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Abstract 

The relationship between editorial and advertising departments in the written press has always 

been under discussion. There have been incidents, in the past, where advertisers have tried to 

exert influence over editorial material. In the pursuit of avoiding this, the journalistic 

professional identity relies heavily on independency. There is something that distinguishes the 

difference between the department of advertising and the editorial office, a kind of "invisible 

wall", one might call it. The editorial part of a newspaper work with journalism, while the 

advertising department is working with finances, and, according to journalistic principles, the 

two should never meet. 

 

In this study we have investigated the relationship between the advertising department and the 

editorial office of local newspapers in Sweden. We have done this by making use of qualitative 

interviews with respondents from these workplaces, and then analyzed their responses with a 

vertical and horizontal analysis method. 

 

We could in our essay, to some extent, conclude that the "invisible wall" may well have changed 

in recent years. It was previously set in stone, in the form that the contact between the 

department of advertising and the editorial office was almost non-existent. Today it rather seems 

to be a question of smaller forms of cooperation. We came to the conclusion that the journalistic 

profession and the self-image seems to be somewhat unchanged, or at least similar, to what 

previous research have concluded. But the actual dialogue between the different departments 

have come to change a bit. 
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Sammanfattning 
Relationen mellan redaktioner och och annonsavdelningar i tryckt press har alltid stått under 

diskussion. Många fall har genom tiderna förekommit där annonsörer har försökt utöva 

inflytande över det redaktionella materialet, för att undvika att detta skall kunna ske har den 

journalistiska yrkesidentiteten speglats av oberoende. Därför finns det något som skiljer 

annonsavdelningen och redaktionen åt, en slags “osynlig mur”. Redaktionerna jobbar med 

journalistik, och annonsavdelningen jobbar med ekonomi och dessa båda ska inte beblandas i 

enlighet med de journalistiska principerna.  

 

Vi har i vårt arbete undersökt relationen mellan annonsavdelningen och redaktionen på 

lokaltidningar. Detta har vi gjort genom att använda oss av kvalitativa intervjuer av respondenter 

på dessa arbetsplatser, för att sedan analysera deras svar med en lodrät och vågrät analysmodell.  

 

Genom detta kunde vi i vår uppsats komma fram till att den “osynliga muren” mycket väl kan ha 

förändrats under de senaste åren. Det som tidigare var hugget i sten, i form av att kontakten 

mellan annonsavdelning och redaktion var nästan obefintlig, verkar snarare idag tilllåta mindre 

former av samarbeten. Vi kom fram till att den journalistiska yrkesrollen och självbilden som 

med den följer verkar vara vad den tidigare har varit, eller åtminstone lik, vad gäller 

journalisterna, men att den faktiska dialogen med annonsavdelningen har kommit att förändras 

en smula.  

 

Sökord Journalistik, semi-strukturerade, kvalitativa, intervjuer, yrkesroll, identitet,  

yrkesideologi, relation, dialog, annonsavdelning, mediesäljare, redaktion, 

kommunikation, osynliga muren 
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Inledning 
I Journalistförbundets riktlinjer mot textreklam står det att läsa “Gränsen mellan redaktionell text 

och annonser har blivit allt mer otydlig”. Relationen mellan tidningsredaktionen och 

mediesäljaren har alltid varit menad att vara professionell och separerad för att annonsören inte 

ska ha inflytande över det redaktionella materialet, något som kokar ner i en tanke om att 

sanningen inte ska kunna köpas för pengar. Idag ser det inte alltid ut så, då det blir allt vanligare 

med kommersiella samarbeten. 

 

Det har länge varit en praxis, sett ur en journalistisk vinkel att man inte beblandar 

nyhetsrapportering med annonser, utan att dessa även om de är placerade i samma tidning hålls 

separata. Men, det finns fall där påtryckningar har förekommit från annonsörernas sida för att 

påverka det redaktionella innehållet i dagspress. I slutändan är ändå alltid tidningarna beroende 

av annonsörer för finansiering av produkten, vilket skulle kunna ge annonsörer ett starkt medel 

att faktiskt kunna påverka det redaktionella innehållet, åtminstone i teorin. 

 

Det finns alltså en “osynlig” mur mellan tidningsredaktioner och annonsmarknaden, som ter sig 

ha förändrats en aning under de senaste decennierna. Den här muren är något som vi i vår 

undersökning ämnar analysera utifrån arbetande journalister och mediesäljares egna ord. 
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1. Bakgrund 
Under en av våra svängar ute i den journalistiska världen ramlade vi över en historia som 

intresserade oss. Det berörde en konflikt som förlöpte någon gång under det tidiga 90-talet, där 

en lokaltidning i Sverige hamnade i konflikt med en snabbmatskedja som, åtminstone vid 

tidpunkten, var väletablerad i utgivningsområdet. 

 

När vi undersökte det här lite närmare, fann vi att det rörde sig om en artikelserie tidningen 

publicerat, där företagets ägare blev omskriven i en mindre positiv anda. Snabbmatskedjan var 

en av tidningens största annonsköpare och konflikten ledde till att ägaren drog in sina annonser 

för snabbmatskedjans räkning i tidningen. Tidningen anmäldes för förtal, och i stället för att lösa 

konflikten i rättsalen gick tidningen med på en förlikning där de betalade ut ett större belopp till 

ägaren av snabbmatskedjan. Det här var något som rörde upp mycket känslor för en del av de 

som arbetade på tidningen. Vissa av journalisterna, med facket i ryggen, menade att tidningen 

låtit journalistiken bli lidande till förmån för att blidka annonsörens intressen. 

 

Så såg det ut då. Där var, så att säga, gränsen nådd. Det här fick oss att fundera på var gränserna 

går idag. Hur ser journalister och redaktioner på annonsmarknadens inflytande? Och hur ser 

mediesäljare på denna gräns? Vi har velat undersöka vad som utgör den “osynliga muren” idag. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur journalister uppfattar annonsörers inflytande 

över redaktionellt material i svensk lokalpress, med utgångspunkt i ideologiska föreställningar 

om den journalistiska identiteten . 

 

Våra frågeställningar är: 

 

● Hur uppfattar journalister sin egen yrkesroll? 

● Hur uppfattar journalister gränsdragningen mellan annonsering och redaktionellt 

material? 

● Hur uppfattar mediesäljare gränsdragningen och journalisternas yrkesroll? 
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3. Teori 
För att bilda oss en grundläggande förståelse av hur den “osynliga muren” ser ut har vi tittat på 

tidigare forskning om den journalistiska yrkesrollen och om journalistikens relation till den 

kommersiella marknaden.  

 

3.1 Den journalistiska yrkesrollen 
För att kunna undersöka hur journalister uppfattar sin egen roll i förhållande till mediesäljare och 

annonsörer ställde vi oss själva frågan: vad är det som avgör vilken bild journalisten har av sitt 

yrke? Mediesäljare och journalister sitter ofta i samma byggnad och ibland till och med i samma 

kontorslandskap. Vad är det egentligen som skiljer de olika yrkesrollerna åt, de jobbar trots allt 

på samma arbetsplats? 

 

De senaste decennierna har journalistyrket professionaliserats i allt högre utsträckning och 

medfört en större självständighet i förhållande till andra yrkesgrupper men “journalist”, till 

skillnad från exempelvis “läkare” och “ingenjör”, är ingen skyddad yrkestitel. Det saknas en 

formell legitimering och man brukar räkna yrket som en semi-profession. Vem som helst kan 

kalla sig journalist, men för att ses som en journalist av andra journalister krävs fortfarande 

någonting specifikt. Under åren har det växt fram journalistutbildningar, yrkesförbund och en 

självkontrollsmeknism, ett system av etiska regler. “Även om det finns olika grupperingar inom 

journalistkåren, kan den ändå sägas vara relativt homogen vad gäller de ideal som råder” 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 329). 

 

De här gemensamma idealen inom yrkesgruppen skulle man kunna kalla för en diskurs  eller 

möjligtvis en slags yrkesideologi . Det finns olika definitioner på vad ideologi är i det här 

sammanhanget, Mark Deuze (2005) beskriver det som en grupps “samlade tolkningar om och 

uppfattningar av sig själv”. En “kollektiv värdeuppfattning som utvecklas över tid” där nya 

influenser ständigt leder till omförhandlingar. Efter en omfattande intervjustudie med journalister 
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i fem länder kom medieforskaren ihop med sina kolleger fram till att journalisterna, över 

landsgränserna, delade vissa värderingar. 

 

Deuze hänvisar också till Tracy C. Russos forskning som antyder att journalister har lättare att 

identifiera sig själva med yrkesrollen som journalist än med det medium eller de medieföretag 

som anställer dem. Nyckelaspekterna av den här professionella självidentifieringen kan 

sammanfattas som en uppsättning diskursivt  konstruerade idealtypiska  värden. Journalister 

uppfattar det som att dessa värden legitimerar vad de gör och skänker dem trovärdighet i arbetet. 

Som ett led i det här presenterar Deuze en serie koncept, värden och aspekter som sägs vara del 

av den journalistiska ideologin och som han kategoriserar och delar upp i fem underrubriker: 

 

● I allmänhetens tjänst – journalister uppfattar det som att de tillhandahåller en 

samhällstjänst. De ska tillvarata medborgarnas intressen, genom att vara aktiva insamlare 

och förmedlare av information.  

● Objektivitet – journalister eftersträvar objektivitet. Rapporteringen skall vara opartisk, 

neutral och saklig. 

● Självständighet – journalister bör vara oberoende. Ej bundna av lojaliteter gentemot 

någon eller något. 

● Aktualitet – som journalist bör arbetet präglas av den snabbhet som nyhetsverksamhet 

kräver. 

● Etik – journalister tycker att rapporteringen ska präglas av etiska överväganden, validitet 

och legitimitet. 

 

Det skulle kunna argumenteras för att journalister bygger sin identitet utifrån ovanstående 

karaktärsdrag och värden. Samtidigt kan det argumenteras för att journalistiken är i ständig 

förändring, särskilt nu, i det digitala informationssamhället. Vad som är journalistik och vem 

som är en journalist förändras, beroende på vem som tillfrågas (Deuze, 2005). De här fem 

värdena har dock fått stå som underlag i vår analys, både vad gäller de journalister och de 

mediesäljare vi samtalat med. 

12 



 

3.2 Journalistiken och den kommersiella marknaden 
Arbetet som journalist har radikalt förändrats de senaste åren. Bakgrunden är delvis teknisk men 

också ekonomisk; i form av allmänna neddragningar och en delvis mer industriell produktion. 

(Hadenius et. al, 2011). Det är på den ekonomiska sidan som mediesäljarna arbetar och därför 

har det varit av vikt för oss att sätta oss in i relationen mellan kommersiell marknad och 

journalistik. 

 

Sigurd Allern flyttar sökljuset från den journalistiska identiteten och riktar in sig på 

journalistikens förhållande till den kommersiella marknaden. Han drar i sin artikel Journalistic 

and Commercial News Values  en skiljelinje mellan nyhetsvärdering utifrån journalistiska ideal 

och nyhetsvärdering utifrån marknadslogik. Han menar på att marknadslogiken styr den 

journalistiska nyhetsvärderingen mer än vad journalister vill erkänna. Liksom Deuze talar han 

om etiska regler och ideologiska övertygelser när det kommer till vad som betraktas vara “god 

journalistik”. Journalister tenderar, på professionella-ideologiska grunder, att betona vissa 

värden, vissa platsbundna normer och vissa arbetsrutiner vad gäller nyhetsvärdering. Men han 

beskriver det också som att nyhetsmedia har två ansikten. Å ena sidan representerar de en social 

institution, å andra sidan är de företag som producerar varor åt en marknad, i form av 

information och underhållning. (Allern, 2011, s. 137) 

 

De journalistiska kriterierna för bra nyhetsförmedling, begrepp som tidsenlighet , relevans  och 

identifikation , beskrivs som abstrakta. De säger oss ganska lite om faktiska prioriteringar och 

valmöjligheter. Det är inte förrän begreppen placeras i en konkret kontext, i relation till 

tidningens läsare och den demografi de lever i, som de fyller en praktisk funktion. Utifrån tre 

fallstudier kommer Allern fram till att det här baseras på vilken marknadsorientering tidningen 

har. Nyhetsmedia vinklar sina nyheter utifrån ekonomiska omständigheter och Allern 

sammanfattar kriterierna för det här på följande vis: 

 

● Ju mer resurser – tid, personal och budget – som det kostar att täcka, att följa upp och att 

avslöja ett händelseförlopp, desto mindre troligt är det att det blir en nyhet. 
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● Ju mer journalistiskt en nyhetskälla eller en avsändare har förberett en story för 

publikation (där avsändaren tar hand om kostnaden för produkten), desto större 

sannolikhet är det att det blir en nyhet. 

 

● Ju mer selektivt en nyhet sprids, på ett sätt som tillåter en journalists att presentera arbetet 

som sitt eget, med en egen byline, desto mer sannolikt är det att det blir en nyhet.  

 

● Ju mer ett nyhetsmediums strategi är att väcka sensation för att fånga publikens intresse, 

desto större sannolikhet är det att vad som kallas en “media twist” äger rum, där 

underhållande aspekter väger tyngre än kriterier baserade på relevans och sanning. 

 

3.2.1 Relationen mellan annonsör och tidning 

För att förklara begreppet marknadslogik i anslutning till den marknad där journalistiska 

produkter säljs går John McManus (1995) hela vägen tillbaka till ursprungskällan. 

 

I artikeln A Market-Based Model of News Production  beskriver McManus hur relationen mellan 

mediesäljaren och annonsören kan se ut, med en modell han delvis lånat från Smith (1909). 

Marknaden resonerar inte på samma grunder som journalister gör när de resonerar utifrån sin 

yrkesidentitet. För den som säljer är det inte fråga om att osjälviskt hjälpa den som köper utan att 

hjälpa sig själv. Egennytta är ledordet. Det presenteras tre förhållanden som måste uppnås för att 

samarbetet mellan marknad och den andra parten ska ge ömsesidig utdelning. 

 

● Rationell vilja av båda parter att se efter sina egna intressen. Viljan att efterfölja den 

journalistiska yrkesideologin för journalisten i kontrast till den ekonomiska drivkraften 

från annonsören. 

● Möjligheten att välja mellan konkurrerande produkter. Exempelvis genom att 

mediesäljarna söker annonsörer, och konkurerar om de stora namnen, och sedan 

konkurerar med redaktionen om de bästa platserna i tidningen. 

14 



 

● Produktens kvalité. Om en tidning når ut till många blir den mer efterfrågad och 

annonserna kommer längre ut på marknaden, vilket i sin tur gagnar annonsören och drar 

upp annonsvärdet. Vilket gagnar tidningen ekonomiskt och underlättar för mediesäljaren 

att sälja fler annonser. 

 

Mediesäljare är länken mellan de som köper annonser i en tidning och tidningsredaktionen. Där 

journalister ser sig själva i kontakt med “medborgarna”, eller kanske med “publiken”, är 

mediesäljare de som sköter kontakten med “kunderna”. Kunderna kan vara prenumeranter men 

de kan också vara annonsörer. Vad gäller relationen mellan annonsörer och tidningshus verkar de 

flesta studier, de senaste tio åren, befinna sig inom företagsekonomin. I vår undersökning har vi 

inte studerat tidningsläsare ingående. Vi har däremot behandlat mediesäljares uppfattningar och 

har därför vänt oss, för att bygga någon slags grundläggande förståelse för hur relationen mellan 

tidning och annonsör ser ut, till de här ekonomiska studierna. 

 

Liksom Allern i tidigare teoridel argumenterar Rinallo och Basuroy för att nyhetsvärdering bör 

studeras utifrån fler perspektiv än de rent journalistiska. I artikeln Does Advertising Spending 

Influence Media Coverage of the Advertiser?  tittar författarna på hur media kan styra marknaden. 

Både genom att förenkla marknaden för sina läsare och genom att guida dem genom den. 

 

Inom den kontext författarna har undersökt saken, kommer de fram till att redaktionellt material 

inte är fritt från annonsörers inflytande. Det finns en korrelation mellan hur pass 

omskriven/omtalad en produkt är i media och hur mycket pengar som har spenderats på 

annonsering. (Rinallo & Basuroy, 2009) 

 

Daniel Sutter vid University of Oklahoma riktar i sin essä Advertising and political bias in the 

media  kritik mot vad som kommit att kallas “the corporate bias argument”. Med hänvisning till 

bland annat Noam Chomsky och Edward Hermans bok Manufacturing consent: The political 

economy of the mass media  beskriver han det som att det finns en övertygelse om att media i 
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första hand “ser till annonsörers snarare än publikens intressen” men att den här bilden av 

konflikten mellan annonsör och publik är “kraftigt överdriven”. (Sutter, 2002, s. 728) 

 

Han argumenterar för att annonsörer överlag söker största möjliga spridning, och att de således 

måste anpassa sig, liksom media, till publiken och därmed i förlängningen till media, eftersom 

media är bäst på att nå flest. Annonsörer snarare tjänar än förlorar på att finanslivet kritiseras i 

media. Deras inflytande över redaktionellt material är lågt, eftersom en smart annonsör inte har 

intresse av att styra nyhetsrapporteringen. 

 

Sutters metod är förmodligen avgörande för hans resultat. Han har bedömt det vara omöjligt att 

på ett övertygande sätt demonstrera partiskhet genom analys av redaktionellt material och istället 

valt att undersöka vilka omständigheter som är nödvändiga för att annonsörer skall kunna 

kontrollera medieskapat material. (Sutter, 2002.) 

 

Sutters slutsats är att en brist på kritiska vinklar i “hårda nyheter”, exempelvis nyheter om politik 

och finanser, snarare bör ha att göra med en bristande efterfrågan på kritiska vinklar än på 

inflytande från annonsörer, även om undantag säkerligen existerar. 

 

Ekonomerna Esther Gal-Or, Tansev Geylani & Tuba Pinar Yildirim (2012) beskriver hur 

tidningar som uteslutande förlitar sig på prenumerationsinkomster har en tendens att anpassa 

politiska budskap efter sina prenumeranter. Mot bakgrund av det här bygger författarna ut 

tidigare analysmodeller genom att inkludera annonsörer och annonssäljare i analysen, med 

argumentet att annonsintäkter står för 60-80% av tidningsföretags intäkter och att annonsörers 

inflytande därmed borde vara av intresse. 

 

Med andra ord är det sannolikt att ett litet tidningshus, som förlitar sig på annonsörer som liknar 

varandra, borde producera nyheter som är mindre partiska. Alltså kan man argumentera för att 

Sutter och GalOr et. al. kommer fram till något ganska likartat. De har dock olika utgångspunkter 

och olika metoder. 

16 



 

4. Metod och Material 
Vi har utgått från ett strategiskt urval, som till viss del även kommit att innefattat ett slags 

snöbollsurval, i uppsamlandet av våra respondenter. Därefter har vi gjort kvalitativa intervjuer 

med dessa respondenter, baserat på en intervjuguide vi framtog för ändmålet. Övrigt materialet 

vi haft till hands har bestått av ett case som presenterats under intervjuerna, samt teknisk 

utrustning i form av en bandare. Som analysmetod har vi använt oss av vågrät och lodrät analys. 

Vi lyfte en del etiska frågeställningar angående vår metod, som kan läsas nedan samt i 

diskussionskapitlet. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
I processen av att insamla empiriskt material ställdes vi inför den fråga alla forskare ställs inför: 

vilken typ av metod är i vårt fall bäst att använda? Eftersom det är just journalisters perspektiv vi 

är ute efter ansåg vi att en uppsättning kvalitativa forskningsintervjuer skulle kunna komma väl 

till användning. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker nämligen insamla kunskap ur 

undersökningspersonernas synvinklar. (Kvale & Brinkmann, 2014). Till skillnad från en 

enkätundersökning, vars avsikt är snarlik men där vi som forskare inte är närvarande, ger 

intervjuer oss möjlighet att följ upp samt att registrera svar som är oväntade. Intervjun öppnar 

upp för en dialog mellan respondenterna och oss som frågeställare. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

Då vi har undersökt något så komplext som maktstrukturer mellan annonsavdelning och 

redaktion har vi valt att arbeta med just kvalitativa  forskningsintervjuer, i motsättning till 

kvantitativa . Kvantitativa intervjuer kräver raka frågor tänkta att resultera i raka svar. Ofta är det 

frågan om låsta ja/nej-frågor och/eller styrda svarsalternativ. Eftersom vi har sökt djupgående 

svar hade vi med en sådan styrd frågemall kunnat stöta på vissa problem. Jan Trost (2005) 

beskriver riskerna med kvantitativa analyser. Svaren vi skulle få tillbaka med låsta frågor skulle 

exempelvis kunna vara i form av motfrågor, som vi skulle ha problem med att besvara i större 

utsträckning, eller i form av svar som inte är tydliga nog att ge oss en nyanserad bild av 
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maktrelationerna vid en nyhetsdesk. Det skulle helt enkelt ha kunnat ge oss svar som är svåra att 

utläsa för vårt forskningsändamål. Vi är intresserade av något specifikt, ett särskilt socialt 

förhållande, och har inte haft materiella resurser att på trovärdigt vis undersöka det här 

kvantitativ. Dessutom rör vår undersökning attityder och föreställningar, sådant som traditionellt 

brukar betraktas som kvalitativa forskningsmarker. (Esaiasson et. al, 2012) 

 

Vi har alltså därför valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, där vi genom en öppnare dialog 

och öppnare frågor har fått bredare och djupare svar att analysera än den statistik som en 

kvantitativ analys skulle ha medfört. (Trost, 2005) 

 

Det finns både komplexa och omstridda uppfattningar vad gäller den kunskap man kan hämta ur 

en intervju. Kvale och Brinkmann (2014) presenterar tre filosofiska perspektiv på hur man kan 

tolka intervjustudien epistemologiskt i vår tid och vårt samhälle. Hermenutiskt, pragmatiskt och 

postmodernt. Alla tre har varit av vikt i vår undersökning, men framförallt det hermeneutiska 

perspektivet som ger forskaren möjlighet att “se bortom intervjusituationen här och nu och ägna 

uppmärksamhet åt den kontextuella tolkningshorisont som förmedlas genom historien och 

traditionen” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 74). Det är just kunskapen som kontext vi har letat 

efter i våra intervjuer. Föreställningarna om vem som ska göra vad och hur det ska se ut inom 

journalistisk nyhetsproduktion, och den sociala kontext som ligger till grund för dessa 

antaganden. 

 

4.2 Material och urval 
Via ryktesvägen, ute i den journalistiska världen som reportrar, hörde vi talas om vad som 

kommit att bli vårt “case”. Alltså det händelseförlopp som ligger bakom de tre nyhetsartiklar vi 

använt som utgångspunkt för vår studie. 

 

Vi utgick från TT och NTB:s gemensamma internetbaserade mediearkiv: 

Mediearkivet/Retriever. Enligt egen utsago är de det största arkiv norden har att erbjuda och 

2012 tog de in 150 000 nya artiklar varje dag. De flesta svenska tidningsföretag skickar i dags 
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dato digitala versioner av sina tryckta ex till Retriever. Retriever/Mediearkivet tillhandahålls för 

forskare via Kungliga Biblioteket och de svenska universitetsbiblioteken. 

 

Vi gjorde flertalet sökningar med sökord hämtade från vad vi hade hört på förhand, angående 

vårt case. Däribland sökte vi på de inblandade aktörerna; tidningen och annonsören, utan något 

resultat. Därefter prövade vi att söka på bredare front med sökordsfraser som exempelvis 

”indragna annonser” och testade dessutom andra typer av digitala söktjänster samt sökte efter 

andra konflikter, av liknande karaktär, även det utan resultat. 

 

Det var inte förrän vi tog kontakt med en av de journalister som på 90-talet arbetade för den 

tidning det rörde sig om som vi fick lära oss hur pass långt tillbaka i tiden vi var tvungna att leta. 

I mailkorrespondensen med den här före detta medarbetaren fick vi också lära oss att konflikten 

hade stått mellan före detta VD:n för snabbmatskedjan, och inte nuvarande VD:n som vi först 

hade fått höra, och tidningen. När vi sedan sökte utifrån dessa kriterier, rätt personer, vid rätt 

tillfälle, hittade vi vad som blev vårt case. Eller, med andra ord: de enda texterna, författade vid 

tidpunkten för händelseförloppet, som berörde ämnet och som har arkiverats i allmänt 

tillgängliga digitala arkiv. 

 

Caset består av tre artiklar från tidigt 90-tal som berör en konflikt mellan en snabbmatskedja och 

en lokaltidning, som vid tidpunkten var den huvudsakliga annonsplattformen för tidigare nämnda 

snabbmatskedja. Artiklarna är författade av en eller flera för oss okända skribenter på 

nyhetsbyrån TT. Artiklarna har närmare 25 år på nacken. 

 

4.2.1 Tidningen och snabbmatskedjan – vårt ”case” 

 

Det är inte hållbart att utgå från vårt case som ett tydligt exempel på hur det vanligen går till på 

en redaktion. Kanske var allt det som hände då något som bara kunde ha skett vid just det här 

tillfället och på just den här platsen. Kanske skulle något mycket snarlikt kunna ske igen, kanske 
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är det till och med något som löpande sker just nu. Vi vet inte. En betydligt mer omfattande 

analys skulle behövas för att säkerställa en sådan sak. 

 

Vårt case har istället fyllt två funktioner. 

● Som underlag för vårt urval av respondenter. 

● Som en del av varje enskild samtalsintervju. 

 

Som urvalsunderlag. 

Det viktiga för vår analys har inte varit caset i sig utan de maktstrukturer vi tycktes oss kunna 

utläsa i det. Rent allmänt bedömde vi det som viktigt att våra respondenter äger en viss närhet  till 

caset. Den här närheten tar sig inte uttryck i att de måste ha varit med när det begav sig, vi har 

exempelvis inte varit intresserade av de som har intervjuats i artiklarna, utan av de 

omständigheter som rådde då – de olika rollerna som presenteras i narrativet och den miljö 

rollerna var aktiva i.  

 

Baserat på vårt case var vi i behov av olika människor från mindre tidningshus i närheten av den 

den stad som caset kretsar runt. Vi ville dessutom gärna ha tag på människor som sitter på olika 

maktpositioner inom dessa tidningshus. Vårt urval har utgått från olika typer av yrkesroller, 

människor i en liknande position som de som var aktiva i den interna konflikten för 25 år sedan. 

 

Vi behövde: 

1. Redaktörer. Mer specifikt chefsredaktörer, nyhetschefer och liknande människor som 

sitter på redaktionella ansvarspositioner. De gör de yttersta etiska avvägningarna när det 

kommer till redaktionellt materia. Dessutom görs de här avvägningarna i dialog med 

medieföretagens ledning, som har andra motiv än bara rent journalistiska. Vi misstänkte 

att det skulle räcka med en redaktör men var öppna för fler redaktörer, gärna i så fall med 

andra typer av ansvarsuppdrag. 

2. Mediesäljare. Mediesäljarna ville vi ha med som en motvikt till journalisterna, eftersom 

deras bild kanske snarare påverkas av ekonomiska omständigheter, och med argument 
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som snarare går att knyta till ekonomisk forskning, än till de idealtypiska journalistiska 

karaktärsdragen som presenterats i vår teori. 

3. Journalister. För övrigt ville vi ha “vanliga journalister”. Reportrar utan övergripande 

redaktionellt ansvar.  

 

Man kan säga att vi gjorde ett strategiskt urval där vi var ute efter nyckelpersoner på fältet. 

Martin Denscombe (2009) beskriver det som lämpligt, när man avser att gå på djupet i en 

speciell situation, att välja respondenter utifrån vad de har att bidra med, att de har en unik 

inblick eller att de innehar en särskild position. Vi kunde inte ta reda på särskilt mycket om våra 

respondenters inblick på förhand men deras position bedömde vi vara av högsta vikt. 

 

För att ytterligare understryka varför vi i förhand valde att använda oss av människor som redan 

har en tydlig bild av arbetet med journalistik och annonsmarknaden, istället för att utgå från 

förslagsvis andra professioner, utgick vi från Petra Krantz Lindgrens konsistensmodell angående 

teoriprövning. “Denna konsistensmodell innebär att människor har vissa föreställningar om 

verkligheten. Dessa föreställningar ligger till grund för deras värderingar som, i sin tur, styr deras 

beteende.” (Berglez & Olausson, 2012, s. 223) Alltså, en journalist har bäst förståelse för fältet 

journalistik, och därför är det av vikt att en journalist medverkar som respondent. Det samma 

gäller även det övriga urvalet, då alla rör sig inom de olika fälten man finner på en lokaltidning. 

 

För att få en bra spridning på våra respondenter kontaktade vi 50 anställda journalister, 

redaktörer och mediesäljare från en specifik del av landet. Eller, med andra ord: alla anställda 

vars kontaktuppgifter gick att få tag på via respektive tidnings digitala plattform inom det här 

området. Vi kontaktade dessutom tio organisationsavdelningar, däribland en sportdesk, en 

nyhetsdesk, samt en satelitredaktion – eftersom tidningarna i vissa fall saknade kontaktuppgifter 

för enskilda anställda. Vi skickade medvetet ut samma brev till alla involverade, eftersom vår 

avsikt var att respondenterna skulle ställa upp på samma grunder oavsett yrkestillhörighet (se 

bilaga: Respondenter ). 
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Fyra av dessa mejl kom aldrig fram eftersom mejladresserna upphört att existera. Vi fick på detta 

sätt tag i en respondent till vår undersökning. Eftersom vi ansåg att vi inte kunde använda oss av 

en respondent för att göra ett grundligt förarbete inför vår analys valde vi att personligen besöka 

olika tidningshus. Under dessa besök fick vi snabbt in fler respondenter, som i sin tur kunde 

hänvisa oss vidare till nya, vilket ledde oss in på ett så kallat snöbollsurval. (Esaiasson et. al, 

2012) 

 

Genom detta strategiska urval kom vi att finna en stor bredd bland våra deltagande i studien. Det 

varierade mellan journalist, redaktör, bilageredaktör, copywriter och mediesäljare, av varierade 

åldrar och kön. De har alla olika typer av tidigare arbetslivserfarenhet och har befunnit sig i 

branchen olika lång tid. Vi kände att vi mättat behovet för vår undersökning när vi nådde 5 

respondenter genom detta urval. 

 

Som del av samtalsintervjuerna 

Vi har även valt att använda vårt case som underlag för våra intervjuer. Flera av de frågor vi 

ställde vid intervjutillfällena är knutna till makt, och dessa speglas i caset i form av 

intressekonflikter och interna maktkamper. Därför använde vi oss även av lite mer direkta frågor, 

uppbundna mot caset (Se bilaga: Intervjuguide “Caset” ). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur man kan använda sig av fallhistorier, såsom vårt 

case, i undervisande syfte i en intervjustudie. Som en “övergång mellan tyst personlig kunskap 

och formell påståendekunskap” (s. 339), där vi i vår studie snarare har gått bakvägen. Våra 

respondenter var till en början ofta formella och sakliga, varpå flera av dem, efter det att caset 

presenterats, svarade mer personligt på våra frågor.  

 

Även de öppnare frågorna i vår intervjuguide är i viss mån kopplade till vårt case, då 

förhoppningen har varit att besvara hur en sådan här situation skulle kunna, alternativt inte skulle 

kunna, uppstå idag samt hur intervjupersonerna tror att situationen skulle utspela sig. Tanken 

bakom var att ge oss en bild av hur maktstrukturerna mellan annonsör och redaktion ser ut idag. 
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4.3 Intervjumetod 
Det finns flera sätt att genomföra en forskningsintervju och vi valde att göra enskilda 

semistrukturerade intervjuer, då sådana går hand i hand med den kvalitativa forskningsmetoden. 

Vi förberedde en färdig lista med allmänna frågor, vår intervjuguide, oförändrad från intervju till 

intervju, men försökte i själva samtalen vara flexibla vad gäller ämnenas ordningsföljd och 

ställde följdfrågor när så krävdes. I vissa lägen, för att vårt underlag skulle bli så brett som 

möjligt och ge så bra svar som möjligt, försökte vi i bästa möjliga mån att uppmana våra 

deltagare att utveckla sina svar. (Denscombe, 2009) 

 

Vi gav möjlighet att göra intervjuer på plats eller i form av telefonintervjuer, då vi lät våra 

deltagare välja vad som kändes mest bekvämt för dem. Detta för att möjliggöra för fler samtal att 

äga rum, då det kan vara svårt att resa längre sträckor och att få plats med en intervju i ett hetsigt 

schema. I slutändan genomfördes likväl alla intervjuerna på plats. 

 

Vi fick ihop fem intervjuer med lika många respondenter. Den kortaste intervjun tog ungefär 15 

minuter att genomföra, medan vi under den längsta intervjun pratade med vår respondent i nästan 

50 minuter. Sammanräknat och dividerat med fem blev genomsnittstiden för våra intervjuer 30 

minuter per intervju. 

 

Vi bedömde vårt material som mättat när den sista journalisten vi intervjuade överlag svarade 

mycket likt tidigare respondenter utifrån vår intervjuguide. Kanske kunde vi ha varit i behov av 

ytterligare en mediesäljare, men bedömde det av mindre vikt, eftersom journalisternas 

uppfattningar hela tiden har legat i fokus. Dessutom ansåg vi att mediesäljaren mättat vårt behov 

av den typen av respondent.  

 

4.3.1 Intervjuguide 

För att få ett mer dynamiskt flöde i samtalen och för att komma åt svar som har varit relevanta 

för vår undersökning har vi använt oss av en intervjuguide. Det är dock inte en intevjuguide i 
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bemärkelsen att frågorna är slagna i sten, utan den har snarare fått agera kompass för att navigera 

oss, som intervjuare, i tre valda teman för vår tematiska studie. 

 

I en kvalitativ samtalsanalys bör man inte komma med ett färdigt frågeformulär, då det är 

respondenterna som i bästa möjliga mån ska föra samtalet framåt. Men för att vi skulle hålla oss 

inom det ramverk vi ville undersöka tog vi några stödfrågor till hjälp som var öppna nog att ge 

oss breda svar, och tillräckligt nära varandra för att samtalet förhoppningsvis skulle flyta på inom 

våra teman. Därför försökte vi att inte göra vår intervjuguide för lång, då det kunde blivit 

besvärligt att bearbeta så mycket material. (Trost, 2009) 

 

4.4 Analysförfarande 
“Redan när du samlar in dina data, intervjuar, sker mer eller mindre automatiskt såväl en del 

analyser som tolkningar. När du arbetar med utskrifter och andra datamaterial såsom 

anteckningar sker inte bara analys utan också, igen mer eller mindre automatiskt, tolkningar.” 

(Trost, 2009, s. 125). 

 

Med det här i åtanke började vår analys redan då vi genomförde våra forskningintervjuer. 

Därefter började vi de facto analysera vårt empiriska material först genom att helt enkelt läsa 

igenom vad vi transkriberat och sedan genom att fundera över vad vi såg och hörde under 

intervjuernas gång. I transkriberingsfasen tog vi i viss utsträckning även med sådana detaljer som 

inte skulle kunna klassificeras som rent språkliga men som ändå skulle kunna bedömas vara av 

vikt i sammanhanget. När respondenter särskilt betonat vissa ord har dessa i transkriberingarna 

markerats med ett fetare typsnitt. På liknande vis har vi även skrivit ut pauseringar, 

“hummanden” och andra aspekter av samtalet som skulle kunna vara av vikt för vad 

respondenten har velat säga. 

 

Det kan vara värt att nämna att det inte finns några gemensamma spelregler, som Trost (2009) 

beskriver det, vad gäller bearbetning av analysmaterialet i kvalitativa intervjustudier. Fantasin 
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och kreativiteten sätter gränserna. Vi har dock uppfattat det som bra, om inte annat för att kunna 

hantera det stora material våra transkriberingar medfört, att utgå från någon slags struktur. 

 

Vi har valt att tematisera  både vår analys och de frågor vi ställt under intervjuerna. Vad gäller 

det analytiska förfarandet genom att besvara Steinar Kvales (2014) frågor om “varför?”,  “vad?” 

och “hur?”. De tematiska frågorna “varför?” och “vad” måste besvaras innan “hur”-frågan kan 

ställas på ett meningsfullt sätt. 

 

Kvale och Brinkmann beskriver det som att man behöver veta vad målet är för att kunna finna 

det eller visa någon annan vägen till det. (Kvale & Brinkmann, 2014). Målet, för våran del, vårat 

“varför?”, har varit att undersöka var journalister och mediesäljare ansera att gränserna 

egentligen går mellan deras respektive avdelningar. Frågan är inte helt okontroversiell då den ena 

avdelningen behöver den andra för att nyhetsföretaget skall kunna fungera, de existerar i 

samklang, samtidigt som de traditionellt betraktats som åtskilda. Den är den här specifika sociala 

situationen vi har ansett vara av intresse och har därför i våra intervjuer och i vår analys sökt 

kunskap om just det här, genom att under själva intervjutillfällena ställa  respondenterna frågor 

som är i direkt anslutning till förhållandet och under vår analys ställa oss själva frågor i stil med: 

“på vilket sätt har det som respondent X sagt anknytning till våra frågeställningar och vad får 

respondenten att säga så?” Vi har försökt komma bakom hur intervjupersonerna presenterar sig 

själva för att studera de personliga antaganden och de allmänna ideologiska föreställningar som 

kommer till uttryck i deras uttalanden. (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

“Vad”-frågan handlar om att skaffa sig förkunskap i det ämne man undersöker. För vår del har vi 

hämtat den här kunskapen i den tidigare forskningen på ämnet, och liknande ämnen, som 

presenterats i vårt teorikapitel. Vi har också hämtat vår förkunskap i de artiklar vi kallar vårt 

case. 

 

“Hur”-frågan handlar om hur man de facto går till väga i analysen, och i presentationen av ens 

analysreslutat. För den här studien har vi valt att använda oss av Heléne Thomssons (2002) två 
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faser när det kommer till analysarbete utifrån en reflexiv intervjumetod. Den första fasen kallar 

hon den lodräta  analysen, och den är den som ger resultatet dess djup, medan den andra fasen, 

den vågräta analysen, ger bredd. Då vi enbart har gjort fem forskningsintervjuer har vi bedömt 

det som görbart att göra lodräta analyser av samtliga samtal. För större studier rekommenderar 

Thomsson att de lodräta analyserna görs med utgångspunkt i någon eller några av intervjuerna. 

De tematiska frågor våra intervjuer utgått från har ställts var för sig, med andra ord vågrätt, 

genom hela intervjuprocessen och under varje enskild intervju. Utifrån det här perspektivet, 

genom att ställa svaren på de olika tematiska frågorna mot våra frågeställningar har vi kunnat 

skapa nya kategorier att presentera i resultatet. 

 

Vi har analyserat varje intervju separat liksom i förhållande till varandra, intertextuellt . Och har 

staplat upp våra analysresultat utifrån det lodräta respektive vågräta perspektivet, samt utifrån 

våra teman. I den lodräta resultatpresentationen har vi lyft ut de svar från respondenterna som 

berör våra frågeställningar samt sammanfattat sådant som skulle kunna vara etiskt känsligt 

alternativt i de fall där respondenterna har uttryckt sig med alltför många ord. Den vågräta 

resultatpresentationen består av enklare sammanställningar av de olika respondenternas 

synvinklar och en jämförelse av dessa sinsemellan. I den vågräta analysen har vi, med stöd i 

tidigare forskning, sökt sätta fingret på det bredare kontextuella sammanhanget. 

 

4.4 Etik 
Deltagare får aldrig tvingas att hjälpa till med forskning, så självklart använde vi oss av frivilliga 

deltagare i studien. Vi kom att jobba med informerat samtycke, där vi redan när vi tillfrågade 

våra tilltänka respondenter om medverkan, informerarade om de premisser som har gällt i vårt 

arbete. (Denscombe, 2009) 

 

Eftersom vår undersökning behandlar maktstrukturer på respondenternas arbetsplatser bedömde 

vi det som lämpligt att de fick vara anonyma, då det för deras del kunde ha haft en negativ 

inverka att tala öppet emot sin arbetsledning. Vi hade svårt att tro att detta skulle ske, men kunde 
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ändå inte utesluta möjligheten. Det har i första hand handlat om att skydda deltagarnas intressen. 

(Denscombe, 2009) 

 

När vi valde att citera våra respondenter under analysen, så fingerade vi deras namn till 

bokstäver ur det grekiska alfabetet, till exempel “respondent Alpha”. Och för att ytterligare 

skydda identiteterna så valde vi att använda oss av det könsneutrala pronomet hen, i både 

analysen och i diskussionen. Respondenternas respektive bakgrund och position inom de 

medieföretag de arbetar för står listade under dessa fingerade titlar, delvis i 

resultatpresentationen men också mer detaljerat i en bilaga. (se bilaga: Respondenter ) 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Eftersom vi har arbetat med kvalitativa intervjuer har vårt fokus inte legat på reliabilitet , då det i 

första hand är centralt för kvantitativa studier. (Trost, 2009). I stället har vi arbetat desto mer 

med validitet . Att vi framställer en seriös rapport med etiska frågeställningar är till exempel 

något vi ser gagnar vår validitet. Vi bandade alla samtal för att därefter göra tydliga och korrekta 

transkriberingar av intervjuerna, med förhoppningen att inget skulle försvinna i samtalen. Dessa 

inspelningar var enbart för eget bruk, något vi också tydliggjorde för våra respondenter. 

 

Reliabiteten, som har kommit i andra hand men som fortfarande har varit av vikt i vår analytiska 

process, gjorde sig gällande i det att alla intervjuer utgick från samma grundfrågor i 

intervjuguiden. När det uppstod förändringar under processens gång var det inte fara för vår del 

utan istället något som vi såg som mätbart. Säg förslagsvis att någon ändrade sitt svar på en fråga 

mitt under intervjun, då kunde det finnas något att läsa in för oss eftersom vi har jobbat med en 

kvalitativ analys. (Trost, 2009) 
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5. Resultat och analys 
Vi har valt att dela upp presentationen av vårt resultat i tre delar. I den första delen har vi lyft ut 

de enskilda respondenternas berättelser, var för sig, och lagt vikt vid den lodräta analysen av vårt 

material. Därpå följer vår vågräta, sammanfattande, analys och sist övergripande resultat samt 

teoretisk koppling till dessa. Från handfasta direkta utlåtanden till mer abstrakta slutsatser. 

 

5.1 Enskilda samtal 
Vi har valt att namnge våra respondenter i den kronologiska ordning vi genomförde intervjuerna 

samt att presentera våra lodräta analysresultat i samma kronologiska ordning, då vi inte helt har 

kunnat undvika att påverkas under intervjuprocessen och därför, i mindre utsträckning, förändrat 

våra grundfrågor – från intervju till intervju. Vår förhoppning har varit att uppmärksamma 

skillnader i samtalen, som kan kopplas till den här utveckling, genom att ställa upp våra resultat 

på det här viset. Även om vi har förändrat frågeformatet under processens gång har 

tematiseringen varit något vi alltid utgått från och återvänt till. 

 

5.1.1 Respondent Alpha 

Vår första respondent, Alpha, är en journalist med visst redaktionellt ansvar, hen är redaktör för 

två mindre tidningar och ansvarig utgivare för en av dem. Båda är av featureformat och 

utkommer en gång i veckan. Den ena är dock en egen tidning och den andra en bilaga som 

journalisten själv beskriver som: ”något lite extra för de som prenumererar”. Vad gäller bilagan 

ligger det slutgiltiga ansvaret hos utgivarna för de två dagstidningar bilagan medföljer och inte 

hos vår respondent. 

 

Den journalistiska yrkesrollen 

En journalist är bland annat en ”människa som genomgått en journalistisk utbildning”. Det är 

Alphas första kriterie. Det här för att lägga en slags grund för det andra stora kriteriet: att kunna 

skapa en ”journalistisk berättelse”, som är ”sann, relevant” och korrekt ur ett källkritiskt 

perspektiv. Alpha uppfattade frågorna om vad som är journalistik och hur hen ser på sin egen roll 
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som journalist svårbesvarade. Journalistik är att ”berätta om hur det ligger till” och att göra det 

här ”förståeligt och greppbart för publiken”. Kanske handlar det snarare om att ”sträva efter 

objektivitet” och att ”belysa flera sidor av samma sak” än att faktiskt förmedla “sanningen”. 

Alpha listade olika typer av journalister. Idealisterna, som vill förändra världen. Hantverkarna, 

som vill skapa någonting – vare sig det är genom att spela in, skriva eller fotografera. Samt 

upptäcksresarna, de nyfikna som vill veta mer. Själv ser sig Alpha som en av dem sistnämnda. 

Att växa och lära sig nya saker uppgavs vara den viktigaste orsaken till varför hen själv är 

journalist. Alpha uppfattar det för övrigt som att det finns utrymme för kreativitet inom yrket och 

att även det är en bidragande orsak till att hen hamnat där hen hamnat. 

 

Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 

Gränsen mellan annonsavdelningen och redaktionen vid de tidningar respondent Alpha jobbar 

för är “inte passerad”. Hen uppgav dock att det finns ett samarbete över den här gränsen:  

 

Alpha:  Det finns sådana (läs journalister) som tycker att det är fult med annonser i en 

tidning och som helst skulle se att det inte finns några annonser alls.  

 

Alpha ser sig inte som en av dem. Annonssamarbetet är mycket viktigt för tidningen där hen står 

som ansvarig utgivare. Bilagan existerar som en belöning för de som prenumerar, medan 

gratistidningen inte klarar sig utan annonser, den är trots allt gratis för läsarna. Hen resonerar 

alltså utifrån en marknadslogik i det här fallet.  

 

Alpha:  Vi har en stor utmaning att finansiera journalistiken. Kan vi göra det via annonser 

så ska vi göra det. 

 

I gratistidningen händer det ibland att annonssäljarna sätter ett slags “tema”, som redaktionen 

skriver om och som annonssäljarna säljer annonser till.  
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Det är dock en sak att låta annonsavdelning ha inflytande över innehållet, en helt annan sak att 

låta annonsörer bestämma. Det senare ser respondent Alpha som “absolut inte okej”.  

 

Vad gällde vårt case var respondenten osäker på vad som var sant. Antingen är det fråga om att 

tidningen förtalat VD:n eller så har redaktionsledningen hanterat saken på ett tveksamt vis. Hen 

hade mycket svårt att besvara frågorna på de här grunderna och kände sig obekväm med att läsa 

in något överhuvudtaget i materialet. Alpha är trots allt en “källkritisk journalist” och vill inte 

uttala sig angående saker som inte kan dubbelkollas. Dessutom rör caset hens arbetsplats. Hen 

arbetade inte på tidningen vid tidpunkten, utan var i stort sett bara ett barn när det begav sig, men 

den direkta närheten till skådeplatsen för den här konflikten kan ha kommit att påverka bristen på 

svar. 

 

Å andra sidan hade hen mycket lättare att spekulera när det kommer till hur det ligger till idag, 

på hens arbetsplats:  

 

Alpha:  Jag tror att det alltid finns omständigheter som gör att sådana här konflikter kan 

uppstå, eftersom det ligger i mediabranchens natur att röra upp känslor hos företag och 

hos andra instutitioner. Så det skulle säkert kunna uppstå en liknande konflikt, men om 

det skulle få samma efterspel? Det vet jag inte. 

 

5.1.2 Respondent Beta 

Vår andra respondent arbetar som copywriter för en mindre tidning. Hen var tidigare reporter på 

samma tidning och gick över till det jobb hen har nu. Respondent Beta är unik i sammanhanget 

eftersom hen varken är journalist eller annonssäljare, utan copywriter, med arbetsuppdrag 

fördelade mellan de båda avdelningarna. Hen sitter ovanpå den osynliga muren, skulle man 

kunna säga. 
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Den journalistiska yrkesrollen 

Respondent Beta tycker att den journalistiska “yrkesgruppen” är den “viktigaste som finns”. Hen 

upplever det också som viktig att den får “fortsätta finnas” och argumenterar för detta utifrån den 

journalistiska yrkesideologins principer. En journalist är “samhällets”, eller kanske snarare “den 

lilla människan” i samhällets, röst och ska som sådan “bevaka och gräva fram oegentligheter”. 

Respondenten upplevde det som svårt att besvara frågor om vad som är en journalist och frågade 

oss vad vi skulle ha svarat på frågor av liknande karaktär. Resultatet blev att vi i viss mån ledde 

hennes svar, genom att beskriva våra egna preferenser, något som kan vara värt att belysa ur 

etisk synvinkel även om vi inte analyserat de svar vi fick den här vägen. Trots att vi lämnade 

frågan tillfälligt och återkom till den efter att vi hade pratat om annat och trots att vi klargjorde 

att det var just respondentens egen uppfattning vi var intresserade av hade respondenten svårt att 

säga något om saken. 

 

Beta:  Det borde vara självklart, att man har ett självklart svar, men det har jag inte. 

 

Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 

Beta sa att det inte sker särskilt mycket samarbete över gränsen, åtminstone vad gäller enskilda 

arbetsuppgifter, men att man på respondentens arbetsplats vill att alla ska förstå varandras olika 

uppdrag och betydelse för företaget. 

 

Beta:  Samarbetet just på säljsidan fungerar väldigt bra. Alla hjälps åt och drar sitt strå till 

stacken, säljer och kommer fram till nya projekt och idéer. Sen så arbetar vi i huset med 

att få en bättre förståelse mellan varandra och mellan de olika avdelningarna, alltså att vi 

på säljsidan ska förstå redaktionerna och vise versa. 

 

I början av intervjun beskrev Beta förhållandet mellan annons och redaktion från annonsörernas 

sida, i slutet från journalisternas. På respondenten lät det som att inte bara journalisterna utan 

också hen själv står i viss kontrast till annonssäljarna. Hen skriver trots allt fortfarande texter, där 

språket och stilen, ja, rent allmänt; själva hantverket, är snarlikt ett journalistiskt hantverk. 
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Beta:  Det är mycket med det där, hur viktiga annonsörerna är för oss för att vi ska kunna 

leverera god journalistik och när vi levererar god journalistik så kan vi ibland trampa på 

våra annonsörer. De är ute i näringslivet och ibland nära makthavare. 

 

Respondenten pratade om vikten av att veta vilken funktion man fyller på arbetsplatsen, och att 

det är därför de här gränserna existerar. Så här sa hen om journalisternas funktion: 

 

Beta:  De måste hålla på sitt och sin roll och alltid gräva fram sanningen om saker och 

ting och om det här är av allmänintresse ska läsarna få veta om det, oavsett om företaget 

lägger en och en halv miljon per år. 

 

Hen betonar också att gränsdragningen är viktig för att hålla det som Sigurd Allern kallar 

marknadslogik utanför journalistiken. 

 

Beta:  Journalistik handlar inte om vinstintresse, det handlar om att förmedla sanningen 

och informera allmänheten. 

 

5.1.3 Respondent Gamma 

Vår tredje respondent, Gamma, är nyhetschef för den digitala plattformen på en dagstidning med 

relativt stort utgivningsområde. Att det är just den digitala plattformen Gamma har ansvar för 

anser hen själv är av stor vikt. Hen har tidigare varit lokalredaktör i en mindre satelitort, anställd 

under samma tidningsföretag. Då var det för den tryckta tidningen och att det är just nättidningen 

som respondenten numera har insyn i har gjort att vissa av frågorna vi ställt besvarats utifrån 

respondentens tidigare erfarenheter som lokalredaktör. Den digitala plattformen och dess 

förhållande till annonser och annonssäljare betraktas av respondenten som i sin linda.  
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Den journalistiska yrkesrollen 

Enligt respondent Gamma finns det en “identitet i att vara journalist på en lokaltidning”. Det ska 

handla om att människor i utgivningsområdet känner att deras “makt blir granskad”, att “deras 

vardag ska synas” och att “berätta saker för dem”, sådant som journalisterna bedömer behöver 

berättas. Hen exemplifierade det här “demokratiska uppdraget” med att beskriva invånarna i 

utgivningsområdet och den mindre lokalredaktion hen tidigare var redaktör för. 

 

Gamma:  Det är viktigt (för invånarna) att deras arrangemang uppmärksammas för på så 

sätt känner man att man är delaktig i ett sammanhang. 

 

Det handlar om att ta och att ge tillbaka till orten. Gamma ser det här fokuset som något som i 

viss mån är unikt för lokala tidningar. När det kommer till större tidningshus, rikstäckande press, 

TV och i viss mån kanske också radio, tänker sig respondenten att det här inte är lika viktigt. 

 

Gamma:  Som en lokaltidning har man en oerhörd redovisningsplikt som jag tror 

människor uppfattar som en demokratisk rättighet. 

 

Inte ens public service har enligt respondenten den redovisningsplikt som lokaltidningarna har 

och som hen sa “på något sätt ingår i journalistiken”. 

 

För hens egen del, kom Gamma in i journalistiken via köksbordet: 

 

Gamma:  Just då var jag politiskt aktiv och intresserad av samhället och hur det är 

uppbyggt, och tyckte också att det fanns en glädje i att förklara saker för människor på ett 

enkelt sätt. Jag tror att jag såg framför mig den här tidningen, den här skrivande 

journalistiken, för att det är sättet som jag har lärt mig om samhället, levt med tidningen 

på köksbordet hela mitt liv och såg väl det som ett yrke som hela tiden varit synligt. 

 

Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 
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Hen är inte säker på hur annonsorganisationen ser ut, på grund av att papperstidningen inte 

längre ingår i hens arbetsuppgifter men har ändå viss insikt. I tidningen kan exempelvis 

annonsansvariga pusha för en sen annons: 

 

Gamma:  Det betyder att man kan ställa en text, flytta fram den, man anpassar sig lite för 

att det ska komma inkomster. 

 

Den typen av direkt dialog sker inte på den digitala plattformen. Där är det snarare så att 

representanter från de båda avdelningarna ibland möts upp och diskuterar vad de vill ha av 

varandra. 

 

Gamma:  Digitalt lever vi ofta på toppar. Så har det gått till länge. Det kunde låta: “O, 

djävlar, igår fick vi hundra tusen sidvisningar mer än vanligt”. Tills sälj kom och sa: “Kul 

för er att det gick bra igår och att ni pungade ut hela veckans nyheter på en dag för att få 

rekord. Men det var trafik ni hade och vi hade just inte sålt några annonser den dagen”. 

 

Man har dock på senare tid försökt anpassa nyhetsflödet så att mediesäljarna kan ha en ständig 

publik att utlova i kontakten med annonsörer. Det finns en tanke på företaget där Gamma jobbar 

om att avdelningarna ska bli bättre på att samarbeta. 

 

Gamma:  Det är klart att man som journalist känner: “Oh, no, ska jag behöva samarbeta? 

Ska de säga vad jag ska skriva? All den oron kommer ju. Men jag måste säga att hittills 

har jag inte känt, jag måste tänka efter, men jag tror inte att jag känt så här: “nej, nu är du 

inne och påverkar vad jag ska skriva”. Utan det är mer frågan (från mediesäljarna): “kan 

inte ni bestämma vad ni ska göra i sommar, så att vi vet?” 

 

Gamma uppfattade det som att det inte finns något journalistiskt problem med ett stort samarbete 

mellan redaktion och annons, så länge besluten i första början tas av journalisterna. 
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För övrigt är det inte fråga om någon dialog, mellan mediesäljarna och respondent Gamma. 

Snarare rykten, hörsägen och föraningar. 

 

Gamma:  Det är aldrig så att någon kommer till mig officiellt men jag anar ju, jag ser i 

tidningen eller på webben vilka som är våra stora annonsörer, det ser jag helt klart. Och 

vet jag att vi skriver någonting som är illa för dem och det slutar komma annonser, då 

anar man ju att de inte blev särskillt glada, men aldrig att jag skulle få en kommentar ens 

om det. Det är i så fall ibland.  

 

Det är journalisternas jobb att skriva om det lokala näringslivet och det är mediesäljarnas jobb att 

behålla tidningens annonsörer. 

 

Gamma:  Jag tänker att jag som nyhetschef har ganska mycket män med både makt och 

pengar som ringer till mig när vi publicerar saker. Min roll är att ge dem ett utrymme ifall 

vi har haft fel, men de har aldrig en tanke på att föra in nån slags annonsdiskussion och 

jag skulle aldrig ha en tanke om att liksom ens bry mig om vart deras pengar landar. 

Ganska många av dem vi skriver om sitter på jättestora annonsbudgetar och det finns inte 

över huvud taget i min tankevärld. 

 

5.1.4 Respondent Delta 

Vår fjärde respondent, Delta, har arbetat som allmänreporter på samma dagstidning i över tjugo 

år. De senaste åren har hen huvudsakligen sysslat med kriminaljournalistk och betonar just 

hantverksbiten i det journalistiska yrket. 

 

Den journalistiska yrkesrollen 

Delta presenterade under intervjun två olika perspektiv på hur man kan se på journalistik. Ett 

“högtravande” idealistiskt perspektiv, i stil med Mark Deuze yrkesideologiska perspektiv, och ett 

mycket konkret, yrkesmässigt, perspektiv. 
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Delta:  Om man ska uttrycka sig högtravande så är det väl att vara i den lilla människans 

tjänst. Att skriva om saker, översätta saker, som de kanske inte kan ta till sig. Vara en 

länk mellan, där besluten fattas, och framförallt: att skriva om beslut innan de fattas så att 

man har en möjlighet att påverka. Det är väl lite grand att gräva och ta reda på saker åt 

folk, kort sagt. 

 

E/A:  Om du inte ska vara högtravande då? 

 

Delta:  Ja, då är det väl ett rutinmässigt hantverk, åtminstone det jag sysslar med nu. Jag 

skriver mycket brott och straff och läser väl 20-30 domar varje dag och sådär. Det är 

mycket rutin, sitta på rättegångar och så. Det är ett rutinjobb. 

 

En journalist är för respondenten en “språkligt begåvad och allmänbildad människa som skriver 

eller publicerar sig i något medium, i någon form”. Respondenten själv ser sitt yrkesval som en 

självklarhet. Det är ett roligt jobb, kanske till och med drömjobbet, något som kräver en bred 

kunskap och samtidigt bjuder på flexibilitet. 

 

Delta:  Jag tycker väl lite grand att jag har fått betalt för att jobba med min hobby. Jag 

älskar språk, älskar att skriva och är ganska samhällsintresserad. Man får träffa oerhört 

mycket folk och man ska kunna lite om det mesta. 

 

Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 

Mediesäljarnas uppgift är att “dra in pengar” åt tidningen. Egentligen finns det inget samarbete 

alls mellan avdelningarna, det ska vara “vattentäta skott” och det tycker respondenten överlag att 

det är.  

 

Delta:  Däremot kan det hända, om man till exempel gör en temabilaga om någonting, att 

annonsavdelningen kan komma med något tips, att de har stött på ett nytt företag eller en 
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ny verksamhet som vi kanske kunde skriva om. Men det är väl det enda samarbetet som 

finns. 

 

De här tipsen kunde lika gärna komma från “en granne eller vad som helst”. Det är “nyhetstips, 

helt enkelt”. Enligt respondenten har det inte alltid varit tydliga avgränsningar. Annonsörerna var 

“mer besvärliga förr i tiden”. Något ingen annan av våra respondenter antydde. Delta 

exemplifierade det här under intervjun med en liten sidohistoria om en stor annonsör som 

beklagade sig över vad som stod skrivet om dennes företag i tidningen. Säljchefen hade problem 

att förklara för annonsören att det inte spelade någon roll hur många tusen som spenderats i 

veckan på annonser. Att sakerna inte hade med varandra att göra. 

 

Delta:  Vem det nu än var som var chef då (för företaget som annonserade) drog in 

annonseringen under några veckor, någon månad till och med. Men insåg väl snabbt att 

som det var då så var (tidningen) det enda annonsmedium som nådde rätt kundkategori, 

så han kröp till korset så småningom. 

 

En historia mycket lik den vi sedan presenterade för respondenten i vårt case, fast på annan ort 

och med andra aktörer. Att det liknade föregående historia gjorde det dock lätt för Delta att bilda 

sig en tydlig uppfattning om vad som en gång hände. 

 

Delta:  Här kan man konstatera att den här ansvarige utgivaren eller chefredaktören har 

krupit till korset och låtit Mammon tala. Det är min uppfattning, bara man ser det såhär 

utifrån. För att först säga att de inte har skrivit någonting fel eller gjort något fel, vägra 

annons och så vidare, och sen så när (annonsören ) ställer in annonseringen då … Helt 

plötsligt… Det är väl som om vi skulle ha skrivit något gulli-gull reportage om (företag ), 

och tagit tillbaka vad vi hade skrivit förut. De är väl en parallel som jag ser det. Nu gjorde 

vi aldrig det, och det är jag vansinnigt stolt över när jag läser det här, för det var väl 

ungefär samtidigt skulle jag kunna tänka mig. 
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Respondenten är öppen för att saker och ting rent teoretiskt skulle kunna ske över huvudet på en 

ansvarig utgivare, men har svårt att tro att så skedde. Delta har för övrigt väldigt svårt att tänka 

sig att något liknande skulle kunna ske på hens arbetsplats. 

 

Delta:  Så vitt jag vet har det aldrig hänt förr, och det var ju ett annat klimat förr. Nu är 

det liksom bara otänkbart. Så ser jag det i alla fall. Skulle bli väldigt förvånad om nånting 

liknande skulle inträffa. Nä, det är ju skandal, som jag ser det. 

 

Respondenten riktade även kritik mot uppdragsjournalistik. En typ av journalistik där 

annonssäljare får komma med lite mer rafinerade tips till reportrarna om vad som ska skrivas. 

 

Delta:  Köp en annons och få en artikel på köpet tycker jag det låter som. 

 

5.1.5 Respondent Epsilon 

Vår sista respondent, Epsilon, har arbetat som mediesäljare på samma dagstidning i mer än 20 år 

och har, enligt egen utsago, sett “redaktörer komma och gå”. Epsilon pratade mycket om hur det 

brukade vara “då”, när hen enbart var annonssäljare, och hur det ser ut nu, i det digitala 

samhället. 

 

Den journalistiska yrkesrollen 

Hen beskrev den journalistiska yrkesrollen utifrån sina egna preferenser, det hen som 

mediesäljare på en lokaltidning har uppfattat vara av vikt ur ett journalistiskt perspektiv. 

 

Epsilon:  Styrkan med våran tidning är att vi ska vara en lokaltidning. Folk vill veta vad 

som händer här. Ny teknik och annat gör att vi kan få precis allt vad som händer i världen 

i övrigt. Vi lever ju på att vi ska ha lokala nyheter. Och styrkan ska väl då vara att vi, så 

att säga, kollar lokalt, berättar vad som händer och sker plus att kritiskt granska. 
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Epsilon funderade själv, en gång, på att utbilda sig till journalist. Men hoppade av utbildningen 

som hen var antagen till då hen fick jobbet som annonssäljare på tidningen. Respondenten ser sig 

själv “lite som en teaterapa”, och det var kanske snarare att prata i teve eller radio som var av 

intresse än att skriva artiklar. 

 

Epsilon:  Sen kan jag förstå de här (journalistiska ambitionerna ), när du får göra nånting 

verkligen special och du har gåvan att kunna skriva. Det förstår jag, den ruschen, den 

adrenalinkicken. 

 

Under intervjun beskrev respondenten ett fall av undersökande journalistik som nyligen gått i 

tidningen. Att få avslöja något sådant beskrev hen som att det måste “kännas härligt”. 

 

Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 

Det kom i den här intervjun, av förklarliga skäl, att bara i mycket liten utsträckning handla om 

den journalistiska identiteten. Som mediesäljare pratade respondenten hellre om relationen 

mellan de båda avdelningarna än om journalisterna i sig. Däribland beskrev respondenten 

journalisters tendens att täcka negativa nyheter, hellre än positiva. 

  

Epsilon:  Och där har vi haft en diskussion genom åren och synen har väl också ändrats 

lite, om vi pratar redaktion kontra annonsavdelningen, när det gäller att skriva om 

företag. Det har ändrats nåt enormt under de år jag jobbat. 

 

E/A:  På vilket sätt? 

 

Epsilon:  Framförallt kunde jag inte på något sätt gå och prata med redaktionsansvarige 

eller annat och föra på tal att de eventuellt skulle skriva om någonting som hade att göra 

med nåt företag. Då var det ju riktigt det här med väggar. Mitt emellan. Och det var också 

en hierarkigrej, där, som gjorde att jag som annonsäljare inte kunde sätta min fot där inne 
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och på något sätt försöka säga nånting. Om man tar det rent snabbt så har det ju ändrats 

nåt enormt, där tidningen inser att om vi ska överleva så måste vi samarbeta. 

  

Respondenten var under intervjun tydlig med att “annons inte sitter i knä på redaktionen”. Hen 

tycker, liksom föregående respondent, att det ska vara “vattentäta skott” mellan annons och 

redaktion. Men att det tidigare har varit lite väl vattentätt. 

 

Epsilon:  Om man skulle backa femton år så skulle det väl aldrig hända att chefredaktören 

skulle vara på vårat säljmöte. Igår var (chefredaktören) här och berättade vad redaktionen 

har tänkt göra för skrivspecialer under sommaren. Och vi hade en dialog om att där kan 

vi göra någonting. Om det är läsvärde en viss dag, då är det ett argument för att köra 

annons den dagen. Och likaså det där med större förståelse om vi kommer med.. Vi får en 

sen bokning på en annons och det handlar om.. Det handlar ju om pengar. 

 

Efter att caset presenterades pratade respondenten i ett betydligt lägre tempo, tog mer tid på sig 

att svara och funderade i större utsträckning på vad som var “rätt svar”, vid ett tillfälle suckade 

respondenten tungt istället för att svara verbalt. Hen stod fast vid vad hen tidigare sagt, att 

redaktionen och annonsäljarna aldrig sitter eller ska sitta i knäna på varandra, men lät väldigt 

betänksam och återkom vid flera tillfällen till faktumet att det i vårt case rörde sig om en stor 

summa pengar.  

 

Epsilon:  Chefredaktören ville väl hävda att det inte hade att göra med pengar.. Att de.. 

Att de backade så att säga. Men det är ju det man.. vad de än säger så tror jag ju mer, att 

med de pengarna så var det ju en enorm kund. Och då kan man ju.. Oj, då är det knepigt, 

då är det knepigt. 

 

Respondent sa sig inte tro att något liknande skulle kunna hända idag. Kanske framförallt för att 

större företagsledningar inte längre har privat kontakt med enskilda redaktörer och säljchefer. 
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Samtidigt var Epsilon påverkad av händelseförloppet i caset, och den geografiska närheten till 

händelsen. 

 

Epsilon:  Om så att säga redaktionen har skrivit någonting och det blir en jättediskussion 

med en kund och det skulle visa sig vara en av de största kunderna vi har och den skulle 

hota att … Jag skulle vara besviken om vi kröp. Om vi skulle krypa och säga att “vi 

måste fixa det här för det är för mycket pengar”. Nä, jag skulle ha svårt att tänka mig det. 

Men klart, diskussionen, givetvis kommer diskussionen upp från alla parter då. Men om 

man konstaterar att man är överens om att det som är skrivet är rätt, då har jag svårt att 

tänka mig att man skulle, så att säga, krypa. Eller backa, vad vi ska kalla det. Jag har 

svårt att tänka mig det. Men det här var ju ett extremfall, för det var mycket pengar om 

man tänker 1990. 

 

Under intervjun pratade respondenten för övrigt om att det är viktigt att ha med alla parter i en 

nyhetshistoria som inkluderar ett lokalt företag. Det är så lätt att “hålla annonsörerna nöjda”, och 

det behöver inte vara “på bekostnad av journalistiken”.  

 

5.2 Samlad bedömning 
För att göra vår analys mer handfast och lättbegriplig, har vi valt att dela upp vår vågräta analys i 

samma två sektioner som vi använt oss av i den lodräta. Den journalistiska yrkesrollen, samt 

relationen mellan redaktionen och annonsavdelningen. Dessa knyter an till våra frågeställningar, 

och har hjälpt oss genom analysen att försöka besvara dem. Det förekommer att ämnen 

återupprepas och skär in i varandra mellan våra två olika teman, det här eftersom vi har valt att 

belysa vissa frågor ur två olika sorters vinklar.  

 

5.2.1 Den journalistiska yrkesrollen 

Något som var övergripande för alla våra deltagare var att de överlag hade samma sätt att se på 

den journalistiska yrkesrollen. De delade i de flesta fall in yrket i två roller. Hantverket och 
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uppdraget. När det kommer till hantverket, så gled de oftast in på just det synsättet i samband 

med att de talade om hur de själva kommit in i yrkesverksamheten. Intresset för det skrivna ordet 

var något som fanns med tidigt hos våra respondenter, förutom för mediesäljaren (respondent 

Epsilon) som trots funderingar kring att gå en journalistisk utbildning absolut inte kunde tänka 

sig att vara en skrivande reporter, utan snarare drogs åt de mer “showbaserade” områdena inom 

journalistiken, som radio och TV. 

 

När det kom till det journalistiska uppdraget såg respondenternas svar förhållandevis lika ut. De 

som var klart mest bekväma med att svara på frågorna var respondent Gamma och respondent 

Delta, kanske för att de arbetar (brukade arbeta i Gammas fall) med renodlad nyhetsjournalistik i 

tidningsformat. Båda dessa la dock vikt vid sina roller som lokalreportrar. När vi ser till Deuzes 

koncept om hur man kategoriserar journalistikens ideal, allmänhetens tjänst, objektivitet, 

självständighet, auktoritet och etik, så stämmer det väl överens med alla respondenternas svar. 

Respondent Gamma och Delta valde att förankra dessa punkter lokalt, genom att knyta an till att 

de jobbar i lokalinvånarnas tjänst och betonade att de har i uppdrag att förmedla lokala händelser 

och att kritiskt granska makten på ett så objektivt sätt som möjligt. Alla respondenter var överens 

om att det journalistiska uppdraget över lag kräver just de kategorier som Deuze lyfter, trots att 

vi inte framförde de här kategorierna under intervjuerna. 

 

En av respondenterna, Alpha, valde att lägga tryck på att hennes personliga åsikt var av den 

karaktären att man, som journalist, måste ha genomgått en utbildning för att uppfylla kraven för 

den journalistiska rollen. Att man genom utbildning lär sig att fullfölja det journalistiska 

uppdraget i enlighet med Deuzes kategorisering. Det här kan man knyta an till Hadenius et. al:s 

beskrivning av journalistiken som en semi-profession, och kanske avläsa ett framtida skifte i hur 

man ser på journalistiken, då respondent Alpha hörde till en av våra yngre respondenter. I 

kontrast till det, så benämnde ingen av våra andra respondenter det här som ett kriterium för att 

definiera sig som journalist, där var det enbart de övergripande idealen som kom fram. 
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Respondent Beta hade tankar om vikten av att alla vet sin roll på en tidning. Något vi exempelvis 

har kunnat hitta stöd för både i Deuze tanke om idealet, framförallt i egenskapen att 

journalistiken ska vara obunden, men även i övriga respondenters utsagor. De övriga 

respondenterna betonade det här i mindre utsträckning, men var alla väldigt tydliga och 

medvetna om den hierarki som råder på arbetsplatsen, och inga informella ledare eller samtal 

förs utanför den.  

 

Något intressant var att både respondent Beta som är copywriter och respondent Epsilon som är 

mediesäljare höll med om Mark Deuze syn på den journalistiska identiteten. I det går det att 

utläsa att bilden om hur rollen som verksam journalist är formad inte bara genomsyrar 

redaktioner och utbildade journalister, utan även tar sig in i leden som är förankrade i 

annonsäljarnas egen hierarki. När man ser till respondent Gamma och respondent Epsilons svar 

angående samarbetet mellan redaktioner och annonsavdelning, kan man utläsa att det under de 

senaste åren har påbörjats en mindre form av konvergens, där annonsavdelning och redaktionen 

faktiskt för en dialog om vad som kommer gå i tryck och hur annonsavdelningen kan dra störst 

nytta av detta, och kanske kan det vara i den kommunikationen som förståelsen framkommit. 

Särskilt respondent Epsilon kunde luta sig tillbaka på sina många år i branschen och berätta om 

hur sådana dialoger hade varit omöjliga att föra på arbetsplatsen för 15 år sedan. 

 

5.2.2 Relationen mellan redaktion och annonsavdelning 

Det här tar oss vidare till övriga frågeställningar. Mer specifikt “hur respondenterna uppfattar 

gränsdragningen mellan redaktion och annonsavdelning”. Alla våra respondenter såg det som att 

det finns en tydlig gränsdragning mellan redaktion och annons på deras respektive tidningar.  

 

Exakt hur den här gränsdragningen ser ut, varierade från respondent till respondent. Kanske 

beroende på vilken position de har inom tidningsföretagen eller vilken tidning de arbetar för.  
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Respondent Delta och Epsilon, som arbetar på samma tidning, använde båda begreppen 

“vattentäta skott” för att beskriva relationen, trots sina skilda yrkeskategorier. Något vi har tolkat 

antyder att det finns en slags gemensam agenda på arbetsplatsen. Båda tyckte att avdelningarna 

ska hållas separerade. Journalisten Delta kunde dock bara tänka sig samarbete mellan 

avdelningarn i form av “tips”, där de mediesäljare som tipsar kan likställas med vilka som helst, 

läsare, grannar och så vidare – som också skulle kunna tipsa om nyheter, medan mediesäljaren 

Epsilon sa att samarbetet har blivit bättre, och mer omfattande, under de senaste åren.  

 

Som exempel lyfte Epsilon ett möte annonsavdelning hade med chefredaktören dagen innan vår 

intervju och ställde den dialog som öppnades upp på det här mötet mot hur det brukade vara för 

“femton år sedan”, då hen inte ens kunde föra annonser på tal med redaktionen och då 

chefredaktören “aldrig” skulle komma förbi. Hen tror att det här kan ha att göra med att den 

ekonomiska aspekten har blivit viktigare de senaste åren. För hen är det inte märkligt att se på 

journalistiken som en vara, i den stil som Sigurd Allern (2011) beskriver den, däremot har det 

tidigare varit något som journalister inte har kunnat göra. Nu när det ekonomiska perspektivet 

fått ett större inflytande – även för redaktionen, öppnar det här upp för ett samarbete, 

avdelningarna emellan.  

Respondent Delta presenterade journalistiken som en social institution. De journalistiska 

produkterna produceras inte för att tjäna pengar. Det finns egentligen inget samarbete, mellan 

annons och redaktion, mediesäljarnas uppgift är att finansiera journalistiken, som inte drivs av 

vinstintresse utan istället har ett demokratiskt syfte: att vara en länk mellan medborgarna och 

makthavarna. Delta verkade hämta allt det hon sa i den journalistiska yrkesidentiteten medan 

Epsilon i sin tur var medveten om den här identiteten, ansåg den vara av vikt, men samtidigt 

betonade de ekonomiska aspekterna. 

 

Som vi tidigare belyst höll våra respondenter med varandra vad gäller det demokratiska syftet. 

Det är just omfattningen av samarbetet mellan avdelningarna, både vad gäller hur det är nu och 

hur det borde vara, som resulterat i delade uppfattningar.  
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Flera utav respondenterna tog upp och betonade vad man skulle kunna kalla för tidsenlighet eller 

tematisering. En samordning av annonspublicering och nyhetspublicering. Respondent Gamma, 

exempelvis, tyckte att samarbetet skulle kunna vara bättre, när det kommer till det här. Å andra 

sidan tyckte respondenten också att det har blivit bättre på webbplattformen sedan de slutat leva 

på enbart “toppar” i nättrafiken och börjat gå över till ett mer “jämnt flöde” av nyheter.  

 

Respondent Alpha beskrev hur hens samarbete med annonsäljare ser ut vad gäller det 

gratismagasin hen är ansvarig utgivare för. Alpha har ett större samarbete med annonssäljare än 

vad övriga journalister i vår studie har, bakom det här ligger att magasinet “delvis riktar sig till 

annonsörer”. Det är just angående samordnandet av annonser och journalistiska produkter, där en 

artikel handlar om en sak och annonsen på sidan bredvid rör en liknande sak, som vi har tyckt 

oss kunna skönja en förändring och kanske framförallt en särskiljning i attityder, respondenterna 

emellan. Där är det inte i lika hög grad fråga om “vattentäta skott”. 

 

Vad gäller vårt case fungerade det huvudsakligen som en förlösande faktor. Det som 

respondenterna var tveksamma om och/eller hade svårt att svara på blev både sakligare och mer 

personligt efter att de hade läst caset. Genom att titta på andra människors i en liknande 

yrkesposition och vad de har gått igenom verkade det som att respondenterna kunde distansera 

sig frånt sitt eget yrkesuppdrag och sina egna övertygelser.  

 

De flesta av respondenterna reagerade ungefär på samma sätt. Med förvåning. Två av 

journalisterna hade väldigt svårt att tänka sig att något liknande skulle kunna ske på deras 

arbetsplats. Copywritern Beta likaså, dock inte utan att påpeka att liknande dilemman uppstår då 

och då men att de alltid hanteras på ett bättre sätt. Alpha intog en diplomatisk ställning till caset, 

eftersom hen inte ansåg sig förmögen att säga något om det utan att först veta mer om vad som 

egentligen skett. Hen uteslöt inte någon möjlighet. Epsilon däremot blev märkbart påverkad av 

caset och tog upp en aspekt som ingen av de andra tog upp; pengar. Epsilon hade också svårt att 

se att något liknande skulle kunna hända idag men var betydligt mer tveksam än övriga 
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respondenter. Vi tolkade respondenten som följande: när det rör sig om stora summor pengar är 

ingenting omöjligt, något som går hand i hand med Sigurd Allerns syn på att även kapitalet har 

en stark roll på en redaktion.  

 

5.3 Övergripande slutsatser 
Respondenterna svarade på det stora hela förhållandevis likt sinsemellan på de tematiska frågor 

vi ställde dem. Deras syn på den journalistika yrkesidentiteten stämmer förhållandevis väl 

överens med tidigare forsknings slutsatser. Den enda som till fullo såg journalistiken inte bara 

som ett hantverk och ett demokratiskt uppdrag utan även som en vara ämnad för en 

marknadsplats, något som liksom autonomiteten och demokratiperspektivet ställer vissa krav på 

hur produkten utformas, var den mediesäljare, Epsilon, vi intervjuade. Dock, ska tilläggas, lyftes 

det här perspektivet i viss mån även av journalisterna och av copywritern. Det verkade som att de 

hade insyn i vad som fungerar utifrån ett marknadslogiskt perspektiv men att de hellre pratade 

om annat när det kom till den journalistiska yrkesideologin. 

 

Vad gäller relationen mellan annons och redaktion tyckte samtliga att det var viktigt med en 

tydlig gräns där emellan. Somliga var mer positivt inställda än andra, vad gäller samarbete över 

den här gränsen. Respondent Alpha verkade ha en någorlunda positiv inställning till 

annonssamarbete, respondent Beta likaså, men samtidigt reserverade hen sig och var tydlig med 

att alla ska veta var de hör hemma och inte gå för långt i samarbetet, respondent Gamma var 

positiv till samarbete, men samtidigt har varje sak sin plats och överlag kan ingen öppen dialog 

existera mellan avdelningar, respondent Delta var inte positiv till samarbete medan respondent 

Epsilon menade att det finns ett samarbete, mer så nu än “förr i tiden”, eftersom bristen på 

pengar har blivit allt viktigare för redaktionen. Samtidigt tycker Epsilon inte att det ska vara för 

mycket samarbete. 
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6 Diskussion 
Vi har delat upp vårt diskussionskapitel i tre delar. Först och främst har vi reflekterat över etiska 

dilemman, sådant som vi har ställts inför under insamlandet och analysen av vårt empiriska 

material. Därpå följer den övergripande diskussionen om de allmänna mönster vi har kunnat 

skönja i vårt resultat utifrån våra frågeställningar och utifrån den tidigare forskning som går att 

läsa om i teorikapitlet ovan. Sist har vi funderat på hur man skulle kunna ta hjälp av våra resultat 

i framtida forskning. 

 

6.1 Etiska reflektioner  

Ett av de potentiella etiska dilemman som vi kom i kontakt med under vår intervju var faktumet 

att vi var två intervjuare som ledde dessa samtal, medan vi träffade respondenterna en och en. 

Detta skulle kunnat ha genererat en situation där antalet blir en maktfaktor och respondenterna 

kan känna sig otrygga. Vi har resonerat kring det här ur två vinklar och vill ändå hävda att det 

finns en etisk validitet i detta val. Först och främst, så gjorde endast en av oss själva intervjun 

medan den andre förde anteckningar och kontrollerade så att den tekniska utrustningen 

fungerade. Det var alltså inga trepartssamtal involverade. 

 

Vi gör oss dock medvetna om att det ändå kan rubba balansen i en konversation att det finns 

ytterligare en person i rummet, men eftersom våra respondenter alla arbetar med att intervjua 

människor, eller åtminstone är mycket yrkesvana inom kommunikationsfältet, var vår 

förhoppning att deras vana och professionalism skulle låta dem stå opåverkade av detta.  

 

En annan sak som kan ha influerat deras svar är faktumet att några av respondenterna hade 

anknytning till den arbetsplats där vårt case utspelade sig. Det skulle kunna ha gjort dem en 

aning nervösa att svara helt ärligt. Samtidigt kunde den associationen vara av värde för oss, då vi 

arbetat med en kvalitativ textanalys där saker och ting kan dyka upp i svaren som inte skulle ha 

funnits om inte den givna anknytningen fanns. Något som dessutom gav en extra validitet till 

vårt beslut och vårt val av respondenter var faktumet att ingen som hade en 
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arbetsplatsanknytning till just det här caset var aktiv där under den tiden det utspelade sig, och 

faktumet att vi valde att även hålla caset anonymt i undersökningen för att undvika att paralleler 

mellan respondenterna och arbetsplatsen skulle kunna dras av framtida läsare. Den informationen 

delgavs deltagarna i studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Gränsen mellan redaktion och annonsavdelning verkar vara dragen utifrån samma kriterier som 

har byggt upp den journalistisk yrkesidentiteten. Det stämmer väl överens med vad vi väntade 

oss få höra, särskilt med anknytning till Mark Deuzes (2005) resonemang om den journalistiska 

yrkesideologin. Han skriver att “ideologi har blivit identifierat som ett instrument i händerna på 

journalister och redaktörer för att göra strukturen på nyhetsorganisationen eller medieföretaget 

de arbetar för mer naturlig” (Deuze, 2005, s. 446). Journalisterna, och kanske till och med 

mediesäljarna, behöver “den osynliga muren”, som vi har valt att kalla den, för att legitimera sin 

position i samhället. Liksom våra respondenter behöver argumenten om autonomitet och det 

demokratiska uppdraget för att beskriva vad som är en journalist. Det finns en tydlig uppdelning 

när det kommer till vem  som har inflytande över vad , och uppfattningarna om hur  den här 

uppdelningen ser ut är väletablerad hos de människor vi har pratat med.  

 

Den osynliga muren krackelerar när den journalistiska yrkesideologin, frånskild som den är från 

ekonomiska aspekter, krockar med ekonomiska drivkrafter. När det går sämre för de 

journalistiska företagen, när kunderna sviker, luckras maktbalansen mellan den finansiella delen 

av företagen och den journalistiska upp. Det är åtminstone en av de bredare tolkningar vi landat i 

efter att ha studerat vad man förmodligen borde kalla vårt begränsade empiriska material. 

 

En annan tolkning, nästan lika bred, är att det tycks finnas ett konsensus, oberoende av vilken 

sida av den här gränsen du jobbar på, vad gäller gränsdragningens relevans. Alla de vi pratat med 

har varit eniga om att gränsdragningen är viktig, avgörande till och med, för tidningsföretagens 

fortlevnad. Kanske kan det vara så att det är en förutsättning för den journalistiska trovärdighet?  
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Samtidigt valde en av våra respondenter att ta ta upp gratistidningar, på andra orter, som har 

kommit att rikta in sig på vad som kallas “uppdragsjournalistik”. Hen föreföll ganska neutral i 

frågan, som om hen fortfarande väntar på att se om det är ett vinnande koncept. Men som det ser 

ut nu, sett till de intervjuer vi samlat in, kommer något sådant inte på tal på de lokaltidningar vi 

har besökt. Åtminstone inte än på ett tag. Muren är för betydelsefull för att gränsdragningen skall 

kunna utmanas. 

 

Den tidigare forskning vi utgått från i den här studien verkar också förhållandevis enig om att 

mediesäljare/annonssäljare och annonsörer inte har så mycket att säga till om, i det faktiska 

nyhetsskapande arbetet. Ett direkt inflytande över hur gränsdragningen ser ut, verkar i stort sett 

försumbar. Sutters (2002) beskriver det som att journalistiken äger publikens uppmärksamhet 

och att annonsörer måste anpassa sig efter det här. Överlag är det också så våra respondenter 

väljer att se sambandet mellan medieföretagen och de som annonserar. Respondent Alpha, 

exempelvis, sa att det är journalistiken som gör “annonsplatserna attraktiva” och enligt 

Respondent Delta var annonsörerna “jobbigare förr i tiden”. Anledning till att de var jobbigare 

förr i tiden, som exempelvis i vårt case, kan dock mycket väl ha att göra med det som Allern 

(2002) lyfter, om journalistikens dubbelsidiga natur, att den både kan ses som en abstrakt 

ideologisk produkt och som en vara – underhållning för betalande kunder. Kanske är det så att de 

journalister vi har valt att intervjua i allt större utsträckning har blivit medvetna om den 

marknadslogik som styr den journalistiska nyhetsvärderingen och att de kompletterar det här 

med sin abstraka syn på journalistikens uppdrag. 

 

Det verkar som att det har uppstått en större dialog, avdelningarna emellan. Tidningarna 

förefaller vara mer benägna att kompromissa utrymmen i tidningen på kort responstid, kanske på 

grund av den nya tekniken, kanske på grund av att muren har börjat ändra form då den 

ekonomiska drivkraften tvingar redaktioner till ett mer diplomatiskt förhållningsätt gentemot 

annons. Samma sak när det kommer till tidningarnas villighet att på förhand ge information om 

framtida planerade reportage, för att mediesäljarna ska ha en chans att sälja in annonsplatser på 

dessa. En av våra respondenterna talade även om tips från annonsidan, men valde att bädda in det 
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till något “man lika gärna kunde ha hört från sin granne” för att understryka att man som 

journalist fortfarande står opåverkad och att ens integritet är obesudlad. 

 

Läser man mellan raderna så kan en annan bild målas upp. Vår respondent från annonssidan 

berättade för oss om hur det här hade varit en omöjlighet för 15 år sedan. Att muren då stod 

stadigt, men nu har alltså annonsäljarna en chans att ha inflytande över material i tidningen, om 

än inte mycket så finns ändå möjligheten till inflytande. Respondent Gamma tog också upp det 

här, men menade att så länge initiativet till samarbete först tas av journalisterna och sedan även 

beslutet om huruvida samarbetet fungerar tas av journalisterna, spelar det ingen roll om 

mediesäljarna har möjlighet att påverka i processen. Vad säger det då oss om den journalistiska 

självbilden? Den journalistika identiteten? Man skulle kunna resonera att den journalistiska 

identiteten fortfarande kvarstår i form av att journalisterna anser sig upprätthålla sin bild av totalt 

oberoende. Men det kan vara så att sanningen är lite mer komplex än hur de uppfattar sig själva. 

Att den så kallade “tidningsdöden” och de allmänna ekonomiska kriserna inom mediebranchen 

har framtvingat ett förändrat synsätt på hur man ser på annonsavdelningen inom redaktionerna. I 

den världen stämmer inte det journalistiska idealet lika väl längre mot den verklighet som 

lokaltidningar faktiskt befinner sig i.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Den journalistiska yrkesrollens påverkan på relationen mellan finanser och journalistisk 

produktion inom den svenska lokalpressen känns för oss, efter att ha genomfört vår studie, lättare 

att förklara. Dock saknas något. Ett större perspektiv. Huruvida det journalistiska idealet 

verkligen har förändrats är något som kräver en djupare studie av vad som de facto är den 

journalistiska yrkesideologin. Att det existerar en sådan betonar både Deuze (2002), Allern 

(2002) och McManus (1995), men vilka implikationer den har, i samhället som stort, är svårt att 

besvara utifrån våra forskningsfrågor och med vår metod. Det går knappt ens att besvara vilka 

implikationer den har på gränsdragningen som sådan. 
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I ett initalt skede av arbetet funderade vi på att koppla det som sades under intervjuerna om 

identitet och yrkesroller till bredare filosofiska tankar. Mer specifikt till Louis Althussers syn på 

ideologi och interpellation och möjligtvis även Antonio Gramscis syn på det samma. Ett sådant 

teoretiska perspektiv skulle kanske medföra större förståelse för journalisten och mediesäljarens 

roll i samhället men skulle i sin tur kanske kräva en annan typ av metod, exempelvis i form av 

kritisk diskursanalys. 

 

Det verkar som att konceptet publiken  är viktig för i stort sett alla de ekonomiska studier vi 

tittade på. Publikens relation till nyhetsorganet och publikens relation till annonsering. Medan 

Sutters (2003) tar för givet att publiken är homogen, samt att större publik är något som 

nyhetsföretag och annonsörer eftersträvar gemensamt använder Gal-Or et al. (2012) sig av 

politiska sympatier hos publiken i sin analys, och därför är publikens sammansättningen av stor 

vikt. Publiken verkar i deras studie aldrig betraktas som homogen. Ofta hyser publiken 

behärskade, moderata, politiska åsikter medan publiken ibland bara består av radikaler. Både 

tidningar och annonsörer kan välja att sträva efter antingen en större eller en mer specifik publik. 

Trots att det är bra med en stor publik är det ibland lättare att vinkla materialet så att radikalerna 

köper det som säljs. 

 

Gal-Or och kompani lyfter något väldigt intressant, som vi inte lyfte i vår studie. Ofta dras en 

skiljelinje mellan politik, marknad och journalistik. Men de hänger förstås ihop - intimt. Om de 

inte till och med är samma sak, åtminstone i vissa lägen? Gal-Or et al:s forskning pekar om inte 

annat på de tre axlarnas relation till varandra. Att politiska preferenser hos läsare påverkar vilken 

typ av produkter de är intresserade av och vilken typ av tidningar de läser. Det här verkar vara 

något som aktivt formar journalistiken och gör den till vad den är idag och är något som framtida 

forskning på vårt ämne skulle kunna använda sig av. 

 

Man skulle förslagsvis också kunna göra en större studie, på samma tema som vår, en med fler 

respondenter. En sådan skulle kanske resulterar i större mättnad och ge ett säkrare resultat.  
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Alternativt skulle man kunna ändra urvalskriterierna. Vårt enda kriterium var att respondenterna 

skulle passa in i det case vi hittade, tanken var att de skulle kunna fylla skorna på de karaktärer 

som presenteras i de tre artiklarnas narrativ. Utifrån det kriteriet skulle även, åtminstone rent 

teoretiskt, annonsörer och representanter för journalistiska fackförbund passa in. Kanske skulle 

man även kunna inkluderar fler mätbara aspekter och ställa de mot varandra, yngre journalister – 

som vi kan tänka oss i större utsträckning ser journalistiken som en vara, mot äldre. Eller 

utländska journalister mot svenska. 

 

 

Erik Tjus och Alexander Mörk, 25 maj 2016. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 
Inledande samtal 
Vi informerar vad som gör sig gällandes under intervjun, understryker en än gång vad vi kommer 
använda studien till samt samtalar om att de kommer att få förbli anonyma. Vi informerar även 
igen om att vi bandar samtalet för att underlätta ordagrann transkribering. 
 

Uppvärmningsfrågor 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat med det du gör? 
Vad har du för tidigare jobberfarenheter? 
När du inte sitter i tidningshuset, vad sysslar du med då? 
 
Tema 1: Den osynliga muren 
Vad är mediesäljares roll i ditt tidningshus? 
Vem/vilka bestämmer på en lokalredaktion → Vad har det för inflytande på materialet som 
publiceras? 
Hur ser du på samarbetet mellan annonsavdelningen och redaktionen? 
 

Tema 2: Det journalistiska uppdraget 
Vad är en journalist? 
Vad är journalistik för dig? 
Hur uppfyller man i din mening en roll som en god journalist? / Varför ville du bli en journalist? 
/Varför tror du man vill jobba som journalist? 
 

Tema 3: “Caset” 
Vad är din första tanke när du läser de här artiklarna? 
Anser du att redaktionen gjorde rätt? → Varför? Motivera 
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Skulle något sådant här kunna hända på din arbetsplats idag? → Hur tror du man hade hantera 
det? 
Varför tror du att chefredaktören ändrade inställning angående hurvidare den publicerade 
informationen var korrekt? 
 

(Kanske någon till fråga som, liksom föregående fråga, behandlar casets innehåll mer utförligt). 

 

Respondenter 
 

Respondent Alpha: 

Runt 30 år. Bilageredaktör för en mindre dagstidnings helgbilaga, sedan fyra år tillbaka, och 

ansvarig utgivare för ett veckomagasin som i viss mån riktar sig till annonsörer i 

modertidningen. Vi tog kontakt med respondenten personligen på hens arbetsplats. Intervju 

genomförd måndag 2 maj 2016. 

 

Respondent Beta: 

Runt 30 år. Copywriter på en mindre dagstidning där hen tidigare var anställd som reporter. Vi 

blev refererade till respondenten av föregående respondent. Intervju genomförd onsdag 4 maj 

2016. 

 

Respondent Gamma: 

Runt 30 år. Nyhetschef dagtid på en mindre dagstidning med redaktionellt ansvar för vad som 

publiceras på webbplattformen. Före detta lokalredaktör, inom samma tidningsföretag men i en 

satelitort. Har också tidigare varit politiskt aktiv i ett av riksdagspartierna. Vi tog kontakt med 

respondenten personligen på hens arbetsplats. Intervju genomförd onsdag 4 maj 2016. 

 

Respondent Delta: 
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Runt 50 år. Reporter på en mindre dagstidning, med ungefär 30 års erfarenhet i branschen. 

Jobbar för stunden huvudsakligen med kriminaljournalistik. Vi tog kontakt via mail. Intervju 

genomförd tisdag 10 maj 2016. 

 

Respondent Epsilon 

Runt 60 år. Mediesäljare på en mindre dagstidning. Har arbetat för samma tidning i mer än 20 år. 

Vi blev refererade till respondenten av föregående respondent. Intervju genomförd onsdag 11 

maj 2016. 
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