landsortsredaktionerna.  
I företagsstudien intervjuades representanter för dagstidningsföretagen om redaktionell 
tekniktillgång och allmänna villkor för medarbetarnas teknikanvändning, liksom status och 
planer för redaktionell informationsförsörjning och satsningar på Internet.  
 
2002 har journalisterna vid de tre landsortstidningarna naturligtvis tillgång till Internet från 
sina skrivbord på redaktionen och i hög grad i hemmet. Därutöver har arbetsplatserna 
förändrats. ÖP har satsat ganska målmedvetet på sin egen nättidning och parallellpublicering 
via lokal radio och television, medan ÖA fortfarande intar en något mer avvaktande hållning 
till flerkanalpublicering (Alström/Hedman 2002). 
 
Redaktionsstudie 2, 2002 
Den tredje och aktuella delen av materialet utgörs av en enkätundersökning som 
genomfördes 2002 med 58 journalister på Örsköldsviks Allehanda, Östersunds Posten och 
Sveriges Radio Västernorrland. Denna datainsamling är uteslutande fokuserad på de 
enskilda journalisternas uppgivna informationsvanor. Den mäter alltså de deltagande 
journalisternas medieval och attityd till olika medier. Det är inte samma frågor som ställs till 
journalisterna på de studerade dagstidningarna 1993 och 1996 som år 2002. Frågor om 
tillgång till datorer, nät och Internet är som tidigare konstaterats, överflödiga på denna sida 
sekelskiftet.  
 
Användningen av elektroniska källor, 1993-1996 
Vilken roll spelade då arkiv, elektroniska arkiv och externa databaser för intervjuade 
dagstidningsjournalisterna 1993 och 1996? Till att börja med var de grundläggande tekniska 
förutsättningarna för nyttjande av elektroniska källor i hög grad uppfyllda redan 1993. I stort 
sett samtliga av 92 svarande dagstidningsföretag uppgav redan 1993 att journalisterna hade 
tillgång till en "egen dator" som vidare ingick i någon form av redaktionellt datornät. Ett 
konstaterande som naturligtvis skall ses i ljuset av att jag inte vet hur situationen var vid de 
resterande 74 dagstidningarna i landet. Däremot var de 92 i studien ingående 
tidningsföretagen representativa i den bemärkelsen att de väl överensstämde med den 
samlade svenska dagspressens fördelning 1993, på hög-, medel och lågfrekvent utgivna 
dagstidningar. 
 
Omkring hälften av de undersökta dagstidningsföretagen kunde redan vid årsskiftet 1993/94 
också erbjuda sina redaktioner någon form av centralt organiserat klipparkiv, elektroniskt 
klipparkiv och/eller externa databaser. Den andelen ökade 1996, då 72 procent av 
redaktionerna vid 87 tillfrågade dagstidningar hade tillgång till någon form av centralt 
organiserat arkiv. Vid en majoritet av dessa redaktioner (57 procent) hade man 1996 
dessutom tillgång till ett elektroniskt klipparkiv och/eller externa databaser (61 procent). 
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Trots detta var det endast 33 av 87 dagstidningsföretag i landet (37 procent) som 1996 
redovisade att man gav sin redaktionella personal tillgång till en komplett uppsättning 
informationsresurser. Då definierat som tillgång till manuellt textarkiv, elektroniskt 
textarkiv samt externa elektroniska databaser. 2002 har tillgången till Internet naturligtvis 
ändrat helt på dessa förhållanden. Tillgången till Internet och elektroniska källor i vidast 
tänkbara bemärkelse är given på landets nyhetsredaktioner och uppföljande frågor på detta 
tema ställdes därför inte 2002.  
 
 
Elektroniska textarkiv  
Den redaktion som 1993 och 1996 hade en komplett uppsättning arkivresurser till sitt 
förfogande, Östgöra Correspondenten (ÖC), utnyttjade också de samlade arkivresurserna i 
störst utsträckning av de tre undersökta redaktionerna. Användningen mättes som total 
daglig arkivanvändning. Samtidigt visade ÖC-journalisternas svar 1996 att det var det 
tidningsinterna elektroniska arkivet som utnyttjades mest frekvent av de tillgängliga 
arkivresurserna. Samtliga intervjuade journalister vid ÖC hävdade1996 daglig användning 
av det elektroniska klipparkivet. Motsvarande mått på användningen av externa databaser 
låg kring 30 procent. I lägst utsträckning utnyttjade journalisterna vid ÖC det manuella 
klipparkivet, 12 procent.  
 
Den slutsats som drogs var att det vid en landsortstidning var viktigare att redaktionen hade 
tillgång till ett internt elektroniskt klipparkiv, än externa databaser. Det interna 
arkivmaterialets stora betydelse för informationsanvändningen vid en dagstidningsredaktion 
underströks alltså. Vidare föreföll redan 1996 de intervjuade dagstidningsjournalisternas 
totala nyttjande av arkiven påverkas positivt i den redaktionella miljö där (ÖC) tillgången 
till informationsresurser var gynnsam.  
 
 
Externa klipparkiv och databaser  
1993 uppgav 10 procent av de tillfrågade journalisterna vid ÖC att man dagligen sökte 
information i externa databaser. 1996 hade andelen dagliga användare ökat till 36 procent.  
Omkring en tredjedel av medarbetarna vid den arkivtekniska ”avancerade” redaktionen 
utnyttjade således dagligen externa databaser efter några år. Den fråga som uppstod var om 
denna tredjedel av högfrekventa användare borde betraktas som en stor eller liten andel. 
Nicholas (1996) jämförde The Guardians journalister med andra yrkeskategorier i vars 
arbetsuppgifter databassökning ingick, exempelvis tidningsbibliotekarier, researchers, 
dokumentalister, politiska utredningssekreterare, informatiker, mfl. I en sådan jämförelse 
konstaterade Nicholas att många av journalisterna vid The Guardian var lika frekventa 
databasanvändare som dessa ”icke journalister”. Möjligen hade alltså olika former av 
externa databaser innehållande exempelvis pressklipp ett betydande värde för journalister i 
det dagliga nyhetsarbetet redan innan Internet slagit igenom på bred front.   
 
 
När använde journalisterna elektroniska källor? 
Studien av tre landsortstidningar visade att det var i inledningen av den journalistiska 
arbetsprocessen som arkivmaterial i allmänhet, interna elektroniska arkiv och externa 
databaser, utnyttjades i störst utsträckning.  
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Resultaten från 1996 pekade också på att journalister med god tillgång till elektroniska 
källor, efterhand sökte information under en större del av arbetsprocessen än tidigare. 
Möjligen som ett resultat av ökad snabbhet i sökningarna. Journalisternas svar visade också 
att de interna arkiven och externa databaserna främst fyllde en funktion i arbetet med 
bakgrundsteckning och faktakontroll. Också denna iakttagelse bekräftas i tidigare studier 
(Ginman 1983,  Ward 1991, De Reimer 1992, Nicholas & Martin 1993).  Nicholas, som 
koncentrerade sin uppmärksamhet på journalister med tillgång till externa databaser, 
noterade exempelvis att det var just bakgrundsinformation som hämtades. Databaserna 
användes, menade Nicholas, på samma sätt och i samma syfte som tidningens interna 
elektroniska klipparkiv (se också kapitel sju).   
 
Att bakgrundsinformation hade och har betydelse för dagspressjournalister, underströks 
också av att det var allmän- och fackreportrarna vid den mest avancerade redaktionen (ÖC) 
som också var de mest frekventa användarna av det elektroniska klipparkivet redan 1993. 
Ett förhållande som tolkades mot bakgrund av allmänreportrarnas uppdrag att förhållandevis 
snabbt prestera sina texter och möjligen fackreportrarnas behov av fördjupning (Höglund 
1993).  Motsvarande fördelning gällde också för användningen av externa databaser. I 
studien av the The Guardians redaktion var också näringsliv-, fack- och featurereportrar 
högfrekventa användare av elektroniska källor, enligt Nicholas (1996).  
 
 
De egna arkiven   
När de journalister som överhuvudtaget inte hade tillgång till någon form av arkiv 
studerades 1996, visade det sig att man utvecklat egna strategier för informationsförsörjning. 
Örnsköldsviks Allehanda (ÖA) hade inte något centralt organiserat arkiv. Det var också vid 
ÖA den största andelen journalister med någon form av "privat" textarkiv återfanns både 
1993 och 1996. År 1996 uppgav samtliga tillfrågade journalister vid ÖA att man höll någon 
form av personligt textarkiv, medan endast 41 procent av kollegerna vid ÖC höll privata 
arkiv. Ett tydligt samband mellan arkivtillgång och förekomst av egna textarkiv vid de tre 
tidningarna kunde alltså utläsas. På denna punkt stod resultaten i motsats till exempelvis 
Ginmans iakttagelser från tidigt 80-tal Enligt Ginman borde istället ett omvänt samband 
råda. Goda arkivresurser borde leda till att en större andel journalister skapar egna arkiv. 
Detta som ett resultat av att god tillgång till information kan antas stimulera hög 
informationsanvändning, exempelvis skapande av egna arkiv.    
 
En förklaring till denna avvikelse stod möjligen att finna i den tekniska utvecklingen. Att 
hålla ett privat eller eget arkiv var betydligt enklare än det var 20 år tidigare. Samtliga 
intervjuade journalister hade redan 1993 tillgång till dator. Textlagring och åtkomst och 
sökbarhet hade förmodligen förenklats avsevärt vid 90-talets mitt. Att upprätthålla ett eget 
arkiv på sin hårddisk är däremot inte samma sak som att man lyckats lösa grundläggande 
brister i den egna informationsförsörjningen. Det skulle med andra ord kunna ha varit 
grundläggande brister i informationsförsörjningen som motiverade journalister vid ÖA att 
skapa och administrera sina privata arkiv 1996. 
 
Hur värderade journalisterna elektroniska arkivresurser?  
Ett svar på den komplexa frågan gavs i en analys av hur de arkivtekniskt sett välförsörjda 
journalisterna vid ÖC såg på det elektroniskt lagrade arkivmaterialets betydelse för den 
gemensamma slutprodukten. Resultaten visade att tillgången till ett elektroniskt textarkiv 
vid ÖC innebar att journalisterna uppfattade att de gjorde en bättre tidning! Närmare 75 
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procent av journalisterna ansåg 1996 att Östgöta Correspondentens innehåll och kvalitet 
hade förbättrats sedan det interna elektroniska klipparkivet infördes.  
 
När samma journalister gjorde motsvarande skattning av den externa databasanvändningen 
och dess eventuella effekt på tidningens innehåll och kvalitet, visade sig en majoritet, men 
en mindre sådan, vara positiv 1996. Närmare 90 procent av de 36 tillfrågade journalisterna 
ansåg 1993 att ÖC:s innehåll och kvalitet hade förbättrats sedan man fått tillgång till externa 
databaser. Motsvarande andel hade 1996 minskat till 56 procent. Samtidigt hade andelen 
högfrekventa databasanvändare (minst en gång per dag) vid ÖC ökat från ca 10 procent 
1993 till över 30 procent 1996. Andelen högfrekventa användare av externa databaser ökade 
således parallellt med att journalisternas attityder till nyttan av databassökning utvecklades i 
negativ riktning.   
 
Samma journalisters attityder till och kunskaper om digital medieteknik i allmänhet och 
elektronisk källanvändning i synnerhet studerades också i detalj med hjälp av djup- och 
gruppintervjuer (Olofsson & Salem 1997). Resultat från den studien bekräftade på nytt den 
tidigare bilden. Journalisterna vid ÖC var mer skeptiska till nyttan av externa databaser 
1996 än kollegerna vid ÖA, där man helt saknade tillgång till denna informationsresurs!    
 
Resultaten visade alltså två motsatta tendenser. Å ena sidan tycktes journalisterna vid ÖC 
vara mer negativa i sin hållning till nyttan av externa databaser.  Samtidigt hade andelen 
högfrekventa användare ökat till en nivå som var i paritet med den som uppmätts vid The 
Guardian. Nicholas & Martin (1993) menade att spridningseffekter uppstår inom en 
redaktion när de tidiga användarna, åtföljs av de i diffusionsprocessen något mer 
avvaktande. Den något dubbelbottnade attitydutvecklingen vid ÖC tolkades också i ett 
diffusionsperspektiv. När andelen högfrekventa användare ökade gjorde den det genom att 
de tidigare avvaktande anslöt (Rogers 1983). De tidigare avvaktandes journalisternas 
grundattityd och möjligen också initiala svårigheter att hantera tekniken påverkade möjligen 
attityderna negativt, samtidigt som antalet högfrekventa dvs. dagliga användare ökade. 
 
 
Mot en förändrad källanvändning? 
En liten fingervisning om informationsförsörjningens möjliga betydelse för det konkreta 
nyhetsinnehållet i dagstidningar gavs också inom ramen för projektet. En innehållsanalys 
baserad på tre veckors lokala huvudnyheter i ÖC och ÖA under senhösten 1997, samt 
efterföljande intervjuer med de publicerade reportrarna, visade att 60 procent fler anförda 
källor kunde återfinnas i det nyhetsmaterial som genererats i den redaktion som hade god 
informationsförsörjning, ÖC (Magnusson & Malmberg 1997). Man konstaterade också att 
reportrarna vid ÖC i högre grad än kollegerna vid ÖA utnyttjade de faktiskt tillgängliga 
informationsresurserna. Däremot kunde man inte spåra några skillnader i journalisternas val 
av källor. Samma källtyper, huvudsakligen muntliga källor, förekom i de analyserade 
nyhetstexterna.   
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En slutsats var att reportrar med god informationsförsörjning använde något fler källor, med 
direkt anföring, i sina texter och att reportrarna själva upplevde att texterna blivit bättre. 
Reportrarna vid ÖC med tillgång till elektroniska källor ansåg också att de kunde göra bättre 
intervjuer, presentera nyheter i ett större sammanhang och anföra fler källor än kollegerna 
vid ÖA. Däremot kunde alltså inte någon förändring i journalisternas val av källor spåras i 
data. Resultaten ligger väl i linje med iakttagelser gjorda i en tidigare nordamerikansk studie 
(Hansen et. al 1994).  
 
 
Utbildning  
Omkring 70 procent av de tillfrågade journalisterna vid tre landsortstidningar, bedömde år 
1993 och 1996 att det journalistiska arbetet skulle underlättas med större kunskap om och 
tillgång till elektroniska databaser. Anmärkningsvärt var att de mest tveksamma 
journalisterna återfanns på ÖC som faktiskt hade tillgång till externa databaser. Nära 90 
procent av journalisterna vid tre redaktioner och representanter för 87 dagstidningar år 1996 
bedömde likaledes att man ”personligen i framtiden” skulle komma att få nytta av 
elektroniska databaser. En liknande majoritet efterlyste utbildning i databasanvändning. 
 
 
Sammanfattning av data från 1996 och 1996  
Elektroniska klipparkiv och externa databaser fanns tillgängliga vid minst hälften av de 
svenska dagstidningarna år 1996. Om resultaten från delstudierna av tre landsortstidningar 
var representativa för den samlade svenska dagspressen, skulle utnyttjandet av elektroniska 
klipparkiv redan 1996, tagit över användningen av de traditionella klipparkiv, där så var 
möjligt. Användandet av externa databaser ökade också mellan 1993 och 1996. De 
redovisade attityderna till framtida användning och nytta av externa databaser talade redan 
då sitt tydliga språk. Oaktat om man som journalist hade god eller dålig 
informationsförsörjning på sin redaktion, så förväntade man sig att få tillgång till mer av 
elektroniska källor under de närmaste åren. Journalisternas attityder till nyttan, av de då 
förhållandevis mondäna elektroniska källorna, blev samtidigt mer negativa i takt med att 
man fick möjlighet att använda källorna i det dagliga redaktionella arbetet. Högt ställda 
förhoppningar ersattes möjligen av mer realistiska bedömningar, baserade på den faktiska 
nyttan man hade av de olika tillgängliga databaserna. 
 
 
Attityder och informationsvanor 2002 
Journalisters livsstilar skiljer sig generellt sett från det livsstilsmönster allmänheten 
uppvisar. Journalister förefaller vara mer aktiva, använder ”ny” teknik (datorer och 
mobiltelefon) mer än den genomsnittliga svensken. Till livsstil hör också informationsvanor. 
Därmed kan antas att journalister har delvis andra och möjligen mer intensiva 
informationsvanor än sin publik. Den kategori journalister som trots detta ligger ”närmast” 
allmänheten vad gäller såväl levnadsvanor som livsstil är landsortspressens journalister 
(Johansson 2001). Man kan också konstatera att journalister i allmänhet använder 
traditionella medier i större utsträckning än den publik man betjänar. Det är en iakttagelse 
som knappast förvånar, när man betänker att det närmast måste anses ingå i journalistens 
yrkesroll att kontinuerligt följa nyhetsflödet.  
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Journalister får också antas använda Internet både som massmedium för privat och 
yrkesmässigt bruk. Journalister tycks därutöver i högre grad än allmänheten använda 
nyhetssändningarna i publik service medierna Sveriges Television och Sveriges Radio. 
Detta medan svenskarna i gemen, i högre grad än journalisterna, läser kvällstidningar och 
lyssnar på exempelvis privat lokalradio (Bergström 2001). 
 
Den kategori reportrar som huvudsakligen varit föremål för de här refererade tidigare 
studierna av informationsvanor är just landsortsjournalister. I tabell 1 nedan, redovisas hur 
58 journalister, på landsortstidningarna Östersunds Posten och Örnsköldsviks Allehanda 
samt Radio Västernorrland, våren 2002 uppgav att man själv värderade traditionella medier, 
respektive Internet, i sin yrkesmässiga nyhetsbevakning, liksom vilken motsvarande 
bedömning man gjorde av arbetskamraternas medievanor.  
 
Tabell 1.  Informationsvanor: Andelen svarande som instämmer i ett antal påståenden om vikten 

av att ta del av olika nyhetsmedier i yrket, samt uppskattning av kollegernas 
motsvarande vana att ta del av samma nyhetsmedier (procent, n=58). 

 
Påstående 
 
 

Instämmer 
vana att 
alltid… 

Kollegernas 
vana att 

alltid/ofta… 

Kollegernas 
 
 

Viktigt att läsa nyheter i tidningar 

Viktigt att titta på nyheter i TV 

Viktigt att lyssna på radionyheter 

Viktigt att läsa nyheter på Internet 

100 

95 

95 

86 

76 

25 

43 

39 

100 

81 

87 

91 

 
Kommentar: Populationen utgörs av de svarande på respektive redaktion som uppgivit att man 
arbetar i redaktionen på Örnsköldsviks Allehanda (12 respondenter), Östersunds Posten (29 
respondenter) eller Radio Västernorrland (17 respondenter). Tabellen baseras på avgivna svar på 
fyra påståenden formulerade som:  Hur väl stämmer följande påstående överens med vad du själv 
tycker? I min yrkesposition är det viktigt att: läsa nyheter på Internet, etc. Ställningstagande till de 
fyra påståendena och medierna kunde respondenten ange på en fyrgradig skala, från ”Stämmer 
mycket väl” till ”Stämmer inte alls”. Respondenternas bedömning av betydelsen av att ta del av 
angivna medier i sin yrkesutövning redovisas i tabell 1 som: ”Instämmer”, om något av 
svarsalternativen: ”Stämmer mycket väl” eller ”Stämmer ganska väl” har markerats. Respondenterna 
har därutöver uppmanats uppskatta hur pass vanligt det är att kollegerna använder samma medier i 
sin yrkesutövning. Frågans formulering löd: Vilka medier tror du dina närmaste arbetskamrater 
använder i sin yrkesutövning? Svaren kunde markeras på en fyrgradig skala, från ”Alltid” till ”Aldrig”. 
Svarsalternativet ”Alltid” redovisas separat. De svar som avgivits med innebörden att kollegerna har 
för vana att ”alltid” respektive ”ofta” använda ett efterfrågat medium, redovisas därutöver 
sammanslaget i den nya kategorin ”Kollegerna vana alltid/ofta”. 
 
De 58 journalisterna prioriterar alltså för egen del den nyhetsbevakning som kan erhållas via 
dagstidningar. Därpå följer TV- och radionyheter. Minst relevans, av de fyra möjliga 
medierna, tillmäter man Internet som nyhetsmedia. Man gör en liknande bedömning när det 
gäller kollegernas yrkesmässiga medieval eller prioritering. Kollegerna bedöms således 
föredra dagstidningsläsning, men därefter tycks man uppfatta att arbetskamraterna är något 
mer benägna att använda Internet och radionyheter än televisionen i yrkesutövningen. 
 
Utvidgar vi kravet på kollegerna att de ”alltid” i sin yrkesutövning skall nyttja det 
efterfrågade mediet, kvarstår samma rangordning. Det är först och främst dagstidningar som 
man uppfattar att kollegerna nyttjar, därefter använder arbetskamraterna radio och Internet. 
Televisionen är det media som man uppfattar kollegerna använder i lägst utsträckning. Just 
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denna tolkning är förmodligen viktig att understryka. Man uppfattar att kollegerna i mindre 
grad använder televisionen i sin egen yrkesutövning. I det dagliga nyhetsarbetet på de tre 
redaktionerna kan man säkert se kolleger läsa tidningar, lyssna på radio eller surfa på nätet. 
Dessa medier finns direkt tillgängliga på skrivborden och användningen syns. Därtill skall 
man komma ihåg att de intervjuade journalisterna är verksamma i landsorten, man sysslar 
huvudsakligen med lokal och regional nyhetsförmedling. Någon betydande televiserad lokal 
eller regional nyhetsbevakning finns knappast att följa under reportrarnas normala arbetstid 
under dagen, i alla fall inte i samma utsträckning som de lokala radiosändningarna. Sist och 
slutligen är det dagstidnings- och radiojournalister som tillfrågats. Det är också naturligt att 
man för det första prioriterar det nyhetsledande mediet, dagstidningen, och för det andra 
prioriterar det media man själv är aktiv inom. Det senare illustreras tydligt när man bryter ut 
de 17 radiojournalisterna och jämför deras svar med de 41 dagstidningsjournalisternas. 
Såväl det egna som kollegernas yrkesmässiga ”alltid” lyssnande på radio ökar markant när 
radiojournalisternas svar behandlas separat. Däremot kvarstår fortfarande dagstidningen i 
ensamt majestät som huvudmedia. Några andra skillnader mellan de två kategorierna 
journalister går inte att spåra.   
 
Med utgångspunkten tagen i de egna medievanorna bedömer respondenterna alltså att det är 
viktigast är att läsa nyheter i tidningar, minst viktigt är det att läsa nyheter på Internet. Man 
tror också att kamraterna i tjänsten, ”alltid eller ofta” läser nyheter i tidningar. Gällande 
Internetanvändningen avviker mönstret något avseende den egna prioriteringen och 
uppskattningen av kamraternas vanor. Internet uppfattar man att kamraterna använder något 
mer än vad den egna prioriteringen signalerar. Nyheter på Internet antas kamraterna nyttja 
minst lika frekvent som de använder de traditionella etermedierna. En möjlig slutsats kan 
vara att kollegernas yrkesmässiga användning av Internet syns, är tydlig eller diskuteras på 
ett annat sätt än övrig mediekonsumtion. TV-nyheter tar man möjligen del av på kvällstid i 
hemmen, något som delvis bekräftas av den svarsfördelning gällande den privata 
medieprioritering som redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Medieanvändning och informationsvanor har en yrkesmässig koppling eller annorlunda 
uttryckt: informationsanvändningen är en funktion av den ”problemsituation och miljö” (se 
figur 1) som den tillfrågade befinner sig i. Det kan därför vara intressant att komplettera 
bilden med respondenternas bedömning av hur man disponera sin privata mediekonsumtion. 
Därutöver har tabellen kompletterats med svaren på en annan fråga: hur man tror att 
arbetskamraterna använder samma medier privat. 
 
Tabell 2.  Informationsvanor: Journalisternas privata medieanvändning och uppskattning av 

arbetskamraternas motsvarande vanor (procent, n=58) 
 

Medietyp 
 

Ofta 
 

Kollegerna 
alltid 

Kollegerna 
alltid/ofta 

 
Tidning 
 
Television 
 
Radio 
 
Internet 

 
91 

 
72 

 
72 

 
53 

 
76 

 
25 

 
43 

 
39 

 
100 

 
81 

 
87 

 
91 

 
Kommentar: Den fråga som ställdes var: Vilka medier använder du helst privat? De svarande 
uppmanades ange på en fyrgradig skala från: använder ”Ofta” till använder ”Aldrig” de fyra angivna 
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medierna. Den andra variabeln berör en skattning av kollegernas medieanvändning. De svarande 
fick ange i vilken utsträckning man bedömde att kollegerna använder Internet, Television, Radio och 
Tidning i privata sammanhang eller för privata ändamål. Svarsalternativet ”alltid” redovisas separat. 
Svarsalternativet: Kamraterna använder ”Alltid” respektive använder ”Ofta” ett uppgivet medium 
redovisas sammanslagna i den nya kategorin: ”kollegerna alltid/ofta”. Svarsalternativ och skala är 
därutöver identiskt med den som redovisats i tabell 1 för motsvarande fråga om kollegernas 
yrkesmässiga användning av de efterfrågade medierna. 
 
Tabell 2 ger inte svar på frågan om journalisterna utnyttjar dessa medier mer än, låt säga 
andra yrkeskategorier eller allmänheten. Den redovisar däremot den subjektiva upplevda 
inbördes rangordningen avseende användningsfrekvens för de fyra medietyperna i 
privatlivet. 
 
Svarsfördelningen och den inbördes ordningen mellan olika medieformer förvånar inte. 
Landsortsjournalisterna uppger att de också privat är storkonsumenter av dagstidningar. 
Därefter följer television, radio och av de möjliga fyra alternativen hamnar Internet längst 
ned på listan. Bara halva gruppen anser att man själv ”ofta” använder nätet privat. De 
svarande är därmed konsekventa i den meningen att de medier man anser vara viktiga för sin 
yrkesutövning (se tabell 1) också är de medier man prioriterar för privat konsumtion. Man 
uppfattar också att kollegerna gör en prioritering som liknar den egna. Låt vara att man 
uppfattar kamraterna som flitigare privata Internetanvändare än man själv har möjlighet eller 
anledning att vara. Parentetiskt och med en försiktighet som betingas undersökningens 
begränsade omfattning, kan man konstatera att också när det gäller den privata 
medieanvändningen, färgas svaren av det medium journalisten själv är verksam i. Sålunda är 
journalisterna inom Radio Västernorrland något mer aktiva radiolyssnare privat, medan 
tidningsjournalisterna är relativt sett något flitigare dagtidningsläsare privat. 
Anmärkningsvärt är att de 17 radiojournalisterna uppskattar att just deras kolleger i betydligt 
högre grad än dagstidningsjournalisterna, använder Internet privat.   
 
Journalisterna föredrar således att utnyttja traditionella medier framför Internet, i såväl 
yrkesutövning som privat. Bilden kompliceras av att man har delvis andra föreställningar 
om hur arbetskamraterna prioriterar i deras medieval. Kollegerna uppfattas exempelvis vara 
något mer aktiva nätanvändare än vad man själv är.  Den andra sidan av myntet är att 
journalister generellt sett faktiskt är stora nätanvändare. Journalister använder Internet mer 
frekvent och för fler ändamål än den allmänhet som återfinns i den egna publiken. Omkring 
halva den svenska befolkningen uppger att man någon gång under veckan använt nätet. 
Motsvarande andel för journalistkåren är närmare 90 procent (Bergström 2001). Trots detta 
prioriterar journalisterna fortfarande de traditionella medierna. Journalisternas användning 
av ett urval sådana etablerade medier illustreras i tabell tre.  
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Tabell 3.  Informationsvanor,  journalisternas användning av traditionella medier (procent, n=57) 
 
Media 

 
6-7 dagar 

 
3-5 dagar 

 
Mer sällan/aldrig 

 
Den lokala förstatidningen 
 
Lokalradion 
 
Den lokala andratidningen 
 
Dagens Nyheter 
 
Regional TV 
 
Aftonbladet 
 
Expressen 
 
Svenska Dagbladet 

 

90 
 

56 
 

50 
 

35 
 

33 
 

26 
 

21 
 

7 
 

7 
 

18 
 

29 
 

26 
 

37 
 

37 
 

33 
 

20 
 

3 
 

26 
 

21 
 

39 
 

30 
 

37 
 

46 
 

73 
 

 
Kommentar: Den fråga som ställdes till journalisterna löd: Hur ofta tar du del av följande medier? 
De svarsalternativ som gavs var: 6-7 dagar per vecka, 3-5 dagar per vecka, 1-2 dagar per vecka, 
Mer sällan och Aldrig. I tabell 3 har svarsalternativen: 1-2 dagar per vecka, mer sällan och aldrig 
slagits samman i kategorin, mer sällan/aldrig.  
 
De lokala medierna dominerar de lokala journalisternas medieval och den vanligaste 
medieaktiviteten är läsning. Den lokala förstatidningen är självklart den kanal som i stort 
sett samtliga tar del av dagligen. Det ingår i jobbet, oaktat om man är verksam på tidning 
eller den i studien ingående radiostationen. I en andra grupp av medier som man i hög grad 
dagligen följer ingår den lokala radiostationen och andratidningen på den ort man är 
verksam. En tredje kategori kan urskiljas och den definieras av närmare hälften av 
journalisterna som varje dag läser Dagens Nyheter och ser Mitt Nytt, Sveriges Televisions 
regionala nyhetsprogram varje dag. Minst frekvent läser man kvällstidningar och Svenska 
Dagbladet. Sammantaget ger detta en bild av en omfattande daglig nyhetskonsumtion. 
Samma sak kan uttryckas på följande sätt: närmare två tredjedelar av de tillfrågade 
journalisterna tar minst fem dagar i veckan, del av den lokala förstatidningen, 
andratidningen, lyssnar på lokalradion, ser Mitt Nytt, läser Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
 
Bryter man ut de 41 dagstidningsmedarbetarna och tillämpar samma femdagarskrav för 
mediekonsumtionen, förändras prioriteringsordningen och frekvensen endast marginellt. 
Bortsett från den närmast obligatoriska läsningen av första och andratidningen, så följer de 
regionala etermedierna (public service), Dagens Nyheter och därefter kvällstidningarna. 
Mönstret går igen. De två landsortstidningarnas journalister prioriterar de lokala 
dagstidningarna och de regionala etermedierna.  
 
 
Informationsvanor och tillgänglighet 
Av figur 1 framgår att såväl yrkesroll som personliga egenskaper har betydelse för vilka 
informationsvanor man utvecklar över tid, därutöver spelar upplevda behov av information 
och informationstillgängligheten en avgörande roll. Den senare faktorn är svår att definiera 
idag. 1993 var det relativt enkelt att mäta en basal form av informationstillgänglighet. Då 
avsågs exempelvis en journalists tillgång till persondator, interna och externa databaser eller 
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elektroniska klipparkiv. 2002 måste informationstillgängligheten istället sökas i hur olika 
egenskaper hos olika medier värderas respektive används eller utnyttjas av journalister. 
Anser man det vara enkelt eller svårt att finna den information man söker och hur värderar 
man egenskaper som kan finnas i större eller mindre grad i olika medier? 
 
En möjlig fördel med Internet skulle kunna vara att information och nyheter är sökbara. En 
nackdel skulle kunna vara de enorma mängder information som vi alla har att söka i. En 
annan fördel skulle kunna vara informationens eller nyheternas aktualitet. En nackdel 
möjligen att en stor del av den information som finns tillgänglig på nätet lider av bristfällig 
uppdatering osv. Tabell 4 visar i vilken utsträckning de tillfrågade journalisterna värderar 
några enkla egenskaper med anknytning till informationens tillgänglighet 
 
Tabell 4.   Värdering av några informationsegenskaper med anknytning till 

informationstillgänglighet (procent, n=58) 
 

Påstående Instämmer Instämmer ej 
Det är viktigt att man kan söka/ 
läsa/hämta information när man 
själv vill 
 
Det är viktigt att nyheterna  
uppdateras ofta 
 
Det är viktigt att man får information 
snabbt 
 
Det är viktigt att informationen är  
bearbetad (analys, kommentarer) 

 

 
 

93 
 
 

92 
 
 

91 
 
 

84 
 

 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

16 
 

 
Kommentar: I tabell 4 redovisas de svarsfördelningen för frågan: Vad är viktigast för dig när du 
väljer medier? Respondenten kunde ange sitt svar på en fyrgradig skala från ”Helt felaktigt 
påstående” till ”Helt riktigt påstående”. Data har bearbetats så att de angivna svaren har 
klassificerats som avståndstagande om punkterna ett eller två valts av respondenten, respektive 
instämmande om punkterna tre eller fyra valts.  
 
Det är uppenbart att några av de egenskaper som kännetecknar Internet tilltalar de tillfrågade 
journalisterna. Interaktiviteten eller sökbarheten, liksom snabbheten värderas högt av de 
flesta. Lika stor betydelse tillmäter man att nyheter är uppdaterade och att information kan 
hämtas snabbt. Däremot förefaller man vara något mindre angelägen om mediernas 
traditionella gate-keeping funktion. Det är inte lika viktigt att informationen är 
kommenterad eller analyserad. 
 
En dagstidning kan vara snabb och informationen är också sökbar, men möjligheterna att 
uppdatera informationen är begränsad. På samma vis kan radio och television anses uppvisa 
tillkortakommande när det gäller sökbarhet och flexibilitet. Några, men inte alla av dessa 
generella informationsegenskaper kan omfattas av flesta traditionella medier. Emellertid 
kommer informationsegenskaper som uppenbarligen värderas högt: sökbarheten och 
snabbheten särskilt väl till sin rätt i de medieformat som har utvecklats på Internet. 
Journalister tillfredställer också sina informationsbehov genom att i sitt yrke och privat, 
kombinera olika medier. Därutöver använder man nätet flitigt och en förklaring kan vara att 
den upphämtade informationen upplevs vara just snabb och sökbar.  
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Kombinationen högfrekvent användning av traditionella medier och högfrekvent 
användning av nätet är således fullt rimlig.  Man kan exempelvis anta att journalisterna i hög 
grad använder Internet för att ta del av tidningar, radio och television, dvs nyhetsmedier. Ett 
sådan antagande får dessutom stöd i studier som visar att journalister är större 
nyhetskonsumenter på nätet än vad allmänheten förefaller vara (Bergström 2001, a). 
Journalisternas förhållandevis traditionella medieprioriteringar och deras samtidiga 
frekventa Internetanvändning kan möjligen ges en ganska enkelt förklaring. Journalister 
använder sannolikt nätet för att effektivare ta del av samma medier som man tidigare bara 
kunde ta del av på traditionellt sätt. Resonemanget får visst stöd i resultat som genererades 
redan 1993 och 1996. Det tydligaste användningsområdet för elektroniska källor var det 
interna elektroniska klipparkivet, eller andra tidningars elektroniska klipparkiv. Internet 
används möjligen idag som ett slags expanderat klipparkiv för bakgrundsteckning och 
faktakontroll, redan bearbetad journalistik återanvänds. En återvinning eller återanvändning 
av journalistiskt material, som om den förekommer i tilltagande omfattning, naturligtvis kan 
vara problematisk ur mångfaldssynpunkt. Vi vet alltså inte i vilken utsträckning journalister 
söker journalistiskt material på nätet för produktion av journalistiskt material. Men vi kan 
helt klart slå fast att det förekommer.  
 
Vi vet också att Internet oftast används i inledningsfasen av den journalistiska arbets-
processen. När källor och infallsvinklar lokaliseras och idéer formas (Nicholas & Martin 
1993, Ward & Hansen 1997, Garrison 2000). I detta sammanhang spelar tidigare 
nyhetsjournalistik en central roll och tiden är vanligen knapp. Att söka på Internet, med 
intuition eller med hjälp av erfarenhet, leder sannolikt många journalister in i olika typer av 
mediearkiv. Vi vet att information som kan erhållas snabbt, som är sökbar och kontinuerlig 
uppdaterad uppskattas. Den information som de etablerade medierna lägger ut på Internet 
uppfyller i många fall just dessa krav. I tabell 5 nedan, tar journalisterna ställning till ett 
antal påståenden om Internet och dess för- och nackdelar. 
 
Tabell 5.  Informationsvanor: Andel svarande journalister som instämmer respektive förkastar ett 

antal påståenden om Internet (procent n=57). 
 
Påstående 

 
Instämmer 

 
Osäker 

 
Instämmer ej 

 
Man får ut mer av nyheter och 
information genom Internet än  
genom vanliga tidningar, 
radio och TV 
 
Man får för mycket information 
via Internet 
 
Man får bättre information  
via Internet 
 
Information som förmedlas 
genom 
vanliga tidningar, radio och TV är  
mer tillförlitlig 
  

 
 
 

17 
 
 

37 
 
 

14 
 
 
 

60 
 

 
 
 

35 
 
 

28 
 
 

26 
 
 
 

26 
 

 
 
 

48 
 
 

35 
 
 

60 
 
 
 

14 
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Kommentar: Den fråga som ställdes löd: (Ge) Din åsikt om följande påståenden som man ibland 
kan höra om Internet? Svaren avgavs på en skala där 0 motsvarades av att man ansåg att 
påståendet var ”Helt felaktigt” och där 10 motsvarade ”Helt riktigt påstående”. I tabellen har 
markeringar från 0 till 3 klassificerats ”Instämmer ej”. Markeringar vid punkterna 4 till 6 på skalan har 
klassificerats som ”Osäker”. Slutligen har markeringar vid punkterna 7 till 10 klassificerats som 
”Instämmer”. 
 
Det är uppenbart att Internet inte värderas särskilt högt av journalisterna i jämförelse med 
traditionella medier. En minoritet av de tillfrågade anser att man har större utbyte av  
nyheter och information som förmedlas via Internet, än de nyheter och den information som 
man hämtar från traditionella tidningar, radio och television. Andelen journalister som trots 
allt tycker att nyheter på Internet ger mer, 17 procent, kan jämföras med motsvarande 
svarsfördelning genererad av samma fråga i en tidigare studie. 1.075 svenska journalister 
besvarade under 1999 och 2000 frågan och då uppgav fem procent av de svarande att man 
instämde i påståendet (Bergström 2001, b). Beräknas svarsfördelningen på exakt samma sätt 
för de 58 landsortsjournalisterna, blir motsvarande andel något högre, närmare 12 procent. I 
denna studie, genomförd två år senare, är det alltså fortfarande en mycket liten grupp 
journalister som entydigt anser att Internet är en bättre kanal för nyheter och information, än 
de traditionella medierna.  
 
Information som inhämtas via ”vanliga” medier upplevs helt konsekvent också vara mer 
tillförlitlig, 60 procent anser det. Den attityden understryks av att endast 14 procent av de 
svarande uppger att information som man aktivt inhämtar via Internet skulle vara ”bättre” än 
den information man kan inhämta via de traditionella medierna. Däremot finns inget som 
tyder på att journalisterna upplever att man drunknar i information när man utnyttjar nätet. 
Gruppen svarande sprids förhållandevis jämt mellan instämmanden och avståndstaganden 
från det påståendet. Med tanke på att 84 procent av journalistkåren uppger att man ägnar sig 
åt informationssökning när man använder Internet privat (Bergström 2001, a) så tyder inte 
svaren på någon större frustration. Det finns således inte några tydliga indikationer på att 
man upplever sig vara offer för någon form av ”Information over load”, som effekt av 
Internetanvändningen. Bilden är snarare att man är förhållandevis tillfreds med de 
informationssökningar man utför, men tveksamma till den yrkesmässiga nyttan av 
information man hämtar på nätet.  
 
 
Informationsvanor och förtroende  
Den sammanvägda bild som tonar fram av de tillfrågade journalisternas medieval, i yrket 
och privat är inte överraskande. Journalisterna är flitiga nätanvändare, men prioriterar 
dagstidningen och i andra hand det egna mediet framför Internet. Problemsituationen 
(nyhetsproduktionen) och den miljö där problemen skall lösas (redaktionen) är den samma 
idag som för tio år sedan. De upplevda behoven av information torde därmed också vara i 
stort sett de samma. Låt vara att de ekonomiska villkoren skärps avsevärt under det senaste 
året. Journalisternas personliga egenskaper torde heller inte ha förändrats i någon 
systematisk eller avgörande mening i de två av tre studerade redaktioner som kan jämföras 
med data från 1993 och 1996. Däremot är det svårt att bortse från den förändring av 
informationstillgänglighet som Internet medfört. En entydig effekt är naturligtvis att 
exponeringen och utnyttjandet av information kanaliserad via Internet har ökat dramatiskt 
under perioden. Informationsvanorna har i den meningen förändrats. 
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Vilken betydelse har då denna omfattande yrkesmässiga och privata Internetanvändning för 
journalisterna vid de tre studerade redaktionerna? Mycket tyder på att effekterna fortfarande 
är marginella. Man läser fortfarande dagstidningar, lyssnar på radio och ser på televisionens 
nyhetsprogram. Man gör det yrkesmässigt och man gör det i betydande omfattning. Därtill 
finns det goda skäl att tro att en försvarlig del av Internetanvändningen omfattar just dessa 
traditionella mediers Internetversioner och nyhetstjänster som är kopplade till dessa. Det 
handlar sannolikt om traditionell medieanvändning, men via Internet i kombination med 
tillgång till kraftigt expanderade nyhetsarkiv på Internet. 
 
Journalisternas attityder till Internet präglas i hög grad av försiktighet kombinerad med viss 
tjusning. Man uppskattar vissa egenskaper som genereras av tillgängliga tjänster på nätet. 
Man uppskattar uppdaterade nyheter, mediets snabbhet och sökbarheten på nätet. I 
motsvarande mindre grad trakteras man av svårigheterna att kontrollera information och 
källor på nätet. Information som söks och hämtas på Internet är inte alltid korrekt och den 
kan vara svår att kontrollera på traditionellt sätt. De etablerade medierna vet man hur man 
skall hantera. Den journalistiska källkritiken innehåller de verktyg som behövs för att 
nyheter skall kunna värderas, men dessa verktyg är i hög grad anpassade till de traditionella 
journalistiska källtyperna. Problemet får måhända sin lösning genom att man söker upp 
etablerade och kända medier också på nätet?  
 
Journalister litar i lägre grad än allmänheten på den information man kan hämta via nätet. 
Tveksamheten till Internet som nyhetskanal, tillskrivs ibland journalisternas träning i 
källkritik och vana att använda nätet för informationssökning (Flanagin & Metzger 2000, 
Bergström 2001, b). En kompletterande tolkning ges i studier som visar att nyhets-
konsumenter tenderar att tillmäta de medier störst trovärdighet som man av vana i stor 
utsträckning väljer.  
 
Nordamerikanska tidseriestudier visar emellertid att mediepublikens bedömning av 
mediernas trovärdighet (journalisterna är som vi sett själva är en del av den mediepubliken) 
har förändrats sedan 50-talet. Från att dagstidningarna ursprungligen ansågs vara mest 
trovärdiga, till att televisionen och dess nyhetsprogram idag tillmäts en betydligt större 
trovärdighet än tidigare (Flanagin & Metzger). Studier som genomförts på den europeiska 
mediepubliken pekar på motsvarande mönster. Den samlade europeiska mediepubliken 
förefaller tillmäta etermedierna något större trovärdighet än dagstidningarna. 62 procent av 
EU-medborgarna tillmäter etermedierna trovärdighet, medan 42 procent av de tillfrågade 
anser att dagstidningar är trovärdiga (Eurobarometer 2001). Dessa och många andra 
uppskattningar och försök till ranking av mediers trovärdighet bör man samtidigt ta med en 
stor nypa salt. De strukturella olikheterna är stora mellan länderna. I länder med en etablerad 
dagstidningsmarknad, tillmäts också dagstidningarna generellt sett en större trovärdighet i 
en jämförelse med länder eller regioner där man har en motsvarande mindre andel 
dagstidningsläsare.  
 
Mediestrukturens och de vidhängande medievanornas betydelse för vårt förtroende för 
nyhetsmedierna bekräftas också av svenska förtroendestudier. I Sverige har allmänheten 
störst förtroende för public servicemedierna, tätt följda av de lokala och regionala 
dagstidningarna (Weibull 2000). Den enkla ekvationen lyder alltså: högt 
dagstidningsläsande ger högt förtroende och omvänt. Den svenska publikens förtroende för 
dagstidningarnas innehåll resulterar i att vi har den högsta andelen dagspressläsare inom EU 
och möjligen världen, 81 procent (Mediebarometer 2001). Det kan jämföras med 19 
procents daglig läsning av dagstidningar i Portugal, respektive 20 procent daglig läsning i 
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Grekland (Eurobarometer 2001). En enkel och rimlig slutsats är att vi använder de medier vi 
har tillgång till och förtroende för. 
 
Få tecken tyder på någon dramatisk förändring av denna ordning. Samtidigt är det viktigt att 
notera att mer än halva landets befolkning (och naturligtvis en än större andel av 
journalisterna) har tillgång till Internet på skolor, i hemmen och på sina arbetsplatser. 
Närmare 40 procent av allmänheten använde år 2000 nyhetstjänster på nätet (Bergström 
2001). Från en låg nivå, ökar också förtroendet bland användarna för nyhetsmedierna på 
nätet (Weibull 2001). Sammantaget ger dessa siffror en bild av att ett av fundamenten för 
den traditionella mediebranschen långsamt håller på att förändras.  
 
 
Information och förändring  
Materialet visar att betydligt fler faktorer än den renodlat tekniska tillgången till 
elektroniska källor sannolikt har stor betydelse i det komplexa samspel där journalistens 
informationsvanor utvecklas och formas. En ytterligare aspekt som delvis berörts på annat 
håll i denna rapport (kapitel 2), utgörs av företagens interna strategier för organisations- och 
verksamhetsutveckling. Det ligger nära till hands att koppla journalisternas informations-
vanor till de strategier för informationshantering och produkt- och produktionsutveckling 
som pågår inom företagen. I en av de tre studerade redaktionerna, Radio Västernorrland, har 
man exempelvis ett utvecklat redaktionellt system för löpande redaktionell 
informationshantering, Electronic News Production System eller ENPS. Systemet gör det 
möjligt för medarbetarna att löpande och i realtid följa det samlade redaktionella arbetet.  
 
Motsvarande system saknas i de båda dagstidningsredaktionerna. Därutöver är det tveksamt 
om man i något av de tre företagen i tillräckligt hög grad identifierat interninformation som 
en av flera möjliga centrala delar i styrning och utveckling av nyhetsproduktionen. Några 
medarbetare i ett av företagen understryker att den företagsinterna informationen förbättrats 
sedan ett av företagen infört rutiner för meddelande av beslut distribuerad via e-post och 
webb. Därutöver är det alltså lite som tyder på att de intervjuade journalisterna uppfattar att 
man verkar i kunskapsföretag, där den egna och företagets rutiner för informationshantering 
har strategisk betydelse. 
 
Den exklusiva roll som förmedlare av information till en bred allmänhet som de traditionella 
medierna länge uppburit, kan komma att delas med andra aktörer varvid exklusiviteten i 
uppdraget naturligtvis minskar. Här utgör de lokala mediemarknaderna på sikt inte några 
undantag. Därmed framstår försvaret av den i olika studier bekräftade journalistiska 
trovärdigheten som en central beståndsdel i de etablerade medieföretagens strategibyggen. 
De lokala medierna bör alltså värna det journalistiska uppdraget och utveckla sin service till 
och interaktion med publiken (Heinonen 1999). Väl förankrade landsortsmedier har goda 
möjligheter att utveckla mer deltagande former av journalistik för att samla sin publik.  
 
Landsortsmedierna kan utnyttja de tekniska möjligheter som finns att utveckla sina 
produkter, exempelvis forumfunktioner för debatt och kommunikation med läsare, lyssnare, 
tittare och annonsörer. Detta som en motstrategi för att undvika att den lokala journalistiken 
svälter sig i riktning mot ökad rutinbevakning, samhällsfrånvändhet och iakttagande. 
Oönskade fenomen som kan bli följden av besparingsprogram liksom syndikering och 
samproduktion av redaktionellt material.   
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En företagsintern spegelbild av samma tänkande skulle betyda att företagen också skapar 
forum för effektiv kommunikation med sina anställda. Horisontella och symmetriska 
informationsflöden kan utvecklas i företagen. Något som möjligen är en av förutsättningarna 
för en rörelse mot kunskapsföretagets organisation och sätt att fungera. Om ledorden är 
förändring och utveckling så bör rimligen strategier och engagemang mobiliseras i hela 
medieföretaget, strategisk information göras tillgänglig och helst omsättas i engagemang hos 
medarbetarna.   
 
Nya strategier för marknadskontakt på företagsnivå, utvecklade strategier för publikkontakt 
på redaktionell nivå och slutligen medarbetarkontakt på ledningsnivå, kan tillsammans ge 
intressanta möjligheter. Möjligheter som kan konkretiseras när medarbetare och 
företagsledningar delar samma information och i nästa steg samma omvärldsanalys. Det 
motsatta förhållandet vore oroande: att såväl lokala medieföretag som journalister håller fast 
vid sedan länge etablerade mönster för informationshantering. På företagsnivå med 
innebörden att bristfälliga eller svaga system för interna informationsflöden består. För 
journalisterna med innebörden att få, huvudsakligen muntliga källor uppsökta enligt i 
huvudsak fastställda rutiner, utgör basen för en lokal journalistik som presenteras på 
traditionellt sätt. Allt medan publik, annonsörer och nya aktörer på mediemarknaden 
möjligen börjar röra sig i andra riktningar. 
 
Framåtblickande studier av journalister som informationsmottagare och informations-
användare, liksom studier av lokala medieföretags strategier för intern och extern informa-
tionshantering är väl motiverade. Den resurs de lokala medieföretagen hanterar är i allt 
väsentligt information. Resursen skapas av människor i redaktionsmiljöer. Att säkra goda 
förutsättningar för att informationen framledes produceras, återvinnas, lagras, distribueras 
och förädlas på nya och unika sätt, måste vara en huvuduppgift för de lokala 
medieföretagen. När och om den lokala nyhetsjournalistiken inriktas mer mot 
bakgrundsteckning, analys och fördjupning kan Internet som arbetsredskap också komma 
till sin fulla rätt. De företag som ser en utvecklingspotential i den lokalt förankrade, 
kvalificerade och analytiska nyhetsförmedlingen och förmår utveckla en journalistik i 
samverkan med sina publiker, kommer sannolikt också att se hur journalisternas 
informationsvanor och informationsanvändning förändras i en mer grundläggande mening 
(se figur 1). Den exklusiva position de traditionella lokala medierna idag har kan 
förhoppningvis försvaras, med exklusivt och kvalificerat lokalt nyhetsmaterial, också den 
dagen när hushållen är konstant uppkopplade till Internet.  
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KAPITEL 6 -  EN ANNAN VERKLIGHET 
 
Börje Alström 
 
Inledning 
Vad betyder digitaliseringen för journalister och företag? Hur ser de anställda på de olika 
medieformernas framtid och vad tror man om journalistikens framtid? Digitaliseringen har 
hittills inneburit en mängd förändringar av arbetsinstrumenten i medieproduktionen. Detta 
gäller såväl text, bild som ljud. För företagen är måhända rationaliseringsvinsten den stora 
fördelen. För medarbetarna en enklare och i vissa fall mer mobil arbetsmiljö, där också 
hemmet har blivit en del av arbetsmiljön. Samtidigt har den digitala tekniken medfört att de 
fackliga organisationerna tydligare bevakar sina medlemmars intressen. Det gäller inte bara 
oron för färre arbetstillfällen utan också konsekvenserna för den immateriella rätten. 
Digitaliseringen av text, ljud och bild har i teorin medfört att de olika presentationsformerna 
är kompatibla. Man skulle med andra ord, utan större manuella mellanled, kunna bruka 
insamlat material i flera olika utmedia. Men verkligheten är inte lika enkel. Än återstår en 
del tekniska problem att lösa innan det teoretiskt möjliga är det praktiskt tillämpbara. Vi 
skall inte fördjupa oss i tekniken utan lämnar den därhän med denna kommentar. Svårare än 
de tekniska lösningarna är sannolikt de som har med personal och organisation att göra. Om 
den digitala tidsåldern skall slå igenom i produkter så måste den också få genomslagskraft i 
de organisationer som formar medieindustrin framtid. Men att förändra invanda rutiner och 
spelregler mellan arbetsmarknadens parter, om så bara i ett enskilt företag tar tid. Och när 
konsekvenserna av digitaliseringens möjligheter, för mottagaren, blir uppenbara för 
avsändaren, är det inte säkert att den senare är lika villig till förändring. Medvetenheten om 
dessa konsekvensers påskyndande av utvecklingen kan innebära att förändringstakten dras 
ner som en effekt av personalmotståndet. Att producera nyheter digitalt innebär bland annat 
att deadline begreppet förändras eller kanske snarare tappar praktisk betydelse. En nyhet 
skall förmedlas så fort den registrerats, dygnet runt. Detta får betydelse för källornas 
trovärdighet (Gulliksson, 1998, Hvitfelt. 1989), men vi lämnar också det därhän i detta 
sammanhang och koncentrerar oss på digitaliseringens betydelse för medarbetaren och 
organisationen. 
 
Digitaliseringen påverkar sannolikt nyheter mer än man förutsett. En kritisk faktor är vad 
(Maynard, 2000) . kallar ”eating the news”, dvs. att digitaliseringen inneburit att nyheter kan 
konsumeras när helst mottagaren vill, oberoende av tid och rum. För medieföretagen innebär 
detta sannolikt: 
 

A. att rytmen för när nyheter konsumeras förändras, men 
B. att nyhetsproduktionstempot, trots allt, inte förändras – det förblir stabilt. 

 
Vad har detta för konsekvenser? Det innebär sannolikt att organisationsstrukturen har svårt 
att anpassa sig till den förändrade konsumtionscykeln. Digitaliseringen av nyheter kan 
liknas vid frysning av mat. Alla spörsmål om hur fräsch varan är, när den levereras osv. 
bestäms av konsumenten. Konsumenten avgör när den vill konsumera och vad den vill 
konsumera. Digitaliseringen skapar mer ”Djupfrysta nyheter”, som kan brukas när 
konsumenten vill, vilket också får effekter för nyhetsindustrin (Alström & Hedman, 2002).  
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Digitaliseringen reducerar produktionskostnaderna – särskilt gäller detta för de gamla eter-
medierna. En del räknar med 10-20 procents kostnadsreduktion genom effektivare 
produktion (Maynard, 2000).  
 
Kostnadsreduktionen kan naturligtvis tillvaratas i en effektivare produktion, men vad menar 
vi då med effektivare? Är den mer anpassad till just konsumenternas behov av att få färska 
nyheter, närhelst de inträffar och i direkt anslutning till själva händelsen? Sannolikt är det 
inte så. Dels för att vi ännu som exemplen från redaktionerna visar, inte formulerat en strikt 
publiceringspolicy, men dels också för att tidningsledningarna inte organiserat om 
produktionen i enlighet med den logik som en deadlinefri produktion kräver. Man har med 
andra ord inte utjämnat bemanningen under dygnets alla timmar på ett sätt som medger en 
bättre dygnet runt bevakning och händelserapportering. Detta är en av de helt avgörande 
frågorna för en trovärdig nyhetsrapportering. 
 
Alla som vi intervjuat är intellektuellt medvetna om att rytmen för när nyheter konsumeras 
förändrats. Detta har varit en huvudpunkt i de digitala mediernas verklighet. Den har 
predikats i branschtidskrifter och på seminarier, men frågan är närmast i vilken utsträckning 
den också förmått att omsättas i mediehusens nyhetsproduktion. Här avslöjar svaren en 
bristande kongruens mellan medvetenhet och handling. Så låt oss granska några av svaren i 
detta avseende. 
 
Genomgående brottas ledningen med publiceringsstrategin och svaren markerar såväl oro 
för att konkurrenter skall ”stjäla nyheterna”, som oklarheter i den interna beslutsprocessen. 

 
”Det krävs dygnet runt bemanning i den nya medievärlden – både helger och nätter. 
Men det har vi inte – möjligen är det på gång med någon på lördagar".”  

(Alström & Hedman, 2002) 
 
 
Att välja rätt publiceringstillfälle 
Så två huvudsakliga problem framstår som tydliga. För det första kan jag publicera alla slags 
nyheter när de registrerats. Måste jag göra ett val? Vilka nyheter skall företaget spara för 
den tryckta produkten och vilka skall ut direkt? För det andra, vilka konsekvenser får de 
ställningstagande som företaget fattar för organisationen och därmed arbetstider. 
 
Låt oss så titta på hur medarbetarna ställer sig till ett antal frågor som just berör 
digitaliseringen, distributionen, nyhetsrytmen och dess effekter för journalistiken. 
Redovisningen utgår från de öppna frågorna 8, 9 och 14 i bifogat frågeformulär. 
 
Fråga 8.  "Vad tror du att digitaliseringen, där nyheter nu kan läggas ut samtidigt på flera 
kanaler/distributionssätt, betyder för journalistiken och din arbetsplats/företag"? 

 
Svaren från medarbetarna handlar om några få aspekter.  
 
"Informationsflödet ökar. Allt blandas ihop och gränserna mellan reklam och information 
blir mer otydliga och vår roll blir att sortera och kontrollera information". 
 
"Från lyssnarnas perspektiv blir det fler medier att konsumera. Det finns bra möjligheter i 
detta om man fortsätter att vårda trovärdigheten". 
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"Avgörandet för vår tidnings del kommer när vi upplever att vi får problem- väntar vi för 
länge kommer problemen. Tyvärr tror jag att papperstidningen får det besvärligt. 
Papperstidningen kommer inte att finnas kvar-nyhetsförmedlande webbar förekommer 
redan och när vår tidning inte tar chansen utan hindrar flödet, dvs. undanhåller läsarna 
dessa nyheter – så drabbar det tidningen". 
 
Det första som vi kan notera är att det saknas tydliga prioriteringar om vilka slags nyheter 
som redaktionerna skall lägga ut direkt på nätet. Svaren återspeglar mer de traditionella 
journalistiska värderingarna. Man poängterar betydelsen av att nyheten är trovärdig och att 
gränsdragningen mot de kommersiella budskapen finns där. Vidare att journalistiken måste 
bibehålla sin kvalitet, måhända kan tilltalet via de nya medierna bli mer personligt, 
samspelet mellan de olika medierna öka och information som når redaktionerna måste 
kontrolleras och sorteras bättre. Sett utifrån arbetsplatsens/företagets perspektiv så betonas 
de ökade svårigheterna att få in annonsmedel. Samtidigt menar man att tekniken kan 
underlätta arbetet, men att det återstår en del tekniska frågor att lösa. Flerkanalpubliceringen 
betraktas som en ny möjlighet både från företagsperspektiv och från kundperspektiv. 
Eftersom det ökar tillgängligheten och serverar kunderna fler perspektiv. 
 
Märkligt nog finns det inga svar som tar upp konsekvenserna för organiserandet av arbetet, 
förändrade arbetstider eller liknande (Maynard, 2000). En förklaring kan säkert vara att 
fokus i debatten varit effekterna av mångkanalpublicerandet för företaget gentemot 
marknaden, såväl den kommersiella som läsarna. Som framgår av citaten ovan finns en 
rädsla för att tidningsföretagen väntar för länge med sin egen produktutveckling. Istället för 
att ta täten så väntar man och låter andra exploatera marknaden. Låt vara att vinsterna av den 
exploateringen inte kan räknas hem idag. Samma tendenser som de respondenterna oroas 
över har visat sig i omfattande studier av hur företag möter nya produkter inom det egna 
segmentet (Christensen, 1999). Många tidningsledare har hävdat att webben kannibaliserar 
på papperstidningen. Östersunds Posten har genomfört en egen undersökning med 2000 
personer som visar att nästan 70 procent besöker webbplatsen varje dag eller åtminstone 
flera gånger i veckan. Över hälften av dessa läser också papperstidningen varje dag. 
Åldersmässigt är cirka 60 procent över 30 år och två tredjedelar av besökarna sitter hemma 
när de kopplar upp sig mot webben. Studien visar att produkterna kompletterar och 
förstärker varandra snarare än dess motsats, menar tidningens ledning (Lindskog, 2002). 
 
 
Framtidens distribution 
Digitaliseringen har inte bara betydelse för konkurrensen mellan medieformer. Den kan 
också i den bästa av världar brygga över de långa distributionssträckorna. Inte minst för 
landsortstidningar i gles- och utflyttningsbygder är detta av största betydelse för den 
fortsatta utgivningen och lönsamheten. I takt med avfolkningen ökar kostnaden per 
distribuerat exemplar. Det blir svårare att upprätthålla egna distributionslinjer och övergång 
till postdistribution måste övervägas. Samtidigt pågår en omfattande nedläggning av 
postkontor och utdelningen försämras. Östersunds Posten sökte under en tid överföra 
tidningen till kunderna i de mer perifera områdena med hjälp av Internet. I dessa 
ytterområden, som kan betecknas som ren glesbygd, får prenumeranterna vänta till 
eftermiddagen innan posten levererar ÖP i deras brevlådor. ÖP: s distributionsexperiment 
tillgick så att man skickade sidorna till en server i ett extern företag. Servern konverterade 
sidorna till ett vanligt A 4-format som kunde skrivas ut på en vanlig printer. Tekniskt 
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fungerade det hela, men papper- och tonerkostnaderna blev för höga för prenumeranten. 
Försöket har nu avbrutits. 
 
Hur ser då medarbetarna på distributionsutvecklingen med en försämrad distribution till 
framför allt glesbygden? Fråga 9 i vår intervjuguide avsåg att mäta detta: 
 
 "Distributionen av tryckta produkter har blivit allt dyrare. Posten drar ner på sin 
servicenivå och antalet glesbygdsboende minskar. Vilka effekter tror du att denna utveckling 
får för det företag som du arbetar på"? 
 
"Kan inte svara på det. Men vi klarar det tidsmål som vi satt upp- nämligen att alla läsare 
skall ha tidningen i lådan för klockan sex på morgonen. Sen beror det på hur många vi 
släpper in i presshallen ( hur många externa produkter som man trycker)". 
 
"Jag tror inte att papperstidningen försvinner. Det trodde man förr, när Internet kom. Den 
kommer att förbli huvudprodukt. Folk har inte anammat nättidningen. Ledningen är 
entusiastisk på webbtidningen som komplement, men tror inte heller att papperstidningen 
försvinner. De köpte ju en ny press". 
 
"Man måste stödja distributionen. Vi ökar i upplaga trots att befolkningen minskar. Det blir 
svårare med papperstidning, men det blir inga stora förändringar på kort sikt. Det är svårt 
att veta om papperstidningen kommer att försvinna. Vi har investerat i ny tryckteknik". 
 
"Frågan är var gamla tidningsläsare tar vägen? Det vore hemskt om tidningarna försvann. 
Det skulle förstöra för radio, eftersom de kompletterar varandra". 

 
Sammantaget så finns det några huvudsakliga teman i svaren. Ett är att man överhuvudtaget 
inte vet något om effekterna frånsett att man fruktar att problemen växer. Att läsaren skall ha 
tidningen i tid, är en genomgående synpunkt. Lyckas inte tidningarna med detta är de i fara, 
menar man. Men i samma andetag som man inte tror på tidningarnas död, hänger sig många 
åt ett slags önsketänkande till tidningens förmån. Exempel på detta är att man inte tilltror 
publiken den mognad som nättidningskonsumtion innebär. Man pekar också på allt krångel 
som ligger i den sortens nyhetskonsumtion och utskrift av nättidning på papper. Men det 
finns också en slags förtröstan om tidningens överlevnad som baseras på ledningarnas 
satsningar på nya pressar. Kan de investera, kan faran inte vara överhängande, tycks man 
resonera. Denna trovisshet på ledningens förmåga att påverka framtiden, har också sin 
baksida i vilken man efterlyser mer kreativa förslag på distributionslösningar, främst för 
tidningsdistribution. Och som en sista tröst finns en diffust uttalad önskan om stöd för den 
tryckta tidningen. Möjligen inspirerad av den skrivelse som ett antal norrländska 
tidningsledare ställde till kulturministern om stöd för lördagsdistribution i glesbygd. En 
skrivelse som har resulterat i ett begränsat stöd för dessa tidningar. 
 
 
Morgondagens journalistik 
De frågor som vi hittills redovisat om digitaliseringens effekter för journalistiken och den 
allt dyrare distributionen av tidningar har väckt frågor om journalistikens innehåll. Vi ville i 
intervjusituationen få medarbetarna att lite fritt fantisera, dvs. utan större prestationskrav, 
om journalistyrkets framtid. Vilken väg kommer det att ta? Vad upptar medarbetarnas tankar 
kring roll och relation m.m? 
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Fråga 14. "Om du tillåter dig att fritt fantisera om det journalistiska yrkets framtid, vart tror 
du det är på väg"? 
 
"Jag tror det kommer att finnas utrymme för alla sorters journalister att verka. Men nyheter 
kommer inte längre att förmedlas på papper. Skrivandet av dessa förmedlas direkt on – line. 
Vi kommer att få mindre tung information, mer skvaller och mer lätt information. Man 
kommer att sikta på tre/fyra nyheter per dag- annars blir vi för mätta. Läsningen har ”gått 
hem” med de äldre journalisterna- nu tappar vi läsning. För övrigt är det märkligt att tänka 
sig att vi har exakt lika många nyheter per dag som vi har journalister på skiftet". 
 
"Lite utslätat tror jag. Man vet inte var det är på väg men det är inte lika opinionsbildande 
som tidigare. De stora skribenterna vågade ha en åsikt och tog ställning- idag hakar man 
på samma nyheter och kör dagen ut och det blir urtrist i längden". 
 
"Journalistiken blir både mer spännande och mer fabriksliknande". 
 
"Det kommer att bli mer intressant. Det journalistiska arbetet kommer att utvecklas". 
 
"Man måste behärska mer teknik och kunna göra fler saker bra. Uppgifterna förändras och 
slås ihop". 
 
"Det blir inte roligare. Man får inte samma trivsel. Det har blivit "telefonjournalistik": 
snabbare, billigare, men sämre information". 
 
"En väg är att bli mer berättande. Webben är en väg. Jättebylinejournalistiken som på 
Expressen och Aftonbladet en annan". 
 
"Som journalist kommer man att jobba med fler format. Vi blir mer av multijournalister. Vi 
kan inte bli färre om vi skall fortsätta göra en förstklassig produkt". 
 
Kanske kommer det också i framtiden att finnas utrymme för all slags journalistik. Men 
bakom våra svar tycker vi oss ha märkt en klar generationsuppdelning. De yngre är mindre 
allmänt kritiska, kan lättare tänka sig multimediejournalistik, jättebildbyline och mer 
skvaller. De äldre oroas över den alltmer ytliga journalistiken och ser berättandet som en 
kvalitetshöjande aspekt. man oroas över att denna kvalitativa journalistik "offrats" i snutti-
fieringens och synergiernas tidsålder. "Fabriksjournalistik- telefonjournalistik" ersätter de 
tidigare opinionsbildande journalisterna som tog ställning och vistades bland läsarna. Idag 
blir det i nyhetsmättnadens spår mer av "följa-Johnbeteende" än nydanande och 
integritetspräglad journalistik. Ghersetti, 2001 visar att heterogeniteten i journalistkåren 
ökar. En ny yngre generation journalister, med andra värderingar än de äldre journalisterna, 
är på väg in. De arbetar i kommersiella radio- och TV- bolag och i sina professionella 
värderingar liknar de kvällstidningsjournalisterna. Forskarna menar att måhända denna 
heterogenitet som man tyckt sig notera, i ljuset av den ökande konkurrensen på 
mediemarknaden, leder till en mer heterogen journalistik. Vi har noterat en upplösning av de 
journalistiska genrerna. Gränsen mellan fakta och fiction har luckrats upp. Journalistiken 
som genre blir mer diffus och de traditionella kraven på objektivitet minskar. Berättandet 
har i det högre tempot ökat dramatiseringen, personifieringen, förenklingen och 
tillspetsningen (Alström et. al, 2001). 
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Personalens syn på hoten mot företagen 
Genomgående har vi kunnat notera att personalens inställning (se kapitel 2) är av avgörande 
betydelse för den förändringstakt som ett företag kan ha. Personalens kunskaper och 
kännedom om mål och visioner bildar den grund utifrån vilken de senare själva kan agera. 
Ett kunnigt och självständigt agerande från personalens sida ger företaget handlingskraft. 
Låt oss därför också redovisa personalens syn på ett antal frågor med koppling till de 
faktorer som hänger samman med nyhetsförändring. Vi menar att nyhetsförändring, 
anpassning av nyhetsutbudet till den multimediala mottagarstrukturen, endast kan göras om 
beredskapen finns hos personalen och i företagets ledning. Vi har valt att utifrån fråga 29 
(Det talas om hot mot de etablerade medierna. Vi vill att du tar ställning till ett antal 
påståenden). De fjorton påståendena kan grupperas i fyra huvudsakliga undergrupper: 

A. Kultur och personal 
B. Teknik och distribution 
C. Annonsmarknaden 
D. Mediepolitiken 

 
I redovisningen av resultaten av de 14 påståendena har vi krympt skalan från elva positioner 
till enbart tre. Alternativen 0-4 har sammanförts i kategorien "Helt felaktigt påstående", 
position 5 utgör kategorien "Varken felaktigt eller riktigt", som vi för enkelhetens skull 
benämner "neutral" och slutligen har positionerna 6 - 10 sammanförts i kategorien "Helt 
riktigt påstående". Vi kommer endast i tabellform att redovisa resultaten från de påståenden 
som visar på mer avgörande skillnader mellan företagen. Där differenserna understiger 20 
procentenheter görs kommentarer i löpande text. 
 
Grupp A. Kultur och personal. 
 
Tabell 1  Hoten mot medieföretagen kommer utifrån (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutral Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 17 24 59 41  
 
Örnsköldsviks Allehanda 18 32 50 22 
 
Radio Västernorrland 52 29 19 21 
Total 26 27 47 84 

 
Tabell 2  Hoten mot medieföretagen kommer inifrån (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 54 20 26 39 
 
Örnsköldsviks Allehanda 62 24 14 21 
 
Radio Västernorrland 36 36 28 22 
 
Total 51 26 23 82 
 
Av tabell 1 och 2 framgår att de två tidningsföretagens personal i första hand menar att 
hoten kommer utifrån och i betydligt lägre grad inifrån företagen själva. Radions personal 
har en annan värdering av hoten. En minoritet menar att hoten kommer utifrån, bara 19 
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procent, medan 36 procent tar avstånd från påståendet att hoten kommer inifrån.Det är 
framförallt arbetsledare som registrerar hotbilderna. Bland dessa är det 50 procent som 
instämmer i att hoten kommer utifrån och 38 procent som delar uppfattningen att hoten 
också kommer inifrån. I det senare påståendet är det endast 20 procent av de anställda som 
instämmer. Förklaring kan vara arbetsledarnas större möjligheter till externt 
kunskapsinhämtande (se kap. 2) och svårigheten för personalen att se sig själva som en del 
av de interna hoten. Bland de yngre medarbetarna, de under 37 år, är det färre, 38 procent, 
som anser att hoten kommer utifrån mot 48 procent bland de äldre. När det gäller de interna 
hoten tycker 30 procent av de yngre att de kommer inifrån, mot endast 12 procent av de 
äldre. Sannolikt är detta ett resultat av den debatt som varit kring värdet av att ha kvar den 
äldre arbetskraften och de tendenser som funnits i bl.a. mediebranschen att förtidspensionera 
personal. Männen är mer benägna att instämma i såväl den externa hotbilden, 52 procent 
mot 40 procent av kvinnorna, som i den interna, 30 procent av männen mot 15 procent av 
kvinnorna. De med kortare utbildning har större benägenhet att lägga hoten externt, 75 
procent av de med grundskola mot 36 procent av de högskoleutbildade. De interna hoten 
bejakas främst av de högutbildade, 24 procent av de med högskoleutbildning mot 13 procent 
bland de med grundskola. Den tid som man arbetat i företaget tycks inte ha någon inverkan. 
 
I vår första rapport Hot och möjligheter i morgondagens medievärld (Alström & Hedman, 
2002) delade vi in undersökningens företag i tre grupper, beroende på hur företags-
ledningarna beskrev hot och möjligheter för det egna företaget. I den första gruppen åter-
fanns ÖP och Nerikes Allahanda (NA). De tror på den egna kapaciteten som en möjlighet. 
Främst är det personalen som är den stora tillgången, men de investerar också i teknik som 
gör dem mer rustade och kanske framförallt trygga att möta den förändrade omvärld som de 
tycker sig se. Med satsning på personalen och tilltro till personalens kapacitet och kunnande 
blir den kanske den främsta möjligheten för att möta det förändrade medielandskapet. Hoten 
såg dessa företags ledningar helt som externa, dvs. liggande utanför det egna företaget och 
framför allt är det hot av teknisk natur.  
 
Örnsköldsviks Allehanda bildar en egen grupp. Där ser man möjligheterna i den interna 
mänskliga och tekniska miljön samtidigt som hoten framförallt är mänskliga och interna. På 
ÖA finns också samma otydlighet som på Radio Västernorrland och Svenska Dagbladet 
(SvD), men den har sannolikt helt andra orsaker. Här har vi en monopoltidning som med 
god lönsamhet under decennier verkat på en stark marknad. Personalen har varit företaget 
trogen och stabiliteten i såväl denna som produktutformning och ekonomi har inte skapat 
några entydiga incitament för en förändrad företagsstrategi. 
 
I den tredje gruppen som omfattar Radio Västernorrland och SvD är hoten interna och såväl 
tekniska som mänskliga. Direktiv uppifrån som reglerar teknikutveckling reducerar den 
egna stationens val av teknik oavsett vilka lösningar den kan ha på framtidens behov. Här 
kan uppstå en skillnad mellan vad direktiven föreskriver och vad man lokalt ser som bäst 
och denna diskrepans sprider osäkerhet och otydlighet i organisationen. Detta påverkar såväl 
uppfattningen om hot som möjligheter. Om man accepterar det synsättet kan man lättare 
förstå den osäkerhet eller otydlighet som kännetecknar radiofolkets svar på strategisk nivå 
om hot och möjligheter. Däremot föreligger en samsyn om att hoten främst är mänskliga och 
interna. 
 
Personalens uppfattning konfirmerar ledningens beskrivningar om hot och möjligheter. 
Tydligast är detta för de två extremerna Östersunds Posten och Radio Västernorrland. ÖA-
ledningens mer diffusa framtidsbild återfinns inte i lika stor utsträckning bland personalen. 
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I övrigt kan sägas att 95 procent av personalen instämmer i påståendet att de är företagens 
främsta tillgång. Totalt är det 58 procent av samtliga anställda som instämmer i påståendet 
att bristen på förändringsbenägenhet är det största hotet mot företagen. Och ser man till 
tidningsföretagen är siffran än högre, 62 - 64 procent. Det är framförallt bland arbetsledarna 
som påståendet får stöd, 77 procent mot 53 procent bland övriga anställda. De som varit 
anställda kortare tid än 5 år är också mer benägna att instämma, 63 procent mot 53 procent 
bland de med längre anställning i företaget. 
 
Tabell 3.  Man kan inte göra morgondagens medier med dagens åldrande redaktioner (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 48 24 28 42 
 
Örnsköldsviks Allehanda 24 19 57 21 
 
Radio Västernorrland 67 17 17 24 
 
Total 47 21 32 87 
 
Vi har i den första rapporen diskuterat den redaktionella ålderssammansättningens betydelse 
för produktutformningen. Vi kunde då konstatera att "Generationsfrågan är en svår fråga att 
hantera. Här ställs erfarenhet mot behovet av nytänkande och kanske framförallt förändrat 
utbud vad avser såväl innehåll som kanaler. Men det förefaller som om de företag som ser 
de främsta hoten som interna och mänskliga bland annat har generationsfrågan som en 
viktig aspekt" (Alström & Hedman, 2002). Personalens uppfattning på ÖA verifierar här 
ledningens uppfattning. Frågan om en föryngring av redaktionen har också varit levande vid 
det företaget. Medan en majoritet på de övriga företagen förhåller sig frågande eller neutrala 
till påståendet. Det är framför allt de äldre som instämmer i påståendet, 44 procent mot 27 
procent av de i åldrarna under 37 år. Man kan ställa sig frågan om de äldre efter alla 
diskussioner om föryngring och förändringar i en bransch i stark omvandling är offer för en 
överblivenhets känsla. De yngre tycks i större grad värdesätta de äldres erfarenhet som en 
behövlig ingrediens för de yngre läsarna, medan denna känsla inte får motsvarande accept 
bland de äldre. Här finns sannolikt ett område av stort kompetens och ekonomiskt värde att 
ta tag i för företagsledningarna. 
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Grupp B - Teknik och distribution 
 
Tabell 4.  Den digitala tekniken inverkar negativt på nyhetsinnehållet (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 83 7 10 42  
 
Örnsköldsviks Allehanda 64 9 27 22 
 
Radio Västernorrland 92 4 4 24 
 
Total 81 7 12 88 
 
Det är bara på ÖA som det finns ett viss tvekan till den digitala teknikens välsignelse. 
Samtliga tidningsföretag i undersökningen har i olika omfattning arbetat med 
webbtidningar. Lösningarna har varierat, från tid till annan och det är svårt att direkt koppla 
de olika tidningarnas webbverksamhet till deras egen situation på lokalmarknaden. Snarare 
är den kopplad till just de aktuella tidningarnas behov av förnyelse, experimentlust och 
organisationsförändringar. Tre av tidningarna NA, SvD och ÖP har ganska målmedvetet 
arbetat med nättidningar, medan ÖA kommit igång senare och intar en mer sökande 
inställning till företeelsen måhända kopplad till deras relativt unika ställning som 
monopoltidning (Alström & Hedman, 2002). Det är framför allt de som arbetat på företaget 
längre än 5 år som instämmer i påståendet, 24 procent mot endast 2 procent bland dem som 
arbetat kortare tid än 5 år. 
 
Tabell 5.  Distributionen är mediernas största problem i framtiden (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 24 29 46 41 
 
Örnsköldsviks Allehanda 54 5 41 22 
 
Radio Västernorrland 52 26 22 23 
 
Total 40 22 38 86 
 
Nästan 40 procent instämmer i påståendet att distributionen är mediernas största problem i 
framtiden. Och inte oväntat är det medarbetarna på Östersunds Posten som är mest 
bekymrade. ÖP: s spridningsområde omfattar stora delar glesbygd och området är dessutom 
stort till ytan och med ibland väldigt långa avstånd mellan de enskilda prenumeranterna. 
Norrlandstidningarnas ledningar har under året uppvaktat kulturdepartementet mot bakgrund 
av de stigande kostnaderna för postdistribution, och önskat ett visst statligt stöd. Det är 
framförallt de manliga medarbetarna som oroar sig för distributionen, 45 procent mot enbart 
31 procent av kvinnliga medarbetare. Högskoleutbildade medarbetare är betydligt mer 
oroade för den framtida distributionen, 40 procent än de med grundskola, 13 procent. 
 
Alla företag berör den fysiska distributionen och svaren varierar med marknadssituation och 
geografi. För Östersunds-Posten med långa distributionslinjer, där avståndet mellan prenu-
meranterna blir glesare för vart år, innebär distansdistributionen stora och ökande kostnader. 
Inte minst gäller det senare för den del som distribueras med post på lördagar. Ett dilemma 
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för tidningen är att det är en åldrande andel som bor längst från tidningens tryckort och att 
dessa i mindre grad än andra har möjlighet att ta emot tidning via nätet eller på annat 
elektroniskt sätt.  
 
Örnsköldsviks Allehanda har en liknande situation om än mindre accentuerad, men här har 
tidningen utfäst sig att leverera den tryckta tidningen så länge prenumeranten vill ha den. 
Detta trots att man saknar tryckt konkurrent.  
 
Erfarenheten av arbete med ny teknologi skapar mindre motstånd mot tekniska nyheter. Den 
oro som finns mot det som vi kan kalla teknikorienterade frågor, som distributionen, är 
realistiskt grundade i dagens svårigheter och någon mer allmän teknikoro är svår att finna i 
svaren. Att det är så understryks av svaren på den mer generella frågan "Ny teknik är ett 
stort hot mot företagen", där totalt endast 19 procent instämmer i påståendet och återigen är 
andelen instämmande störst på ÖA, 32 procent mot enbart 13 procent på Radio 
Västernorrland och 17 procent på ÖP. Arbetsplatser som sedan länge har arbetat mer 
genomgripande än ÖA med implementering av ny teknik. 
 
Grupp C - Annonsmarknaden 
 
Tabell 6.   Den lokala annonsmarknaden är viktigare än den lokala läsarmarknaden (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 62 29 9 42 
 
Örnsköldsviks Allehanda 55 36 9 22 
 
Radio Västernorrland 86 0 14 21 
 
Total 66 23 11 85 
 
I medarbetarens värdering är läsar- och lyssnarmarknaden betydligt viktigare än annons-
marknaden. Totalt är det endast 11 procent som sätter annonsmarknaden före läsar-
marknaden, men då bör man beakta att en majoritet av respondenterna arbetar journalistiskt. 
Det är framför allt de medarbetare som har högskoleexamen, 74 procent som är skeptiska till 
påståendet mot 29 procent bland de med grundskola. Det finns också en svag tendens till 
större skepsisisk bland de yngre medarbetarna, liksom bland kvinnliga medarbetare. 
Arbetsledarna är däremot mer oroade än övriga medarbetare. 18 procent av arbetsledarna 
menar att annonsmarknaden är viktigare än läsarmarknaden mot 9 procent bland övriga 
anställda. 
 
Tabell 7.  Eftertextannonser gör sig bäst i elektroniska medier (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 78 10 12 41 
 
Örnsköldsviks Allehanda 68 23 9 22 
 
Radio Västernorrland 53 37 10 19 
 
Total 69 20 11 82 
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I debatten om vilka annonser som lämpar sig bäst för de elektroniska medierna har 
arbetsmarknad, bilmarknad och fastighetsmarknaden lyfts fram som den del av 
eftertextmarknaden som är mest i farozonen för tidningarna. Trots att tidningarna förlorat 
stora delar av dessa marknader är det som vi ser, få av de anställda (11 procent) som är 
beredda att hissa ett varningens finger för utvecklingen. Tron på det egna mediets 
förträfflighet är omfattande, vilket i sig kan vara oroande om det innebär en brist på 
agerande från tidningsföretagen mot de nya annonsaktörerna. Det finns inte heller några 
skillnader mellan olika grupper av anställda, varför man ganska säkert kan fastslå att 
åsiktshomogeniteten är kompakt. 
 
Tabell 8. Dagspressen kommer också i framtiden att få en minskad del av reklamkakan 

(procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 24 17 59 42 
 
Örnsköldsviks Allehanda 29 24 47 21 
 
Radio Västernorrland 22 9 69 23 
 
Total 24 16 60 86 
 
Även om tilltron till såväl den lokala läsarmarknaden som dagspressens möjligheter att 
bibehålla eftertextannonserna är omfattande så finns samtidigt en mycket stark medvetenhet 
om dagspressens framtida möjlighet att bibehålla sin andel av reklamkakan. Hela 60 procent 
av medarbetarna tror på en dystrare reklamutveckling för dagspressen. Det är framförallt 
medarbetare med grundskola, 71 procent som oroas av flykten av annonsmedel, mot 59 
procent bland de högskoleutbildade. Det är också fler av arbetsledarna som tror på en sämre 
annonsmarknad för tidningarna, 77 procent mot 54 procent av övriga anställda. Samma 
tendens hittar vi också bland dem som arbetat kortare tid än fem år i sin nuvarande 
befattning, 67 procent mot 51 procent bland dem som är mer varma i kläderna. Resultatet 
kan tyckas motsägande. Men om bedömningen av den totala utvecklingen kan ses som 
resultatet av en faktisk observerbar utveckling som inte låter sig förnekas. Så kan den 
fortsatta tilltron till läsarmarknaden samtidigt ses som ett uttryck för en yrkesprofession, 
journalisternas, syn på sitt eget hantverks styrka eller önskan om dess styrka på en marknad. 
På motsvarande vis kan man tänka sig att medarbetarna trots vetskapen om att en stor andel 
av eftertexten försvunnit till de elektroniska medierna ändå förnekar deras effektivitet. Inte 
minst kan det förhålla sig så att effektivitet är en sak, men att effektivitet och flytt av 
annonser till ett annat medium inte nödvändigtvis är samma sak. Hur tror då analytiker och 
de personer vi intervjuat att reklammarknaden kommer att utvecklas? De flesta, faktiskt i 
båda grupperna, kopplar den framtida annonstillströmningen för dagstidningar huvud-
sakligen till utvecklingen av Internet och då nästan enbart till hur ”nätet” lyckas dra till sig 
annonser. Få av de intervjuade gör, spontant, några analyser av vad andra medier eller 
utvecklingen inom andra medier skulle kunna ha för betydelse i sammanhanget. Både 
utvecklingen på mobiltelefonområdet, bl. a med nya tjänster över det mobila nätet, och 
digital-TV-området, där framför allt interaktiva tjänster kan komma att locka till sig tittare 
och användare i större omfattning än vad vi har sett tidigare, borde vara av intresse för 
tidningsutgivarna att hålla sig informerad om och ha med i beräkningen inför framtiden. Så 
tycks inte vara fallet i dag. Även om många av dem som vi har intervjuat inser beroendet av 
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annonsintäkterna hyser flera dock stort hopp, realistiskt eller inte, om att papperstidningen 
är det bästa mediet för att förmedla lokala annonser, precis på samma sätt som man tror att 
tidningen på papper är det bästa sättet att förmedla lokal information på. Generellt kan vi 
nog säga att tilltron till papperstidningen är stark bland de intervjuade, men att det finns en 
begynnande medvetenhet hos de flesta om att situationen kan komma att förändras när det 
gäller framför allt intäktssidan. Det förefaller som om skillnaderna mellan de goda och 
dåliga åren blir allt mer tydliga. Från bottennoteringen 1996 skedde en stark utveckling till 
2000 som, för de allra flesta dagstidningar, blev ett mycket gott år ekonomiskt sett 
(Gustafsson&Westergren, 2001), men redan 2001 förändrades situationen. De nya 
konkurrenterna är dock inte klart definierade och i avsaknad av tydliga sådana köper 
tidningsföretagen in sig i TV- och radiobolag som sänder lokalt, även om kostnaderna för 
detta är höga.  
 
Det finns under alla omständigheter anledning att mer i detalj analysera relationen mellan 
kunskapen om reklampengarnas vägar och medarbetarnas tilltro till det egna mediets 
fördelar. I värsta fall har vi här en konflikt emellan fakta och känsla om reklamens framtida 
utseende. 
 
Grupp D - Mediepolitiken 
 
Tabell 9.   Mediepolitiken kan bara marginellt påverka medieutvecklingen (procent). 
 
 Helt felaktigt Neutralt Helt riktigt N 
 
Östersunds Posten 44 29 27 41 
 
Örnsköldsviks Allehanda 14 43 43 21 
 
Radio Västernorrland 41 18 41 22 
 
Total 36 30 34 84 
 
Inställningen till mediepolitiken påverkan på medieutvecklingen är kluven. Oron för 
mediepolitikens inverkan är störst vid ÖA. Medarbetare över 37 års ålder är dubbelt så 
oroade över mediepolitikens inverkan, 42 procent mot 21 procent bland de yngre. Vidare är 
det män, 40 procent mot 28 procent av kvinnorna, liksom högutbildade, 37 procent mot 14 
procent av de med enbart grundskola som är oroade. På frågan om det spelar någon roll för 
mediemarknaden. vilka politiska beslut som fattas inom området, så menar 52 procent att 
politiken har betydelse och endast 29 procent tycks mena att mediemarknaden styr sig själv. 
Och det tycks som om män, högutbildade och de med relativt kort tid i sin nuvarande 
befattning har störst tilltro till mediemarknadens möjligheter att vara självstyrande. 
 
Mediepolitiska ingrepp tycks synnerligen perifera utifrån en pressynvinkel. Däremot kan 
företrädare för SR se betydande hot och möjligheter i framtiden. Finansieringsfrågan är det 
stora orosmolnet för public service och här skulle en omprövning av presspolitikens mång-
faldsbegrepp kunna medverka till ökade möjligheter för SR, i varje fall enligt företrädare för 
bolaget i fråga. 
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Slutsatser 
Medieföretagens uppfattningar om framtiden präglas av traditionalism. Även om de flesta 
har multimedieföretaget eller mediehuset på sina läppar så saknas den konkretiserade bilden 
av dessa begrepps innebörd i de anställdas svar. Detta framgår inte minst av den oklarhet 
som finns om publiceringsstrategier i de olika företagen. Vad som skall publiceras, när och 
var, förefaller mer ad hoc-betonat än stabilt och sannolikt kan detta hänföras till den sökande 
hållning som företagen uppvisar. Kanske är det också därför som de anställdas associationer 
mer går till begrepp som trovärdighet och gränsdragningsfrågor mellan redaktionellt 
material och annonser när medieföretagens och journalistikens framtid kommer på tal. Den 
förtröstan som de medieanställda känner för den tryckta produkten kan i stort, i vart fall i 
tidningsföretagen, kopplas till just gjorda eller nu planerade pressinvesteringar. En slags 
förtröstan om att så omfattande investeringar inte görs om framtiden skulle gå i en annan 
riktning för de tryckta produkterna. På det rent journalistiska området finns en oro för 
journalistikens förytligande och samtidigt en mindre grad av värdegemenskap om 
journalistikens innehåll, stil och värderingar. En slags journalistikens heterogenitet eller 
individualism, måhända en konsekvens av ett tydligare generationsskifte i journalistkåren. 
De hotbilder som journalisterna ser ligger i kulturen, där de externa hoten är tydligast för de 
äldre och lågutbildade journalisterna medan arbetsledare, yngre och högutbildade i större 
utsträckning lägger hoten i företaget självt. En bidragande orsak kan vara talet om att 
pensionera den äldre arbetskraften, vilket bidrar till denna grupps övertalighetskänsla. På 
ÖA finns en större skepsis till teknikens inverkan på det journalistiska nyhetsarbetet medan 
distributionen upplevs som ÖP: s stora problem. Här finns å andra sidan en realistisk syn på 
teknikproblemen, snarare än en generell oro. Medvetenheten om annonsmarknadens 
betydelse för medieföretagen tycks låg relativt den journalistiska produkten. Oron för att 
eftertexten skall gå till andra medier är inte heller så utvecklad trots att man oroas för den 
mer generella nedgången på annonsmarknaden.  
 
Det tycks således som om de anställda i sin framtidsvision, där multimediebegreppet 
visserligen finns, inte klargjort dess innebörd för sig. Samtidigt som de förlitar sig till den 
traditionella journalistikens kraft på marknaden även givet de marknadsmässiga 
förändringar som annonsmarknaden uppvisat på senare tid. Måhända är det så att problemen 
och hoten är för näraliggande för att riktigt tas på allvar i förändringsprocessen. 
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KAPITEL 7 - MOBILA REDAKTIONER   
 
Per Mattsson 
 
Kapitlet behandlar mobila redaktioner - ett sätt att utföra och organisera arbetet på 
redaktioner som innebär att valda delar av redaktionen befinner sig (är rörliga) utanför 
redaktionshuset under en större del av arbetstiden. Rörligheten kombineras med ett 
informationssystem som gör att de på redaktionen som arbetar mobilt ändå får normalt stöd 
av redaktionssystemen samt att de inte behöver återvända till redaktionen för inlämning av 
färdigt material. 
 
Kapitlet avser att: 

1) ge en bakgrund till mobila redaktioner 
2) en beskrivning av begreppet ”mobila redaktioner” och 
3) beskriva tre redaktioners föreställningar om mobila redaktioner baserat på en 

enkätundersökning. 
 
 
Redaktioner och framtida produktion 
Det pågår en omvandlingen av mediebranschen. Allt fler av de gamla tidningshusen breddar 
sin verksamhet genom att publicera sig i fler medier. Östersunds Posten (ÖP) driver till 
exempel förutom den vanliga papperstidningen webbplatsen OP.se, tv-produktion i 
samarbete med TV4, nyhetsbrev via e-post, radionyheter, nyhetsnotiser via SMS och 
taltidning. 
 
I takt med att verksamheten diversifieras förändras också produktionsapparaten. Man för-
ändrar denna med syfte att publicera i de för företagen nya medierna under en större del av 
dygnet. Av Lindskogs (2002) studie framgår att samtliga nya tjänster  produceras inom den 
integrerade redaktion som Östersunds Posten under flera år byggt upp och som genom 
televisionens intåg fick ytterligare en ny dimension. 
 
Den traditionella tidningsredaktionen har en fast dygnsrytm. Man startar med morgonmöte 
där jobben läggs ut. Under förmiddagen görs ”research” så att man senare kan åka ut och 
ställa frågor, fotografera och göra intervjuer. Skrivandet och senare redigeringen av 
tidningen är sysslor som görs i redaktionslokalen. (Engwall,1981). 
 
De nya medierna ställer andra krav än den vanliga tidningen. Dels är arbetet i olika grad 
unikt för varje medium och dels har respektive medium en konsumtionscykel under dygnet 
som är unik för just det mediet. Under morgonen, från klockan sex fram till nio, präglas vår 
konsumtion av morgontidningar, radio och i viss mån av tv. Från nio fram till klockan fem 
på eftermiddagen är det fortsatt radio som konsumeras mest medan vi ägnar oss åt tv och 
kvällstidningar under kvällen. Nyheter på Internet är fortfarande ett relativt nytt begrepp i 
svenska medievanor. Här kan vi se en försiktig ökning av publiken från morgon fram till 
lunchtid. Sedan har Internetsajterna en liten men stadig publik fram till ca kl. 22.00. (SOM-
institutet, www.som.gu.se).  
 
Ett företag som har för avsikt att publicera i flera medier samtidigt behöver en 
produktionsstrategi i vilken man tar till vara och fördelar de resurser man har till förfogande 
över de olika medierna, olika beroende när på dygnet resurserna skall fördelas. Detta 
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kompliceras av både publicistiska och organisatoriska problem. Valet står mellan att 
integrera företagets redaktioner eller att låta dem fungera skilt åt. Integreringen kan ge 
redaktionella samordningsvinster men samtidigt kan detta göra att företagets olika produkter 
liknar varandra allt mer. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Samtidigt 
som de olika delarna - sett ur företags perspektiv – torde vara lättare att styra när företaget är 
ett bolag blir möjligheten att kontrollera något av dem, t.ex. om någon del skulle gå dåligt 
ekonomiskt, svårare när företaget är integrerat. 
 

”Integrering har i debatten om flerkanalpublicering betraktats som de mindre 
företagens enda alternativ för att kunna bedriva en tillräckligt ekonomiskt effektiv 
verksamhet.”  

(Lindskog, 2000) 
 
Det saknas en vedertagen definition av vad som konstituerar en integrerad redaktion. I de 
texter som hänvisar till integrerade redaktioner är det gemensamt att man samlar ihop de 
redaktionella resurserna under ledning av en nyhetschef eller ledningsgrupp. Sedan kan man 
välja vilken grad av frihet – om någon – respektive medieform ska ha i sin bedömning av 
vad som skall publiceras. Gemensamt är redaktionens ansvar att tillhandahålla material till 
de ingående medierna.  
 
 
Redaktionen och organisationen 
Ansvaret för de i företaget ingående nya medierna är delvis det nya för de gamla 
tidningshusen. Från ett publiceringstillfälle per dygn har man nu ansvar för en produktion av 
betydligt mer och delvis nytt material och under en betydligt större del av dygnet. Det är inte 
bara tidningens ”mun som skall mättas” utan också webbtidningens, radio- och tv-
sändningar. Detta ställer helt nya krav på arbetets organisation. 
 
Stig Nordqvist, Tidningsutgivarna, hävdar att ”– Tidningarna har bara ett par år på sig för 
den omvandling till distribution över flera kanaler som måste ske. För det behövs också ett 
nytt synsätt på arbetet.” (Pressens Tidning, nr 13 1999) 
 
Nordqvist tror själv på att det på grund av flerkanalspubliceringen kommer att utvecklas 
syndikat med journalister som inte nödvändigtvis behöver sitta på en dagstidning. De 
kommer att fungera som ett slags underleverantörer till tidningarna. Nordqvist fortsätter: 
”När man går från papperstidning till att bli mediehus behövs också en ny typ av 
ledningsmodell och redaktionsformer.” (Pressens Tidning, nr 13 1999) 
 
Bo Svensson, chefredaktör på Östersunds Posten, hävdar att det handlar om 
resursutnyttjande och konstaterar samtidigt att ÖP fortfarande har en hel del 
effektiviseringsarbete kvar att göra. 
 

”– Tar vi tv-redaktionen som exempel så är den en egen arbetsenhet av flera skäl, 
både praktiska och formella. Konstruktionen med ÖP TV AB som dotterbolag gör att 
vi ännu inte kan integrera fullt ut.”  

(Lindskog, 2002). 
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Mobila redaktioner  
Om vi ser en utveckling mot integrerade redaktioner, redaktioner med ansvar för publicering 
under en större del av dygnet i flera medier måste man på något sätt försöka sörja för 
produktionen utan att kostnaderna för denna stiger orimligt. 
 
Ett sätt att effektivisera arbetet som blivit allt vanligare på bl.a. kvällstidningar är att låta 
fotografer och reportrar sända in material direkt från datorn via modem eller mobiltelefon. 
Detta blir särskilt lämpligt när reporter eller team befinner sig långt borta från redaktionen 
eller när det är mycket bråttom med publiceringen av materialet.  
 
Detta arbetssätt kan mycket väl lämpa sig på en lokalredaktion även om avstånden där inte 
är så långa som för en rikstäckande redaktion. Man skulle vinna snabbhet till publicering 
och effektivitet genom elimineringen av resor till och från redaktionslokalen. 
 
Mobila enheter skulle kunna vara ett sätt att mätta redaktionernas behov av färskt material 
genom att det gör en större del av arbetstiden produktiv. Restiden tillbaks till hemma-
redaktionen uteblir, eller minskar. Man ges möjlighet att inte bara publicera sitt material 
under en större del av dygnet utan att dessutom publicera färskt material, såväl dagtid som 
kvällstid. Här öppnas därmed en möjlighet att kontinuerligt publicera rapporter från 
sportevenemang, debatter och andra händelser som man vill ha kontinuerlig bevakning av.  
 
Det finns andra skäl än de rent ekonomiska i termer av effektivitet eller resursutnyttjande att 
överväga satsningar på mobila redaktioner. Vinsterna kan nämligen också vara 
journalistiska. Mobiliteten placerar journalisterna närmare samhället och närmare läsarna. 
Kontakten med läsarna kan därmed öka. Eftersom man ges mer tid ute i fält så kan man 
tänka sig att man som journalist kan ägna mer tid åt research och intervjuer, samtidigt som 
fler händelser kan bevakas också på geografiskt mer avlägsna ställen, som tidigare inte fått 
så stor uppmärksamhet.  
 
 
Definitioner 
För att närmare förstå begreppet mobila redaktioner tittar vi lite närmare på dess två delar, 
”mobil” och ”redaktion”. Ordet ”mobil” har i Svenska Akademiens Ordbok betydelsen 
”rörlig”. I det här fallet används begreppet rörlig i betydelsen rörlig med bibehållen 
funktionalitet. En redaktion är enligt SAOL ”lokal för medarbetarstab vid tidning”. Idag 
används begreppet ”redaktion” lite förvirrande lika ofta om de innehållsproducerande 
medarbetarna, dvs journalister, fotografer, kameramän, tecknare osv, som om den lokal de 
arbetar i. Inom t.ex. en tidning är det vanligt med flera specialiserade redaktioner som 
sportredaktionen, nöjesredaktionen osv. Dessa kan, men behöver inte sitta i varsin lokal. En 
redaktion – en produktionsenhet – kan i sin minsta form bestå av en enskild journalist. Detta 
är vanligt på t.ex. lokalredaktioner.  
 
I det här sammanhanget har vi valt att inte definiera ”redaktionen” enbart som en 
artbetsplats utan ”redaktionen” utgörs av de verksamma medlemmarna på en 
medieproducerande arbetsplats. 
 
Med en mobil produktionsenhet, som kan bestå av en eller flera redaktionsmedlemmar avses 
en som befinner sig i eller utanför redaktionsmiljön/huset men som står i mer eller mindre 
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omedelbar kontakt med redaktionsledning och redaktionella system i form av arkiv, 
planering (dagbok) och andra databaser. 
 
De mobila redaktionerna arbetar huvudsakligen utanför redaktionsmiljön/huset och utför sitt 
arbete utan att vara beroende av system i form av telefonuttag, lokaler eller annan fast 
utrustning. I princip kan man tänka sig att samtliga redaktionsmedlemmar arbetar på detta 
sätt även om vi ännu inte sett exempel på det med undantag av redaktioner med endast en 
eller ett fåtal personer. 
 
Mobiliteten torde vara applicerbar på alla yrken inom en redaktion, främst reportrar och 
fotografer inom olika områden, men man kan tänka sig att expandera mobiliteten till andra 
arbetsuppgifter. 
 
 
Hur ska mobiliteten fungera? 
Om en stor del av det redaktionella arbetet behöver kunna genomföras i fält behöver man 
kunna samla in eller skriva men också redigera materialet på fältet och därefter skicka in det 
till den fasta redaktionen. Detta gäller såväl text och bild som ljud. 
 
Den mobila redaktionen och dess medlemmar behöver med någon form av tekniskt system 
ges möjlighet till kontakt med redaktionsledningen, de befintliga redaktionella systemen och 
andra mobila enheter, dvs kollegor. 
 
Idag har en redaktion i varierande grad flera produktionssystem som stöd för 
”storyhantering”, arbetsplanering, bildhantering, arkiv, import av nyhetstjänster som TT 
m.m. Dessa kompletteras med vanliga kontorsfunktioner som telefon, e-post, Internet m.m. 
Tillsammans utgör dessa det tekniska produktionsstöd som redaktionen använder sig av för 
att kunna producera sitt material. 
 
Om man avser att göra en del av redaktionen mobil är det viktigt att ta reda på vilka av de 
vanliga redaktionella funktionerna och stödsystemen man normalt har tillgång till på 
redaktionen som man också behöver i fält.  
 
Dessa system är samma som idag, dvs att komma åt telefon, redaktionens dagbok, arkiv, 
telefonlistor mm. Utöver dessa verktyg kan man tänka sig att det - precis som nu - är 
nödvändigt att ha kontakt med redaktionens övriga medlemmar och med 
redaktionsledningen. 
 
 
Konsekvenser med mobila redaktioner 
Om vi försöker att föreställa oss hur en arbetsorganisation med flera mobila enheter skulle 
se ut dyker några potentiella konsekvenser upp. De är både av negativ och positiv karaktär. 
 
Negativa: 

• Kontakten medarbetare emellan kan komma att minskas och ”känslan för företaget” 
kan därmed komma att minska om man inte stödjer denna med organisation och 
teknik. 

•  Redaktionsledningens kontakt med medarbetarna kan komma att minska. 
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Positiva 
• Möjlighet att snabbt få in publicerbart material från ställen geografiskt långt borta 

ökar. 
• Möjlighet att kontinuerligt få in publicerbart material ökar. En större del av dygnet kan 

därmed få bevakning. I kombination med flera medier och integrerade redaktioner kan 
också den publicerande delen av dygnet ökas. 

• Ökad kontakt med det omgivande samhället. 
• Mer tid kan ges till varje ”jobb”, då restiderna minskas eller uteblir helt. 

 
Ovanstående ger upphov till fler intressanta frågeställningar. Några av dessa är följande: 

• Behövs nya former av stöd för medarbetarna för att de ska klara av att slutföra sina 
uppdrag i fält utan det vanliga stödet och kraven från medarbetare och ledning? 

 
• Nuvarande organisation har sina rötter i den arbetsform man har nu. Behövs 

organisationen av en redaktion och dess ledning förändras? Hur kan en organisation 
anpassad för mobila redaktioner se ut?  

 
• Relaterat till frågan ovan: Hur djupt sitter redaktionens organisation ihop med 

(pappers)tidningens struktur? Var hör Internet hemma i en redaktion med gamla 
avdelningar som nyheter, kultur, sport mm? Kräver nya medier, integrerade och/eller 
mobila redaktioner helt nya former för arbetsledning och organisation? 

 
• Hur stor teknisk erfarenhet och kompetens krävs hos redaktionerna för en tekniskt mer 

komplex kontakt mellan redaktion och reporter? Detta har redan hjälpts upp av en 
långt driven digitalisering i produktionsmiljön och av det utbredda innehavet av 
datorer i hemmen men frågan måste ändå belysas. Dåligt eller direkt felaktigt 
utformad teknik kan också bromsa eller rent av motverka de eventuella vinsterna en 
mobil organisation skulle kunna medföra. 

 
Ovanstående ger upphov till fler intressanta frågeställningar. Några av dessa är följande: 

• Behövs nya former av stöd för medarbetarna för att de ska klara av att slutföra sina 
uppdrag i fält utan det vanliga stödet och kraven från medarbetare och ledning? 

 
• Nuvarande organisation har sina rötter i den arbetsform man har nu. Behövs 

organisationen av en redaktion och dess ledning förändras? Hur kan en organisation 
anpassad för mobila redaktioner se ut?  

 
• Relaterat till frågan ovan: Hur djupt sitter redaktionens organisation ihop med 

(pappers)tidningens struktur? Var hör Internet hemma i en redaktion med gamla 
avdelningar som nyheter, kultur, sport mm? Kräver nya medier, integrerade och/eller 
mobila redaktioner helt nya former för arbetsledning och organisation? 

 
• Hur stor teknisk erfarenhet och kompetens krävs hos redaktionerna för en tekniskt mer 

komplex kontakt mellan redaktion och reporter? Detta har redan hjälpts upp av en 
långt driven digitalisering i produktionsmiljön och av det utbredda innehavet av 
datorer i hemmen men frågan måste ändå belysas. Dåligt eller direkt felaktigt 
utformad teknik kan också bromsa eller rent av motverka de eventuella vinsterna en 
mobil organisation skulle kunna medföra. 
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För att få svar på några av dessa frågor genomfördes en undersökning bland tre 
medieföretags medarbetare. Studien gjordes i formen av en enkät. 
 
 
Redaktionernas inställning 
I enkätundersökningen ingick tre frågebatterier med avsikt att kartlägga redaktionernas 
föreställning om mobila redaktioner, hur de tror att dessa skall utformas och vilka delar i det 
redaktionella arbete som kan vara lämpliga att utföra mobilt. 
 
’Enkäten gick ut till tre medieföretag; Östersunds Posten, Örnsköldsviks Allahanda och 
Sveriges Radio Västernorrland. I dessa var det bara redaktionell personal som svarade på 
frågorna om mobila redaktioner. Svaren redovisas för alla tre företagen sammanslaget utom 
i en fråga.  
 
 
Föreställningar om mobilt arbete 
Det första blockets frågor ställdes med avsikt att undersöka redaktionernas föreställningar 
om mobilt arbete.  
 
Som framgår av tabell 1 kan man överlag säga att fördelningen mellan svarsalternativen på 
frågorna har en jämn fördelning med en dominans för svaren ”stämmer bra” och ”stämmer 
ganska bra”.  
 
De svar som utmärker sig i frågeblock ett är: ”Kontakten med läsarna ökar vid mobilt 
arbete”. Där anser 38% att ”det stämmer bra” medan 43% att ”det stämmer ganska bra”. 
Fortfarande är ca 80% positiva men här är det en större del som anser att det stämmer bra. 
Resultatet förvånar knappast eftersom en av de önskade effekterna med en mobil redaktion 
är just att finnas ute i samhället, bland läsare och andra. 
 
”Det är en fördel att finnas ute bland läsarna/lyssnarna”. Inte oväntat är det samtliga av de 
som svarat positiva. Hela 74% anser att det stämmer bra medan 26% att det stämmer ganska 
bra. 
 
”Mobilt arbete kräver arbetsrotation, så att det inte är samma person som är ute jämt”. Detta 
kräver att man sätter in sig en smula i arbetssituationen och de eventuella problemen med att 
alltid vara ute i fält respektive att alltid arbeta hemma på redaktionen men ändå är det 46% 
som anser att påståendet stämmer bra.  
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Tabell 1.  Journalisternas föreställningar om mobilt arbete (procent). 
 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer 
inte alls n 

Kontakten med läsarna ökar vid mobilt arbete.
 

38 43 17 2 53 

Det är en fördel att finnas ute bland 
läsarna/lyssnarna. 
 

74 26 - - 54 

Möjligheterna att utföra ett bra jobb ökar vid 
mobilt arbete. 
 

15 50 33 2 54 

Arbetet blir effektivare vid mobilt arbete. 
 

15 55 28 2 53 

Journalistiken blir bättre vid mobilt arbete. 
 

17 43 36 4 53 

Arbetet blir roligare vid mobilt arbete. 
 

28 50 20 2 54 

Mobilt arbete ger mig stor frihet att styra över 
min egen arbetstid. 
 

29 39 25 8 52 

Mobilt arbete passar mig. 
 

35 31 31 2 54 

Vid mobilt arbete arbetar man längre tid 
jämfört med om man arbetade som vanligt. 
 

20 43 28 9 54 

Arbetsbelastningen ökar vid mobilt arbete. 
 

17 56 20 7 54 

Mobilt arbete gör att jag isoleras från mina 
kamrater i företaget. 
 

15 56 27 2 52 

Kontakterna med kollegor inom företaget ökar 
vid mobilt arbete. 
 

4 19 60 17 53 

Mobilt arbete kräver arbetsrotation, så att det 
inte är samma person som är ute jämt. 
 

46 33 17 4 52 

Mobilt arbete kräver stora tekniska kunskaper.
 

15 63 20 2 54 

Mobilt arbete kommer att medföra 
förändringar i arbetsorganisationen. 
 

32 53 15 - 53 

Mobilt arbete passar den redaktion där jag 
arbetar. 

26 56 18 - 54 

 
”Mobilt arbete kräver stora tekniska kunskaper”. 63% anser att detta stämmer ganska bra 
vilket möjligen kan tolkas som en oro för att tekniken kring mobilt arbete kan komma att 
utformas för krångligt. 
 
”Mobilt arbete kommer att medföra förändringar i arbetsorganisationen”. 85% har valt de 
instämmande alternativen. Detta kan peka på att nuvarande organisationsstruktur inte verkar 
lämpa sig för ett mobil organisation. En sådan kan ju i kombination med en integrerad 
redaktion ställa helt andra krav på rapportering, ansvar och kontroll jämfört med de 
traditionella. 
 
”Mobilt arbete passar mig”. Här har vi nästan lika fördelning på svaren med 35% på ’bra’, 
31% på ’ganska bra’ resp. ’ganska dåligt’. Detta skiljer sig något från frågan ”Mobilt arbete 
passar den redaktion där jag arbetar”. Där svarar drygt en fjärdedel, 26%, att det passar 
redaktionen bra. 56% väljer ”stämmer ganska bra”. Så även om man anser att den mobila 
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arbetsformen lämpar sig väl för den redaktion där man arbetar så väljer många vara något 
mer förbehållsamma för egen del. 
 
Nästa frågeblock behandlar det sätt på vilket mobila redaktioner kan utformas. I frågorna får 
respondenterna ta ställning till hur angeläget det är med olika funktioner och tjänster. 
 
Tabell 2. Journalisternas föreställningar om hur mobila redaktioner bör utformas (procent). 
 

 Mycket 
angeläget

Ganska 
angeläget 

Inte så 
angeläget 

Inte alls 
angeläget n 

Vid mobilt arbete är det angeläget att få tillgång 
till det egna arkivet. 
 

67 22 9 2 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att få tillgång till 
redaktionens arkiv. 
 

76 17 6 2 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att få tillgång till 
redaktionens dagbok. 
 

56 22 18 4 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att kunna följa 
vad som producerats under dagen. 
 

50 33 13 4 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att få tillgång till 
redaktionens gemensamma telefon o 
adresslistor. 
 

61 32 6 2 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att ha tillgång till 
e-post 
 

80 15 4 2 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att få tillgång till 
webben. 
 

78 17 4 2 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att ha tillgång till 
generell Internet utöver e-post och webb. 
 

67 24 4 6 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att kunna ha 
kontakt med kollegor som också är ute och 
arbetar. 
 

39 50 9 - 54 

Vid mobilt arbete är det viktigt att kunna ha 
kontakt med kollegor som sitter på  
redaktionen. 

70 26 4 - 54 

 
Här finns de vanligaste tjänsterna man har inom en vanlig nyhetsredaktion, utom telefonen, 
vilken man knappast kan vara utan på en redaktion. Även  mobila telefoner är idag så 
vanligt förekommande att det inte kändes angeläget att fråga om just det. Respondenterna 
har fått gradera funktionerna i angelägenhetsgrad. 
 
De funktioner och tjänster som ansetts mest angelägna är e-post, Internet samt redaktionens 
arkiv. Detta är möjligen lite förvånande när man sedan jämför svaren med nästa frågeblock 
där man listat vad man anser vara lämpligt att arbeta med mobilt. Också förvånande är det 
därför att man inte rankar åtkomst till telefon- och adresslistor högre. Minst angeläget har 
dagboken, dvs redaktionens dagliga uppdragslista, och möjligheten att följa det som 
producerats under dagen ansetts vara, men även för dessa alternativ är det en majoritet av de 
journalister som svarat som tycker att det är ”mycket angeläget” att få tillgång till dessa 
funktioner.  
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Traditionellt redaktionellt arbete innehåller en ständig kontakt, diskussioner och samtal 
mellan de som arbetar på redaktionen så det borde vara viktiga inslag också när man är 
mobil. Förvånande är det därför att möjligheten till kontakt med kollegorna inte anses mer 
angelägen. Enkätsvaren ger inte någon ledtråd till anledningarna till detta. Möjligen kan det 
vara så att man inte tror att kommunikationssystemen kan erbjuda en tillräcklig ersättning 
för den typ av kontakt man har i redaktionshuset. 
 
Sista frågeblocket innehåller frågor om vilken del av arbetet - om någon - mobilt arbete är 
lämpligt till. 
 
Tabell 3.  Journalisternas föreställningar om hur lämpligt olika delar av det redaktionella arbetet är 

att utföra mobilt (procent).  
 

 
Bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig n 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid research. 
 

25 25 40 10 52 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid skrivande. 
 

36 36 25 2 52 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid intervjuer. 
 

77 11 11 - 52 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid redigering på papper. 
 

4 18 49 29 45 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
för redigering av ljud. 
 

5 44 37 15 41 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
för videoredigering. 
 

3 26 42 30 34 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
för arbetsledande arbete. 
 

3 10 56 33 43 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid personalplanering. 
 

4 24 44 27 45 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
vid jobbfördelning. 
 

2 32 39 27 44 

Hur lämplig är den mobila arbetsformen 
för att hålla koll på det enskilda jobbets 
”status”. 

2 27 50 20 44 

 
Vad om något anser man nu att mobilt arbete är lämpligt till? Mest lämpligt anses det vara 
till det arbete som man redan idag bedriver utanför redaktionshusen; intervjuer, skrivande 
och research. Det är de alternativ som samlar en majoritet  av de svarande i alternativen 
”Ganska bra” och ”Bra”. Vad gäller övriga alternativ anser en majoritet dessa vara dåliga för 
mobil verksamhet.  Minst lämpligt har arbetsledande uppgifter ansetts vara att bedriva 
mobilt. När det gäller övriga arbeten som redigering och personalplanering svarar de flesta 
något av alternativen ”ganska bra” till ”mycket dåligt”. 
 
Det som utmärker sig tydligast här är redigering av ljud där de anställda vid radion till 
övervägande delen anser att den är ”bra” till ”ganska bra”.  
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Tabell 4. Tidnings- respektive radiojournalisters uppfattning om hur lämplig den mobila 
arbetsformen är för redigering av ljud (procent). 

 
 

Tidnings-
anställda 

 
Radio-

anställda 
Bra. - 12 
Ganska bra. 33 59 
Ganska dålig. 46 23 
Mycket dålig. 21 6 
Total 
n=41 

100 
n=24 

100 
n=17 

 
Av tabell fyra framgår att radiomedarbetare är i betydligt större utsträckning välvilligt 
inställda till att redigera ljud mobilt än de som arbetar på tidningar. Eftersom de anställda på 
Sveriges Radio har mer erfarenhet av ljudredigering i dator så ser de sannolikt inte så stora 
hinder för att göra detta t.ex. med en portabel dator jämfört med tidningsanställda, där 
erfarenheten av ljudredigering torde vara mindre. 
 
 
Slutsatser 
Summerar vi resultaten av de tre frågeblocken framstår det som mest intressant att 
redaktionerna anger e-post, Internet och arkiv som de mest efterfrågade funktionerna sam-
tidigt som man anger att det är skrivande, intervjuer och research som är det arbete man tror 
vara mest lämpligt att utföra mobilt. De önskade funktionerna verkar inte passa ihop med 
det arbete man anser vara lämpligt.  
 
Det är också  intressant att erfarenhet av ett arbetsätt har betydelse för uppfattningen om 
detta i ett positivt sätt. Det såg vi av radiojournalisternas inställning till ljudredigering 
mobilt. Frågan blir hur långt slutsatser om detta kan dras.   
  
Medieföretagens arbete med att bredda verksamheterna och redaktionernas integrering 
fortsätter. För att kunna svara på frågor om vad – om något – mobilt arbete är användbart till 
behövs praktiska försök och studier som tittar på effekter både inom och utom 
redaktionerna. 
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KAPITEL 8 - LANDSORTSTIDNINGENS FRAMTIDA AFFÄRSIDÉ? 
 
Börje Alström & Lowe Hedman 
 
Avsikten med föreliggande kapitel är att försöka sammanfatta de viktigaste resultaten från 
den forskning som bedrivits inom ramen för projektet Nyheter 2020 under de senaste drygt 
två åren. Även om forskningen fortsätter finns det anledning att, efter genomförda 
undersökningar, sammanfatta resultaten för att på ett relevant och fruktbart sätt kunna gå 
vidare. Trots att vi inledningsvis och i den första rapporten från projektet, utöver tre 
regionala dagstidningar, hade med både en storstadstidning och en regional radiostation, har 
vi i detta avslutande kapitel valt att fokusera på just landsortstidningar och deras framtid. 
Mycket av det vi kommer att ta upp är dock relevant även för den regionala och lokala 
etermedieverksamheten, framför allt den av public servicekaraktär. Nedan kommer 
redovisningen att ske genom att vi fokuserar dagtidningars, framför allt landortstidningars, 
för- och nackdelar. 
 
 
Tidningars ställning bland mediekonsumenterna 
En av lokaltidningarnas största tillgång är otvivelaktigt deras publik. Den är, med 
internationella mått mätt, stor och trogen. En förhållandevis stor andel av de svenska 
hushållen har valt att prenumerera på en lokal morgontidning och en ännu större grupp har 
valt att läsa en sådan regelbundet. Dessa grupper hyser också ett stort förtroende för sin 
tidning. De som gör tidningen har också förstått att så är fallet och tillmäter tidningen ett 
stort värde – varumärket och den s.k. goodwill, som man tillskriver det egna mediet 
uppfattas som en dyrgrip, som bl.a. kan användas i utvecklingen av nya tjänster inom 
exempelvis radio och television via webben. Till stor del beror förtroendet på att tidningarna 
bevakar den lokala marknaden, såväl opinionsmässigt som kommersiellt.  
 
Det förefaller som om ledningsgrupperna i de olika medieföretagen vi tittat lite närmare på 
har funderat en hel del kring detta. Den ”ut och skrivmentalitet”, som vi uppmärksammat, är 
ett bra exempel på det. Representanter för i princip samtliga medier uttrycker en stark vilja 
för att tidningens/radions journalister skall komma närmare de personer, som utgör mediets 
presumtiva kunder, läsare respektive lyssnare. En av de intervjuade chefredaktörerna får 
representera uppfattningen. Han säger, ”Vi ska ut, säger jag, punkt slut”. Möjligtvis har 
nättidningen 24timmar.se expansion under den period när undersökningen genomfördes och 
dess antydda möjliga samarbete med Aftonbladet en viss betydelse i sammanhanget. Det var 
många medieföretag som kände sig hotade av denna företeelse. Vi har förstått att många 
drog en lättnadens suck när det visade sig att samarbetet aldrig kom till stånd och 24 
timmar.se, sedermera gick i konkurs. Allmänna diskussioner om ny informationsteknologi 
och möjligheten att utnyttja sådan även i journalistiska sammanhang kan vara en annan 
förklaring till det ökade intresset för fler mobila journalister.  
 
Det är inte heller helt otroligt att tänka sig att intresset hänger samman med en allmänt ökad 
inriktning mot relationsmarknadsföring bland företagen. Tidningsföretagen och också de 
lokala public serviceradiostationerna har intresse av att skapa nära relationer till den publik, 
som man redan har. Det sker i dag bl. a i form av särskilda erbjudanden till och arrangemang 
för den tidningsprenumererande publiken eller den trogna lyssnarskaran. 
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En del av de intervjuade journalisterna ställer sig lite tveksamma till detta nyvaknande 
intresse för den nära kontakten med läsarna och menar att det ibland – när man beordrats till 
en sådan ”näruppgift” – känts som om det har funnits viktigare frågor att ta itu med.  
 
 
Åtgärder för att behålla publiken eller nå ny publik 
Målet för tidningsföretag, likväl som för andra företag, är att behålla sina redan etablerade 
kundkontakter. Få dessa att känna sig nära knutna till tidningen och helst delta i tidningens 
utveckling av nya tjänster, köpa mer och samtidigt hitta nya kundgrupper. Hur man behåller 
de gamla kunderna har vi redan diskuterat en del och mer kommer nedan. En sak, som 
diskuteras förhållandevis sällan i det sammanhanget är att få redan etablerade läsare att 
ändra sina läsvanor. Det gäller naturligtvis att få lösnummerköpare att köpa oftare och det 
gäller att få prenumeranter att läsa oftare än vad de gör i dag. En ökad läsfrekvens minskar 
också sannolikheten att ifrågasätta en prenumeration. Sådana frågor tycks inte intressera 
företagsledningen i någon större utsträckning. 
 
När det gäller att finna nya målgrupper gäller det att minska hindren för deras deltagande. 
Det kan gälla att förenkla språket i tidningen, att inrikta tidningen mer mot presumtiva 
målgrupper såväl som mot det innehålls- och formmässiga. Att hitta lämplig prisnivå eller 
intressanta försäljningsalternativ som kan upplevas som lockande.  
 
De nya målgrupper tidningar ofta talar om är invandrare och ungdomar. Gratistidningen 
Metro har visat att det är möjligt att nå grupper som, om tidningen inte fanns, skulle avstå 
från att läsa en dagstidning. Kortare artiklar, enklare ”telegramspråk” kan vara en förklaring 
till framgången, förutom att tidningen fyller en lucka i tiden. Tidningskonceptet har alltså 
visat att det är möjligt att få nya grupper till en dagstidning, även om den i det här fallet är 
gratisdistribuerad. Undersökningar från bl. a Storbritannien visar att det också är möjligt att 
nå ungdomar. En sådan undersökning visar att 80 procent av nytillkomna läsare var 
människor under 24 år. Nytillkomna läsare värvas inte bland den vuxna befolkningen. De 
har redan etablerade vanor på de flesta områden, inklusive medieområdet. 
 
En intressant forskningsfråga är om dagstidningar i mindre utsträckning skall betona sin roll 
som förmedlare av aktuella nyheter, vilket numera sköts av en mängd andra aktörer, och i 
stället lägga tonvikt på ett mer exklusivt material.  Det finns i resultaten både i denna och 
andra studier klara signaler om att läsarna är nöjda med det formmässiga i tidningarna. 
Medan man är mer missnöjd med innehållet och mediernas engagemang. Samma tendens 
märks också bland journalisterna. De vill att man värnar texten, det språkliga och 
innehållsliga. Kanske måste den framtida tryckta produkten söka återvinna den goda texten, 
och det utrymme den kräver på bekostnad av snabbheten. Kanske kan just tempot i 
förmedlandet – nu när medievalet är reellt- anpassas till detta. Den renodlade 
nyhetsförmedlingen kan exempelvis läggas på det egna mediehusets webb antingen i form 
av en nättidning, renodlad nyhetstjänst eller dess radio eller TV-verksamhet, på nätet eller 
över etern. Vi kan se ett sådant här mönster i Storbritannien, där de högkvalitativa 
tidningarnas andel ökat från 15 till 23 procent under de senaste 25 åren. Är detta ett utslag 
av att en mer utbildad potentiell läsargrupp växer fram eller att de "vanliga läsarna" ställer 
högre krav på tidningarna, undandrar sig vår bedömning. En fråga är självklart vad vi kan 
dra för slutsatser för svenska förhållanden utifrån detta? 
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Under ett antal år har de svenska tidningsföretagen låtit prenumerationspriserna öka mer än 
vad prisutvecklingen i Sverige generellt motiverar. Det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning just detta faktum haft för en minskad prenumerationsmängd. På sikt torde det 
dock vara förödande och kan, i kombination med utvecklande av andra företeelser i 
samhället, vara avgörande för om en större grupp av människor väljer att avstå från en 
prenumererad morgontidning. Att prissänkningar kan få upplagan att stiga är ingen 
hemlighet, utan konceptet har använts av flera företag (exempelvis The Times som ökade 
upplagan från 300 000 till 700 000 exemplar genom en drastisk prissänkning) för att snabbt 
höja upplagenivån.  
 
 
Allianser med publiken 
Många tidningsföretag, sannolikt de allra flesta, har insett vikten av att ta väl hand om de 
prenumeranter och läsare som man redan har. Man skapar, eller försöker åtminstone skapa, 
allianser med läsaren. Men, det som nu håller på att hända är att det utvecklas nya medier, 
nischmedier eller intressemedier, som kanske bättre än en generellt inriktad dagstidning kan 
tillvarata konsumentens intresse på ett för honom eller henne mer relevant sätt. Det rör sig 
om både traditionellt papperstryckta och distribuerade medier och s.k. nätverksmedier. Inte 
minst de senare kan uppträda på ett sådant sätt att de inledningsvis kanske inte alls uppfattas 
som ”medier”, som skulle kunna komma att konkurrera med konventionella medier. Det kan 
exempelvis gälla olika typer av ”maillistor” och s.k. communities. Här är det snarare 
enskilda individer som skapar allianser med likasinnade än medieföretag som inbjuder en 
kommersiell publik. En intressant forskningsfråga är självfallet vad just denna skillnad har 
för betydelse för ”lästrohet” eller vad man nu skall kalla företeelsen. 
 
En sak vi måste komma ihåg i det här sammanhanget är att nya medier generellt konkurrerar 
med tidigare etablerade medier om publikens tid – förutom om uppmärksamhet byggt kring 
innehåll och form.  
 
Den digitala tekniken i kombination med förändringar i samhället på olika nivåer och olika 
sammanhang har gjort att antalet aktörer på mediemarknaden har utökats rätt väsentligt och 
att de i flera avseenden ser helt annorlunda ut än vad de gamla aktörerna gjorde. Det är nu 
möjligt för enskilda personer att ge sig in i konkurrensen om nyheter, framför allt om det rör 
sig om lite mer spektakulära händelser (som exempel kan tas Matt Drudge, som på sin 
nyhetssajt avslöjade kärleksaffären mellan USA: s förra president Bill Clinton och 
praktikanten i Vita Huset, Monica Lewinsky). Det är nu möjligt för enskilda personer att gå 
samman i grupper som kommunicerar med varandra mer eller mindre regelbundet 
beträffande en viss företeelse eller fenomen i form av det som nämndes ovan, s.k. maillistor 
eller communities. Även det traditionella näringslivets företrädare har insett möjligheten till 
direktkontakt med sina kunder. Det gäller självfallet i första hand konsument-
varumarknadens aktörer. Vi har sedan lång tid tillbaka noterat att många av dessa skapat 
medier särskilt avsedda för den egna kundkretsen. Det har än så länge företrädesvis rört sig 
om traditionella papperstidningar, – tidskrifter och – magasin. När nu en del av företagens 
tjänster förs över på nätet – gäller kanske hittills mest banktjänster – ökar möjligheterna för 
dessa företag att kommunicera med kunderna och då inte bara om företagets egna tjänster. 
Även Sveriges kommuner börjar nu göra anspråk på att bättre än tidigare få kommunicera 
med sina medborgare. Det skapas hemsidor som, förutom information om samhällets service 
och tjänster, även kan innehålla annan information som tidigare huvudsakligen 
tillhandahållits av de lokala medierna. Målen att skapa virtuella medborgarkontor och en s.k. 
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24-timmarsmyndighet ligger helt i linje med detta. Kanske är det till det virtuella 
medborgarkontoret invånaren i framtiden skall vända sig för att få aktuell information om 
vad som händer i samhället och inte till de lokala medierna och deras hemsidor eller portaler 
på nätet. 
 
Vår traditionella bild av mediernas roll är att det framför allt är de lokala medierna som 
svarar för opinionsbildning och bevakningen av de lokala händelserna, liksom de lokala 
makthavarna, Detta gäller för både på den lokala public serviceradion och på de orter där det 
förekommer konkurrens mellan två lokala/regionala dagstidningarna. Dessa medier har 
också ansetts vara en del av det ”sociala kittet”, som fått det lokala samhället att fungera och 
som fått samhällets medborgare att ta till sig och anpassa sig till det lokala samhället och 
dess sociala institutioner. En spännande forskningsfråga i det sammanhanget är om de 
traditionella medierna nu håller på att förlora sin ställning som socialisationsagenter. 
Kommer andra aktörer och andra medier att ta över rollen som skapare av det ”sociala 
kittet”? Och, om så är fallet, kommer det att ske på innehållsmässigt avgränsade områden 
snarare än geografiskt avgränsade sådana? Kommer de olika politiska partiernas anhängare 
att i större utsträckning än tidigare enbart ta del av det egna partiets information?  Kommer 
opinionsbildande grupper, alldeles oavsett vad de står för, att bättre – i den meningen utan 
annan större konkurrens – kunna föra ut sitt budskap till den egna gruppens medlemmar? 
Kommer opinionsbildning och informationsspridning snarare att avgränsas än utvidgas i ett 
samhälle, där tillgången på information i någon mening kan betraktas som oändlig? Som 
redan sagts, de tänkta målgrupperna har inte hur mycket tid som helst till sitt förfogande för 
att ta del av massmedier eller andra, s.k. nya medier. 
 
 
Tidningarnas ställning bland annonsörer 
Dagstidningar har generellt haft en stark ställning på den lokala annonsmarknaden. Genom 
att täcka en stor del av hushållen i den egna regionen har annonsörer, bara genom att 
annonsera i den dominerande tidning, oftast kunnat nå närmare tre fjärdedelar av hushållen. 
Vad som hänt under de senaste decennierna är att den lokala konsumentvarumarknaden har 
ändrat karaktär. Den domineras inte längre av lokala handlare, utan av kedjebildningar med 
mer eller mindre fristående enskilda handlare. Besluten om var reklampengarna skall läggas 
fattas inte längre av lokala köpmän utan allt oftare av personer som befinner sig långt från 
den lokala marknaden. Här kommer då andra faktorer in i bilden när det gäller 
reklaminvesteringarna. Företagen kanske har andra traditioner när det gäller hur företaget 
skall marknadsföras. Ute i Europa är det exempelvis betydligt vanligare att reklamsatsningar 
sker i radio och TV än i dagstidningar.  
 
Generellt kan vi notera en överflyttning av reklammedlen från traditionella medier som 
radio, TV och tidningar till andra typer av kanaler som exempelvis direktreklam, 
gratistidningar och Internet. Det rör sig om en strukturell förändring till vilken 
dagstidningarnas ledningar måste förhålla sig på ett eller annat sätt och ta hänsyn till i 
planeringen av den framtida verksamheten, vare sig det är i ett konventionellt 
tidningsföretag eller i ett mer modernt s.k. mediehus. 
 
Tidningarnas ekonomiska engagemang i övrigt 
Vi har redan i inledningskapitlet visat att tidningsföretagen vanligtvis har en mängd andra 
aktiviteter i gång.  Att producera en tidning är bara en av dessa och därmed också bara en 
del av de samlade intäkterna, även om just den delen vanligtvis är den viktigaste. Många 
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tidningsföretag har valt att inte längre kalla sig för just detta, utan valt att ge sig själva 
beteckningen mediehus. Den är också mer relevant i samband med att tidningsföretagen 
skaffat sig radiolicenser och, under en tid, också ägde delar av lokala TV-kanaler. 
Beteckningen förefaller än mer korrekt om man betänker att många tidningsföretag också 
producerar nättidningar, webbradio och webb-TV.  
 
Utöver detta ägnar sig flera av de gamla tidningsföretagen åt tryckteknisk produktion, 
fastighetsförvaltning, m m. Det betyder flera olika saker. Det betyder exempelvis att om 
någon eller några aktiviteter tillfälligtvis går dåligt ekonomiskt, kan det balanseras av 
vinster från annat håll. En urgröpning av papperstidningarnas intäkter under perioder av 
annonsbortfall i samband med en lågkonjunktur behöver följaktligen inte innebära en 
ekonomisk katastrof.  
 
Fler intäktskällor betyder också att det finns utrymme i tid för företagen att ställa om sin 
verksamhet till de aktiviteter (inklusive produktion av andra medier), som förefaller kunna 
vara bärkraftiga. Det är mycket möjligt, om tidningsföretagen inte klarar att driva 
papperstidningen med framgång, att de ändå kommer att överleva som företag. Det 
avgörande blir i sådana fall företagsledningarnas förmåga att förutse förändringar och notera 
när korta konjunkturförändringar övergår till att bli långa, dvs. mer bestående förändringar.  
Rent parantetiskt kan det vara på sin plats att påminna om att många tidningsföretag fram till 
början av 70-talet hade egna civiltryckerier. Tryckerier som med tiden blev allt 
olönsammare i den specialisering av tryckerinäringen som föddes under de senare 
decennierna. Måhända är det lite av "back to basic", som nu skall komma att balansera 
intäkterna för medieföretagen. 
 
 
Den lokala konkurrensen mellan tidningar, radio och television 
De lokala/regionala dagstidningarna har av tradition en mycket stark ställning på sina 
hemarenor. Vare sig public service radio/– TV eller privat lokalradio har haft en chans att 
mäta sig med dessa när det gäller nyhetsbevakning och opinionsbildning. Den regionala 
radion från slutet av 1970-talet blev aldrig det svar på tidningsdöden som många politiker 
hade hoppats på. Den kommersiella lokalradion har nätt och jämnt orkat med att fylla sin 
sändningstid med musik på grund av de höga koncessionsavgifter som man själv skapade 
genom att bjuda högt på den auktion, där tillstånden såldes ut. Vad det nya regelsystemet 
kan innebära i det avseendet är det för tidigt att uttala sig om.  
 
Vad vi kan konstatera är att situationen i Sverige är annorlunda än i vissa andra länder. I 
exempelvis USA har lokala/regionala TV-stationer blivit mycket framgångsrika, både när 
det gäller att nå en stor publik och när det gäller att nå ekonomisk framgång. Hur kommer 
det sig att det har varit så svårt att nå samma framgångar i Sverige? 
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Samarbete för överlevnad 
Utvecklingen talar för att tidningsverksamheten i Sverige behöver samordnas i betydligt 
större utsträckning än vad som sker i dag. Det gäller inte enbart på de orter som i dag har en 
konkurrerande verksamhet, utan även på andra orter. Sådana samarbeten existerar redan, 
men det kommer sannolikt att behövas mer av den varan framöver. Samordningen kan, som 
i dag, gälla inköp av gemensamma varor som papper och färg, annonsförsäljning, 
distribution, men kanske också journalistiskt material. Svenska Dagbladets Näringslivsdel, 
som trots att den inte blivit den framgång tidningsledningen en gång tänkte sig, kan få stå 
som exempel på just en sådant tänkt samarbete över tidningsgränserna. Detta samarbete 
upphörde under 2002 eftersom de förväntade framgångarna uteblev. Att det föreligger ett 
behov av ökat samarbete framgår inte minst av att till och med de stora tidningarna på den 
brittiska tidningsmarknaden inser nödvändigheten av detta. Dessa tidningsföretag är, i 
jämförelse med de svenska tidningsföretagen, giganter. De förväntas kanske därför klara sig 
själva. Så är dock inte fallet. Ett exempel är tidningsförlaget Mirror (Mirror Group 
Newspapers Ltd), med tidningar som The Mirror (upplaga på 2,2 miljoner), The Sunday 
Mirror (1,8) och The Sunday People (1,4) som vintern 2002 diskuterade ett gemensamt 
reklambolag med The Telegraph Group Ltd, med tidningarna Daily Telegraph (1,0) och  
Sunday Telegraph (0,8). Forskningsintressanta frågeställningar är på vilka områden det är 
relevant och realistiskt att samarbeta. Naturligtvis också vad ett sådant samarbete kan 
förväntas ha för effekter. 
 
 
Vikten av att få med sig personalen 
Vår undersökning visar vikten av att få med sig personalen i de förändringar som är på gång. 
Kanske har många av de lösningar inför framtiden som medieforskare och medieföretag 
koncentrerat sitt intresse kring, berört marknaden och de yttre villkoren. För att vara 
kunskapsföretag har medieföretagen varit ovanligt lite engagerade i den egna personalens 
kompetensuppbyggnad. Förklaringar kan lätt hittas. Inte minst i den långa närmast 
monopolliknande marknadsbilden i Sverige. Men i dagsläget, när medieföretagen måste vara 
flexibla gentemot de förändringar som sker, är kunskapstillväxten av avgörande betydelse 
för deras framgång. En övertygande internationell forskning visar på betydelsen av en 
flexibel anpassning, där personalens förmåga att finna sina roller i den nya verkligheten är 
av avgörande betydelse för företagets anpassning. Man kan kanske önska sig en annan 
personal eller personalsammansättning, men den sortens drömmar är mer ett uttryck för "bad 
management" än dess motsats. 
 
De företag i tidningsvärlden som tycks klara sin anpassning och våga vara 
utvecklingsledande har sin personal med sig. Det finns en slags koncensus om behovet av 
förändring, låt vara att man bedömer takten lite olika, men om nödvändigheten och 
färdriktningen råder det inga tvivel. 
 
 
Vikten av en tydlig ledning 
Om ledningen är oklar över vart den vill, så skapar det enbart osäkerhet hos personalen. 
Detta betyder inte att ledningen skall peka med hela handen och tala om vart man skall gå, 
utan att den skall vara tydlig i den process som leder fram till ett vägval. Man måste delge 
personalen sina funderingar, man måste låta den interna kommunikationen flöda i en process 
som leder fram till ett gemensamt mål. Ett mål som delas och förstås av de flesta av de 
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anställda och som ledningen därför också kan känna sig själva trygga i och därmed driva 
med kraft. 
 
Otydliga ledare är ofta en effekt av ledningens egen osäkerhet. En osäkerhet som till stor del 
kan hänföras till branschens kraftiga omställning, men också till en alltför snäv 
rekryteringspolitik vid chefstillsättningar. 
 
 
Vart är medievärlden på väg? 
Denna och andra studier har visat på en förändring i såväl läsarnas som annonsörernas 
medievanor. Mycket av medieforskningen har koncentrerats till läsarna. Tämligen entydiga 
och longitudinella studier har pekat på en stor läsartrohet - inte minst från den äldre delen av 
befolkningen. Men även om läsartrohet är ett första villkor för tidningarnas fortsatta existens 
är prenumerationsvilligheten helt avgörande för deras kommersiella existens. Under senare 
år finns en tendens till fallande upplagor och därmed en lägre prenumerationsvilja - särskilt i 
yngre hushåll. 
 
Även om vi således kan konstatera att läsarmarknadens rörlighet är begränsad, så finns även 
här tydliga varningstecken. Medierna måste tydliggöra sina varumärken. De måste för 
dagens publik förklara vari deras starka ställning består. Både journalister och läsare kräver 
en ökad närvaro av medierna i lokalsamhället. Att mediet kommer närmre sin publik och 
visar sitt engagemang. Inte minst i kampen om nya publiker, t ex yngre och invandrare, 
måste medierna ompröva sina invanda koncept. Och då inte minst i termer av närvaro och 
engagemang. Men dessa båda senare nyckelbegrepp sätter den redaktionella processen på 
stora prov. Den kräver ökad mobilitet - rent fysiskt - men den kräver också ökad 
journalistisk närvaro i lokalsamhället - något som utmanar och sätter den journalistiska 
integriteten på svåra prov. 
 
Om läsarmarknaden måste vårdas så gäller det i än högre grad annonsmarklanden. Behovet 
av att tidningsföretagen utvecklas mot serviceföretag framstår här som mer nödvändigt än på 
läsarmarknaden. Reklammarknaden kännetecknas idag av en större rörlighet än 
läsarmarknaden. Ett faktum som påkallar skyndsamma insatser från medieföretagen. 
 
De kommersiella medievalen styrs idag inte ensidigt till den lokala tidningen i sin egenskap 
av monopolist. Reklammarknaden är idag mer fragmenterad, även på lokalnivå. Alla nya 
kommersiella aktörer - radio-TV-Internet - slåss idag med tidningarna om de allt färre lokala 
annonsörerna. Tidningarnas andel av reklamkakan har minskat med cirka 25 procent under 
det senaste decenniet och alltfler medievalsbeslut har flyttats från den lokala beslutsnivån. 
Kedjebildningar och koncerner skissar och styr idag från central nivå annonspengarnas väg 
och allt mindre av dessa pengaströmmar når den lokala tidningen. Här kan lokala kombinat 
inom mediehusens domäner bidra till en konstruktiv och lönsam utveckling, men då krävs 
att mediehusen kan agera som just flexibla mediehus och på bästa sätt ge den service som 
ger kunden bäst utdelning och lägsta kontaktkostnad. Här måste kombinatkoncept utvecklas 
mellan tidningen – TV - radio och elektronisk publicering. Kombinat som ger god valuta 
och flexibilitet för kunden. 
 
Det lokala mediehuset är inte längre ensam dominant på sin lokala marknad. Konkurrenter 
finns i form av public service på nyhetsmarknaden och dessutom i form av privat radio och 
TV-bolag på den kommersiella sidan. Men också icke traditionella aktörer uppträder. De har 
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ingen tidigare förankring i mediernas värld. Det är näringslivet, som föredrar att via olika 
kanaler direktkommunicera med sina kunder. Det är kommunerna som både tröttnat på det 
journalistiska filtret och föredrar en mer omfattande och ”objektiv” kommunikation med 
sina medborgare. Också på den ideella sidan kan idrottsklubbar och andra idag ge direkt och 
snabb information via sina webbsidor. Det traditionella mediets övertag och universum har 
således inskränkts. Inte minst som en funktion av att andra aktörer har insett medborgarnas 
behov av service. 
 
Mediehusen har ekonomiskt haft en skördetid under den epok då konkurrensen var 
begränsad. De kunde placera sina överskott i finansrörelse, fastighetsrörelse och andra mer 
från kärnverksamheten främmande verksamheter. Dessa verksamheter kan ha bidragit till att 
vaksamheten mot utvecklingen inom kärnområdet inte varit vad den borde ha varit. 
Lönsamheten har på grund av dessa andra verksamheter ändå varit mycket god och hindrat 
eller i vart fall inte påskyndat mer innovativa inslag i förändringsprocessen till följd av 
utvecklingen inom den rena medieindustrin. 
 
Att vara sig själv har varit fullt tillräckligt under en lång tid av medieindustrins glanstid. 
Konkurrensen med andra medier har stått i fokus. Det har gällt såväl mot etermedier som 
mot rikspress, kvällspress som mot den lokale konkurrerande tidningen, oftast av annan 
politisk färg. Konkurrensparametrarna har således varit många, politik, geografi, 
utgivningstidpunkt och kanal. Från denna omvärld kommer nu mediehusen att för sin 
överlevnad ompröva sina handlingsrutiner till samtliga dessa parametrar. 
 
Den minskande lönsamheten tvingar fram omprövningar. Koncernbildningarna ökar -
tryckteknisk samverkan ökar - samverkan inom andra områden (förutom det redaktionella 
ökar), och ändå räcker inte ansträngningarna. Mediehusen måste bjuda upp till en ovan och 
kanske till och med obekväm dans med sina tidigare konkurrenter. Sånt frestar på de 
processer som dittills varit allenarådande. 
 
Samarbete för överlevnad kommer att prägla det närmaste årtiondet. Inte minst kommer 
detta att gälla inom den redaktionella sfären. Om mediehusen skall kunna öka sin 
servicenivå gentemot sina båda marknader krävs att man inom den nya ekonomin skapar 
utrymme för lokala, engagerade journalistiska initiativ, som förmår både attrahera nya 
läsargrupper och samtidigt bibehålla gamla. Kanske krävs då nytänkande på sådana områden 
som distributionsservice och periodicitet. Områden som hittills bara har berörts marginellt. 
 
I ett så omfattande omgörningsarbete för en ny bibehållen stark position på den lokala 
marknaden för mediehusen krävs ett tydligt ledarskap, en god kommunikation av målen i 
organisationen, och en omfattande förankring och dialog med personalen inför kommande 
förändringar. Endast med en välutbildad personal som klarar att se förändringen som en 
utmanande och trygg arbetsmiljö kan mediehusen bibehålla en stark position på den lokala 
marknaden. 
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