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F ö r o r d 

Min ambition med denna avhandling är att den ska fungera som 
kunskaps- och informationskälla för både akademiker och prak
tiker. Kanske resultatet gör båda grupperna missnöjda, men den 
risken har jag tagit. Jag har tagit den därför att jag anser att mitt 
ämne - Arbetsvetenskap - måste fungera i båda sammanhangen. 
Forskning om människor i arbete måste vara användbar för dem 
vars arbetsförhållanden beskrivs och analyseras. Samtidigt måste 
beskrivningen och analysen vara av en sådan kvalitet att den hål
ler för en vetenskaplig prövning. Jag hoppas att de senaste 12 åren 
- med forskarutbildning och projekt vid Högskolan i Luleå och med 
mer tillämpat och praktiskt inriktat arbete vid yrkesinspektionen -
lärt mej så pass mycket att jag nöjaktigt har uppfyllt min ambition. 

I slutfasen av mitt arbete inser jag med innerlig tacksamhet att 
det är många som bidragit ti l l att jag nu kan formulera ett förord 
till denna bok. Först vill jag tacka mina arbetskamrater i projekten 
- Eva, Jan Erik och Urban. Stort tack också till mina arbetskamra
ter och flitiga sparringpartners Janne, Bosse och Peter. Utan den 
upptrampade stig som ni lämnat efter er och utan ert stöd hade det 
nog inte blivit något av denna avhandling. För viktiga synpunkter 
vid seminarier och i andra diskussioner vill jag särskilt tacka Leif, 
Susanne, Sten och Mats. Tack också ni andra som deltagit i 
diskussioner av mitt material. 

Under arbetets gång har först Torsten Björkman och sedan 
Bengt Furåker fungerat som tålmodiga och mycket inspirerande 
handledare. Tack för alla timmar av viktiga och stimulerande dis
kussioner. 

Till sist ett tack till mina närmaste - Maria, Ola och Ylva - som 
har uthärdat mina svåra stunder och delat min glädje när arbetet 
tagit ett språng framåt. 

Umeå i mars 1990 

Ulf Lindberg 
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1 INLEDNING 

Intresset för arbetslivsfrågor och särskilt arbetsmiljöfrågor ökade 
starkt i Sverige under 1970-talet. Nya lagar stiftades, gamla sågs 
över och reviderades. Vi fick en ny medbestämmandelag (1977) och 
arbetsmiljölag (1978). Förändringar skedde på alla nivåer i sam
hället för att arbetslivets problem skulle hanteras effektivare. 
Tjänsterna vid yrkesinspektionen ökade kraftigt i antal. Arbetar
skyddsfonden inrättades med betydande resurser för forskning och 
information om arbetsmiljöfrågor. Systemet med skyddsombud, 
skyddskommitté och företagshälsovård byggdes ut. Vi fick också ett 
vidgat arbetsmiljöbegrepp som även kom att omfatta så kallade 
psykosociala frågor. 

Denna allmänt höjda ambitionsnivå på arbetsmiljöområdet fick 
också genomslag i tidningsbranschen. Journalisterna bildade vid 
sin kongress 1974 en särskild arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor. 
Förbundet antog även ett arbetsmiljöprogram. Ett år senare bil
dade man tillsammans med övriga avtalsparter i tidningsbranschen 
en gemensam kommitté för arbetsmiljöfrågor. 

I inledningen av kommitténs verksamhet föll det sig naturligt 
att försöka erhålla en översiktlig bild av branschens arbetsmiljöer 
som utgångspunkt för fortsatt miljöarbete. I detta sammanhang 
påbörjades det arbete som så småningom resulterat i denna av
handling. 

Tidningarnas arbetsmiljökommitté kontaktade Institutionen för 
Arbetsvetenskap vid Högskolan i Luleå för att få till stånd en 
undersökning av tidningstjänstemännens arbetsmiljö. Jan Erik 
Synnerman, f i l lic i sociologi, Urban Janlert, Karolinska institutets 
socialmedicinska enhet i Luleå, och undertecknad tog sig an denna 
uppgift och påbörjade arbetet hösten 1977. Arbetet bedrevs i pro
jektform med Tidningarnas Arbetsnnljökommitté (TAK) som 
huvudman och med finansiellt stöd från Arbetarskyddsfonden. 
TAK fungerade också som referensgrupp under projekttiden. Det 
första delprojektet med titeln Psykosociala arbetsförhållanden för 
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journalister och andra tidningstjänstemän avrapporterades 1980. 
Ett andra delprojekt bedrevs 1981-83 med titeln Miljöförbättrande 
åtgärder vid tidningsföretag, och med avrapportering våren 1985.1 
detta det andra delprojektet deltog Eva Magnusson, f i l lic i psyko
logi och legitimerad psykolog, Jan Erik Synnerman och underteck
nad. 

I denna avhandling fördjupar och utvecklar jag analysen av de 
tidningsanställda journalisternas arbetsmiljö. Jag försöker också ge 
en djupare förståelse för arbetsmiljöns förändring med utgångs
punkt i tidningsredaktionens och landsortstidningarnas speciella 
utvecklingssituation. 

Problemet 

Att kunna förstå och förklara - diagnostisera, kartlägga eller be
döma - arbetsmiljöer är ett svårt och spännande uppdrag som 
dagligen sysselsätter medarbetare i företagshälsovård, yrkesinspek
tion, fack och andra organisationer med inriktning på arbets
miljöfrågor. Chefers och arbetsledares ansvar och möjligheter att 
skapa gynnsamma arbetsvillkor diskuteras allt intensivare i debat
ten om sjukfrånvaro, utslagning och bristen på arbetskraft i vissa 
branscher och regioner. 

Ett systematiskt arbete med arbetsmiljöfrågor i ett enskilt före
tag och i en bransch reser flera följdfrågor. Vad menar vi med 
arbetsmiljö? Hur påverkas individer, grupper och yrkeskårer av 
denna arbetsmiljö? Hur fungerar företagen i branschen? Vilka ut
vecklingstendenser är viktiga att ta fasta på? Vilka aspekter i arbe
tet är det viktigt att utveckla respektive åtgärda? Vad är önskvärt? 
Vilka förhållanden är möjliga att påverka inom ramen för ett en
skilt företag och inom en bransch? 

Arbetsmiljöområdet har studerats utifrån flera olika veten
skapliga discipliner. Medicinare, tekniker, sociologer, psykologer, 
pedagoger m f l har med sina respektive metoder och teorier för
sökt bidra till en djupare förståelse för uppkomsten av ohälsa res
pektive välbefinnande i arbetslivet. 

Den naturvetenskapligt orienterade arbetsmiljöforskningen har 
hittills i allmänhet betraktat arbetsmiljöfrågorna faktorsvis. Man 
har isolerat och behandlat bullerproblem för sig, kemiska miljöpro
blem för sig, belysningsproblem för sig osv. Forskningen har varit 
framgångsriL i den meningen att man bland annat kunnat ange 
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gränsvärden för vad individer i medicinsk mening tål i belastning 
från arbetsmiljön - förutsatt att inte andra krav eller miljöfaktorer 
bidrar till ogynnsamma summaeffekter. I yrken eller branscher där 
arbetsmiljöproblemen ansetts kräva ett psykosocialt betraktelse
sätt eller ett sociologiskt perspektiv för att kunna beskrivas och 
analyseras har det legat närmare till hands att betrakta arbetsmil
jön som en helhet, eller åtminstone som sammansatt av flera sam
verkande förhållanden. Forskning och undersökningar av tjänste
mäns arbetsmiljöer har därför innehållit mer av helhetssyn än av 
enfaktorsstudier. 

Arbetet i projekten med tidningstjänstemännens arbetsmiljö 
präglades av ett försök till helhetssyn. Projektgruppens samman
sättning med en sociolog, en psykolog, en socialmedicinare och en 
tekniker var också ett konkret uttryck för denna ambition. Att ut
veckla och använda en gemensam teoretisk referensram blev sam
tidigt ett problem för projektgruppen, och problemlösningen blev 
inte alltid av godo för arbetet. Vissa delar i undersökningen och i 
åtgärdsarbetet delades upp på så sätt att den "mest kompetente" 
tog hand om speciella frågeställningar. Exempelvis kom de medi
cinskt orienterade frågorna i formulärsundersökningen att for
muleras och utvärderas av den socialmedicinskt skolade medarbet
aren. I arbetet med miljöförbättrande åtgärder kom det sociolo
giska och psykologiska perspektivet ibland att hamna på kollisions
kurs. Det finns fler exempel, men poängen här är att det är pro
blematiskt att förena perspektiv från flera vetenskapliga discipli
ner i ett användbart arbetsmiljöperspektiv. 

Jag har här försökt beskriva hur faktorer i arbetsmiljön uppstår 
och uppträder. Vidare har jag använt teorier om bl a stress, arbets
tider, organisationer och grupper för att klargöra hur dessa miljö
faktorer - som tillsammans kan sägas utgöra arbetets kravstruktur 
- verkar och ger effekter på hälsa, välbefinnande och effektivitet. 

Kravstrukturen i arbetsmiljön är inte på något sätt statisk. De 
grundläggande förhållandena i företagen och i branschen befinner 
sig i ständig utveckling, och företagsledningar och anställda tolkar 
och förhåller sig till denna utveckling på ständigt nya sätt. För att 
bättre förstå vilka yttre och inre krafter som verkar när verksam
heter utvecklas och arbetsmiljöer förändras har jag särskilt stude
rat generella tendenser i den ekonomiska och tekniska utveck
lingen, i yrkesrollens förändring och i tidningen som organisation. 
Jag har också försökt tillföra analysen mer generellt kunnande om 
de inre organisatoriska förutsättningarna för förändring. Kun
nande som utvecklats av professionella konsulter och organisa
tionsteoretiker. 
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Arbetet med att försöka utveckla och prova åtgärder i arbets
miljön vid två landsortstidningar visade på nödvändigheten av att 
förstå förändringsarbetets villkor i ett vidare perspektiv. Arbets-
miljökunnande, projektgruppens ambitioner att "lyckas" och "sunt 
förnuft" var inte tillräckliga drivkrafter för att på allvar stimulera 
tidningsföretagen till aktivt arbete med sina viktigaste arbets-
miljöproblem. 

Miljöförbättrande åtgärder förutsätter förändring. I tidnings
företagen finns förhållanden som är relativt stabila och andra som 
förändras - beroende på styrka och riktning i såväl de yttre som 
inre organisatoriska krafterna. Vi kan givetvis också tänka oss sta
bilitet som en konsekvens av lika starka och motverkande krafter, 
eller som en konsekvens av att inga krafter verkar. Förändring av 
arbetsmiljön kan ske i såväl positiv som negativ riktning. Förbätt
rad arbetsmiljö för en personalkategori kan innebära sämre miljö 
för andra kategorier. 

Att bevara stabilitet i redan goda förhållanden och att försöka 
bidra ti l l förändring av negativa förhållanden i positiv riktning var 
den ledstjärna som lyste över det arbete som bedrevs av projekt
gruppen vid de två landsortstidningarna. Ett viktigt problem var 
att vi på förhand inte visste hur det sociala kraftfältet såg ut, och 
hur det utvecklades. Att på förhand kunna bestämma utrymmet 
för - och sannolikheten för - att miljöförbättrande åtgärder faktiskt 
skulle komma att genomföras visade sig vara problematiskt. Den 
analys som genomförts visar dock att det är möjligt att nå en viss 
kunskap om de yttre krafter och de inre organisatoriska kraftfält 
som förändringsarbetet har att utmana. Det mer praktiska arbetet 
i projektet och min analys av förutsättningar och utfall bidrar för
hoppningsvis till en bättre förståelse av möjligheterna att genom
föra miljöförbättrande åtgärder vid tidningsföretag. 

Arbetsmiljöprojekten genomfördes mellan åren 1977 och 1983. 
Från projekten bar jag med mig minst lika många nya frågor som 
svar. Tiden mellan 1983 och författandet av denna avhandling har 
också bidragit med nya och komplicerade frågor kring arbetsmiljö 
och förändring av arbetsvillkor. Detta har i sin tur fort med sig 
kronologiproblem såväl i framställningen som i innehållet. I den 
mån det har varit möjligt har jag angett från vilken "tid" resultat 
och analys är hämtade. 

Forskningen om tidningsjournalisternas arbetsmiljö har fört 
mig in på för mig nya kunskapsområden som organisationssociologi 
och företagsekonomi. Detta har varit ett nödvändigt steg. Ambitio
nen att förstå och analysera förändringsarbete på arbetsmiljöområ-
d:t har visat på nödvändigheten av att kunna använda andra be-
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grepp och analysverktyg än de som traditionellt ingår i civilingen
jörens verktygslåda. Denna omorientering har naturligtvis inte 
varit oproblematisk då jag i stort sett saknat grundläggande utbild
ning i bland annat sociologi, psykologi och företagsekonomi. Jag 
hoppas ändå att mitt försök att anlägga ett vidgat perspektiv bidrar 
med nya kvaliteter i arbetsmiljöforskningen. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att jag här försöker förstå jour
nalisternas arbetsmiljö som en sammansatt, komplex och motsätt-
ningsfylld kravstruktur. Jag försöker också beskriva förutsätt
ningar för förändring och utveckling av journalisternas arbetsmiljö. 
En utveckling som präglas av att de delar i kravstrukturen som kan 
antas ge negativa effekter för enskilda eller grupper undertrycks, 
och de positiva sidorna i arbetet bevaras. 

Innehåll 

Kapitel två Tidningen som organisation innehåller basfakta kring 
tidningens personal och produktion. Syftet är att sätta den icke 
branschkunnige läsaren in i förhållandena på en dagstidnings
redaktion. Här finns också en utförlig beskrivning av arbetsinne
hållet för de journalistkategorier som behandlas i den fortsatta 
framställningen. 

I kapitlet Arbetsmiljöns psykiska och sociala aspekter har jag 
summerat de teoretiska utgångspunkter som jag har bedömt som 
relevanta för en förståelse av journalisternas arbetsmiljö. För
hållanden och mekanismer som stress och utbrändhet, obekväm 
arbetstid, övertidsarbete och andra förhållanden beskrivs ur ett i 
huvudsak teoretiskt perspektiv. 

Det kapitel som beskriver metoder och resultat från kartläg
gningen av arbetsmiljön vid tolv tidningar i landet kallas Journa
listernas arbetsmiljö. Resultat från intervjuer och formulärs
undersökning presenteras med tonvikt på journalistkategoriernas 
speciella arbetsförhållanden. Här görs också en jämförelse mellan 
landsorts- och storstadsjournalisterna i materialet. 

Kapitlen Arbetsmiljöns förändring, Inre logik och Förändrings
krafter och strategier behandlar några av de generella förutsätt
ningarna för förändringsarbete. Vikten av att förstå de inre organi
satoriska villkoren - strukturer såväl som processer - och aktörer
nas betydelse i arbetet poängteras särskilt. 
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Arbetet med att dels förstå och dels försöka åtgärda de brister i 
arbetsmiljön som identifierades under det första projektet, ledde 
oss til l insikt om att flera av de grundläggande förhållandena i 
branschen var viktiga faktorer och förutsättningar för arbets
miljöns förändring - särskilt i ett mer branschövergripande och 
längre tidsperspektiv. Därför har jag relativt noggrant analyserat 
dessa förhållanden - eller yttre krafter som jag valt att kalla dem - i 
kapitlen Branschen och ekonomin, Yrkesrollen och Redaktionell 
teknik. Analysen av dessa förhållanden har i huvudsak utförts efter 
det att arbetsmiljöprojekten avslutats. 

I kapitlen Förändringsarbete - två praktikfall samt Åtgärder och 
resultat beskrivs förändringsförsök vid två landsortstidningar. 
Projektstrategi, projektförlopp och innehållet i de åtgärdsidéer 
som växte fram refereras och kommenteras. En analys av för
ändringsförsöken görs i kapitlet Varför gick det som det gick? 

Avslutningsvis försöker jag i kapitlet Förändring av tidningens 
organisation analysera förutsättningarna for förändring av tid
ningsföretagets arbetsmiljö i mer allmänna termer. 



2 TIDNINGEN SOM ORGANISATION 

I Journalisten nr 5 1984 presenteras ett intressant uppslag som 
handlar om två tidningsföretag. Det ena tidningsföretaget beskrivs 
som en "svängdörr" och det andra som ett "lyckorike". Det man syf
tar på i artikeln är följande iögonenfallande fakta: Vid den ena tid
ningen har 30 redaktionella medarbetare slutat under de senaste 
fem åren, och vid det andra tidningsföretaget har under samma 
tidsperiod bara 3 redaktionella medarbetare slutat. Båda tidning
arna har ca 70 redaktionella medarbetare, båda tidningarna är bor
gerliga, och den ena har en upplaga på 40 000 exemplar per dag 
medan den andra har 30 000. 

Förklaringen till skillnaderna i personalomsättning finns enligt 
artikelförfattaren i organisationen. I de aspekter som rör chefsfrå
gor, personalpolitik, redaktionell planering, arbetsledning, medin-
flytande m nv. Förklaringen till hur det kan finnas så stora skill
nader mellan två ytligt sett likvärdiga företag måste sökas i de spe
ciella förhållanden som råder i branschen. Dels är organisa
tionsproblemen speciella och svårhanterliga, vilket kommer att 
visas i den fortsatta framställningen, och dels ger presstödet ut
rymme för långtgående misskötsel av företag och personal. Press
stödets positiva effekter för allsidighet och demokrati kan sam
variera med negativa effekter på den inre organisationen i de före
tag som får ett betydande presstöd. "Svängdörren" ovan hade ett 
stöd på över 31 miljoner kronor .̂ 

Trots denna variation mellan tidningsföretag kan vi konstatera 
att tidningsföretag i allmänhet är extrema produktionsenheter, 
med extrem organisation, som arbetar under speciella krav. Man 
producerar på dygnsbasis. Varje dygn produceras en ny och unik 
produkt, som nästföljande dygn har mist det mesta av sitt bruks
värde. 

i 

2 
Journalisten nr 5, 1984, sid 8-9. 
Massmedia 1983/84 (1983). 
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På Tidningen samlas information och annonser in under dagen. 
Materialet bearbetas under eftermiddag och kväll. Tryckning sker 
på natten och de färdiga tidningsexémplaren distribueras i gry
ningen. 

Tidningen kan inte produceras på lager. Man kan inte ha någon 
buffert mellan tillverkare och konsument som jämnar ut varia
tioner i produktion och efterfrågan. 

Rapport och Aktuellt, i viss mening jämförbara "förpackningar" 
från Sveriges Radio, samlar in och bearbetar sin information unge
fär samtidigt som Tidningen. Skillnaden är att de kan få ut sin pro
dukt till konsumenterna redan på kvällen. Kvällstidningen har en 
mer utdragen produktionsprocess. Där sker informationsbear
betningen under natten, morgonen och förmiddagen, och tryck
ningen sker under dagen. 

Arbetsmiljön karaktäriseras i hög grad av dessa typiska och ex
trema förhållanden. Tidspressen, oregelbundna och obekväma 
arbetstider och förändringen av produkten från dag till dag blir be
stämmande för miljö och arbetsvillkor. 

Organisationen 

I sin bok Newspapers as organizations (1978) ger Lars Engwall en 
inträngande och systematisk beskrivning av tidningens organisa
tion. Engwalls ansats för att studera organisationer är influerad av 
de arbeten som utförts av Barnard, Simon, Cyert och March, 
Lawrence och Lorsch, Thompson, och Hall. Gemensamt för dessa 
är att det ser organisationen som ett öppet system där olika intres
segrupper interagerar - ett systemteoretiskt betraktelsesätt. Situa
tionsanpassning är också ett gemensamt drag. Den teoretiska skol
bildning som dessa representerar brukar kallas "Carnegieskolan". 

Huvudkomponenterna i den organisationsmodell som Engwall 
använder för sin studie är: 

Teknologi - de processer som omvandlar "input" ti l l "output". 
Input är olika typer av råmaterial, finansiella resurser, 
arbetskraft m m. Output är olika typer av konsumentpro
dukter. 

Omgivning. Här är de tre huvudgrupperna externa bidrags
givare, kunder och konkurrenter mest centrala. 
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Personal - alla de som är anställda i organisationen. 

Sambandet mellan dessa organisatoriska enheter sammanfattas i 
en figur: 

Figur 1: Organisationsmodellen. 

Anmärkning: O = Material • = Information 

Källa: Engwall (1978) sid 5. 

I figuren demonstreras hur input, som kommer från omgivningen, 
bearbetas av personal som använder organisationens teknologi för 
att åstadkomma output (det fysiska flödet). Kunderna betalar ett 
pris för output och avkastningen fördelas till bidragsgivarna (det 
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ekonomiska flödet). Modellen ser på organisationen som en arena 
för utbyte av varor och finansiella resurser. 

Med hjälp av data, främst från de deltagande observationerna, 
och med utgångspunkt i modellen identifierar Engwall specifika 
drag i tidningsorganisationen: 

Teknologin karaktäriseras av en kort produktionscykel. En 
kedja av uppgifter, med olika teknologiska karakteristika, 
behöver samordnas. Det finns stora variationer i input. 

Omgivningen präglas av förekomsten av två kundtyper -
läsare och annonsörer - där de sistnämnda bidrar med den 
största intäkten till tidningen. Ägarna har stort intresse av 
att påverka tidningsmixen, dvs vilka och hur stora delar av 
ohka typer av material som skall presenteras i tidningen. 
Vidare finns en stark tendens till att olika grupper i tid
ningens omgivning försöker påverka vad som publiceras 
genom att ömsom undanhålla och bidra med information. 
Samtidigt är det svårt att utveckla produkten och att ändra 
läsvanorna. 

Personal. Här finner Engwall en hög grad av differentiering 
mellan och inom personalgrupperna. Samtidigt finns ett ut
talat behov av kontakt mellan olika grupper såväl som mel
lan interna grupper och omgivningen. 

Dessa speciella drag hos tidningsorganisationen leder till ett antal 
"problem^ som tidningens organisation måste lösa. Fyra sådana 
"problem" poängteras särskilt och exemplifieras: 

i) Flödesproblemet. Det fysiska flödet genom organisationens 
olika delar är viktigt eftersom det är helt avgörande att pro
dukten - tidningen - når distributionssystemet i rätt tid. 

ii) Teknologiproblemet. Ny teknik i form av datorisering och 
fototeknik har drastiskt och på kort tid förändrat arbets
metoderna. Förändringar i teknologin orsakar, och kommer 
framgent att orsaka, förändringar i organisationen vilket i 
sin tur alstrar ett antal nya problem. 

3 Engwall använder här termen "issues" som inte helt täcks in av svenskans 
"problem". Andemeningen i begreppet är "centrala problemområden som tid
ningsorganisationen maste hantera" - d v s situationsanpassade huvuduppgifter 
för organisationen. 
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iii) Allokeringsproblemet. Förutom problemet att allokera belö
ningar bland externa och interna intressenter så finns ett 
allokeringsproblem i själva produkten, d v s hur stort ut
rymme olika delar skall tilldelas. 

iv) Publiceringsproblemet. Tidningen måste besluta sig för vil
ket material som skall ingå i varje nummer. Här avviker tid
ningsföretagen från de flesta andra organisationer eftersom 
den dagliga mixen i tidningen kan orsaka konflikter bland 
personalen såväl som mellan de anställda och personer eller 
grupper i tidningens omgivning. 

Engwall försöker också identifiera tidningarnas strategier för att 
hantera sina situationsspecifika huvudproblem. Engwall benämner 
dessa mekanismer integrativa eller samordnande mekanismer. 
Han påpekar särskilt att: 

Den huvudsakliga integrerande faktorn i tidningsproduktionen är 
det faktum att de olika grupperna varje dag producerar en gemen
samt sammansatt produkt... Identifikationen med produkten gör att 
organisationsmedlemmarna kan hantera variationerna i produk-
tionsflödet.4 

Engwall strukturerar sina slutsatser efter de huvudrubriker som 
använts i analysen. Han menar att tidningens teknologi innefattar 
en mix av ett antal aktiviteter med olika karaktäristika (olika 
automationsnivå, variationer, extrema fall m m). Därför fungerar 
inte traditionella metoder för organisationsklassificering, typ 
Thompsons«. Det är heller inte förvånande att teknologin ger upp
hov till olika problem. 

I tidningens omgivning förändras ägarrollen i och med att jour
nalisternas professionalism och krav på inflytande ökar. Statens 
roll förändras i och med införandet av olika stödformer. Annon-
sörerna, som faktiskt betalar för att bidra med input (annonsen), 
ger en ekonomisk resurs som många tidningar inte kan avvara. 
Läsarna har flera speciella karaktäristika: Läsningen begränsas 
nästan alltid till ett nummer per dag av varje tidning. En pris
sänkning ökar därför inte tidningskonsumtionen. En tidning kan 
vidare läsas av flera personer, och slutligen är läsarna mycket tid-

4 
5 

Engwall (1978) sid 251. 
Thompson (1967). 
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ningstrogna - man byter ogärna tidning. Dessa förhållanden be
gränsar tidningens möjligheter att höja sin upplaga. 

Konkurrenter i samma spridningsområde har en tendens att 
efterlikna varandra. I spelet om marknaden har förstatidningen, 
dvs den tidning som har störst annonsmängd eller upplaga, den 
dominerande rollen. För de mindre tidningarna resulterar detta i 
psykologiska nackdelar och underlägsna resurser. 

Tidningens personal kan delas i fyra ohka personalgrupper med 
var sin inriktning: 

Figur 2: Fyra personalgrupper, s 

Källa: Engwall (1978) sid 98. 

6 I, B, M och D står för insamling (I), bearbetning (B), mångfaldigande (M) och 
distribution (D). Pilarna representerar flödet. 
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Engwall identifierar den nyhetsförmedlande gruppen, den politiskt 
opinionsbildande gruppen, den affärsinriktade gruppen och den 
grupp som är orienterad mot teknisk produktion. Inom varje grupp 
är personalen differentierad på fyra sätt; Horisontellt, vertikalt, 
rumsligt och tidsmässigt. 
Denna mångfaldiga differentiering ger olika attityder ti l l tidning
ens olika och specifika huvudproblem. Engwall menar därför att 
behovet av integrering eller samordning är stort, och här har olika 
typer av möten med informationsutbyte en viktig funktion att fylla. 

Till sist drar Engwall en rad normativa slutsatser av sin studie. 
Han menar bl a att tekniskt beroende skapar maktcentra som man 
måste ta hänsyn till vid organiseringen av en produktionsprocess?. 
Här hänvisar Engwall ti l l Croziers som i sina studier av det franska 
tobaksbolaget visade att personalgrupper motsvarande den tek
niska personalen på tidningar var starka. Den tekniska personalen 
på tidningarna är en stark personalkategori eftersom de får mate
rial från alla andra grupper. Det är inom den tekniska avdelningen 
som allt material sammanställs, och det är den tekniska persona
lens sak att se till att tidningen är klar för distribution i rätt tid. 
Engwall menar att detta faktum, tillsammans med ekonomiska 
implikationer, förklarar tidningsledningarnas ansträngning att in
föra integrerad tidningsteknologi - "to jump the composing room" -
som han uttrycker det, vilket innebär att man gör sätteriet över
flödigt. 

Personalen 

För den fortsatta framställningen behöver vi mer detaljerad kun
skap om Tidningens personal. Medarbetarna kan grovt indelas i 
grupper med följande funktioner: 

Journalisterna bevakar skeenden i samhället. De bedömer och vik-
tar nyhets- och informationsvärdet, beskriver och kommenterar 
med hjälp av bilder och text. Volymberäknar texten i artikelmanus, 
sammanställer och ritar tidningssidor (färdigställer de sidskisser 
som levererats av annonsavdelningen, se nedan). Kontrollerar arti-

7 

8 

Engwall (1978) sid 253. 
Crozier (1965). 
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klar och annonser (stavning, avstavning och saklighet). Journalis
terna är organiserade i Svenska Journalistförbundet (SJF). 

Försäljarna säljer annonsutrymme i tidningen och skissar annon
sens utseende i samråd med kunden (annonsören). Ritar in annon
sen på en sidskiss (plats och volym). Säljer tidningen ti l l läsekret
sen. Försäljarna är organiserade i Handelstjänstemannaförbundet 
(HTF) eller Handelsanställdas förbund (gäller A-presstidningar). 

Grafikerna omvandlar artikel- och annonsmanus til l färdiga tid
ningssidor med hjälp av teknisk utrustning och med utgångspunkt 
från de skisser som levererats från försäljare och journalister. 
Trycker tidningen. Grafikerna är organiserade i Grafiska fackför
bundet (GF). 

Administratörerna sköter tidningens ekonomi och löpande perso
nalärenden, ekonomi och administration kring annonsförsäljning 
och prenumerationer m m. 

Övrig personal (växeltelefonister, vaktmästare, bud, städare, fastig
hetsskötare med flera) sköter olika typer av intern service. 

VD är - gentemot ägare och styrelse - ansvarig for tidningsrörelsens 
drift och utveckling. 

Ansvarig utgivare är - gentemot ägare och styrelse samt lagar och 
förordningar - ansvarig for innehållet i tidningen. 

Administratörerna och övrig personal är i allmänhet organiserade i 
HTF eller Handels. De chefer och arbetsledare som arbetar i an
slutning till tryckeriet och sätteriet är organiserade i SALF eller 
SIF, de redaktionella cheferna och arbetsledarna i SJF och annons-
respektive distributionscheferna i HTF eller Handels. 

Journalisterna, som närmare presenteras längre fram, är mer eller 
mindre specialiserade i förhållande till innehållet i tidningen. Det
samma gäller annonsförsäljarna. Grafikerna är i första hand speci
aliserade enligt avgränsade steg i produktionsprocessen. Namnet 
på kategorierna anknyter också till den teknik som används. Koda
ren förser annonser och redaktionell text med de grafiska koder 
som styr fotosättnings-maskinen - typ av text, spaltlängd och 
bredd, rubrikens typsnitt mm. Perforerar en/inskrivaren skriver in 
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och överför text och koder till hålremsa eller magnetband som 
fotosättmaskinen kan läsa. Fotosättaren/ operatören sköter foto-
sättningsmaskinen. Rättaren korrigerar, felaktigheter som påpe
kats av korrekturläsarna sedan dessa läst den fotosatta arti
keln/annonsen. Monterarna monterar text, rubriker och gör ramar 
enligt redaktionens skisser och anvisningar. Reprofotografen gör 
ett fotografiskt negativ av tidningssidan som används vid etsningen 
av tryckplåtarna. Tryckarna trycker tidningen och sköter tryck
pressen. 

J ournalisterna 

Journalisters arbetsinnehåll och arbetssätt varierar avsevärt mel
lan olika typer av tidningar och mellan enskilda befattningshavare. 
Rutiner vid arbetsledning, samordning och intern kommunikation 
varierar också avsevärt mellan olika tidningar och mellan chefer 
respektive arbetsledare. Den följande beskrivningen av de vanli
gaste journalistkategorierna och deras respektive arbetsinnehåll är 
av ovan angivna skäl i mycket en förenkling med syftet att göra lä
saren förtrogen med huvuddragen i befattningarna. Jag använder 
här Tidningen som en tänkt referenstidning med en daglig utgiv
ning av 20-40 tusen exemplar sex dagar per vecka. 

Redaktionssekreteraren 

Redaktionssekreteraren (RS) är arbetsledare för reportrar och 
fotografer vid Tidningen. RS börjar sin arbetsdag med att gå 
igenom den egna tidningen noggrant för att kunna värdera inne
håll och utformning. Lokalkonkurrenternas tidningar står sedan på 
tur. Därefter "klipps" konkurrenttidningen och någon av riks
tidningarna. Man sparar "tips" för egna uppföljningar av sådant 
man missat, dvs sådant man kan göra lokala uppföljningar på och 
som uppmärksammats i rikspressen. På samma sätt förfar man 
med annonser för evenemang som bör bevakas. Detta material 
läggs ned i "samvetet" - ett mappsystem eller en pärm där uppslag 
och idéer samlas för kommande nummer. Därefter går RS igenom 
dagens post. 

Bevakningslistan för dagens reportagearbete kompletteras. På 
listan anger RS en rubrik för bevakningsuppdraget, vem av report
rarna som ska göra jobbet, vilken tid och eventuella kontaktper-
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soner. I förekommande fall anges också fotografens namn. Jobben 
delas ut vid "morgonmötet". 

Vid "morgonmötet" är reportrar, fotografer och övriga dagtids-
arbetande journalister närvarande. Redaktionssekreteraren leder 
mötet och ger anvisningar eller synpunkter på hur reportaget bör 
utformas. Det är fritt fram för synpunkter och kompletterande 
fakta från alla som är med på mötet. Detta möte hålls klockan nio. 
Dagens tidning blir också föremål för diskussion vid morgonmötet. 
Ris och ros delas ut. Tyvärr blir det ofta ris åt redigeringsarbetet, 
kanske därför att redigerarna inte är närvarande vid morgonmötet. 

Redaktionssekreteraren överlämnar dagens arbete med tid
ningen til l nattredaktören ungefär klockan tre. RS informerar om 
vilka reportage som reportrar och fotografer arbetar med, liksom 
om syftet eller vinklingen och när de beräknas vara klara. 

Under den tid som återstår fram till arbetsdagens slut påbörjar 
redaktionssekreteraren planeringen för nästa dags reportage
arbete. De första uppdragen på morgondagens bevakningslista förs 
in. 

Allmänreportern 

Vid morgonmötet får reportern den eller de reportageuppgifter 
som hon eller han förväntas kunna bearbeta under dagen. Repor
tern får också synpunkter och tips från kollegor. Det inträffar 
också att diskussionen vid morgonmötet ger uppslag till nya repor
tage som inte finns upptagna på listan. 

Om reportern fått ett renodlat reportageuppdrag - exempelvis 
att skriva om matstället som "prickats" av hälsovårdnämnden, den 
nya statyn som håller på att uppföras vid torget eller byborna som 
rasar över hur Vägverket sköter deras väg - är oftast också en foto
graf inkopplad på jobbet. Det gäller då att hitta en tid som passar 
såväl den som skall intervjuas som fotografen och reportern. När 
och om detta lyckats åker reportern och fotografen iväg och samlar 
in den information som behövs för artikeln. 

Reportern har - liksom fotografen - ofta flera bevakningsupp
drag under en arbetsdag, och allt som görs har inte reportage
karaktär. Att ringa polisen, gå igenom diarier vid kommun och 
landsting och att delta i presskonferenser ingår också i allmän
reporterns uppgifter. 

Reportern kan rådgöra med redaktionssekreteraren om arti
kelns omfång och status. Skall det bli en Uten "enspaltare" eller är 
det ett "knäck som skall toppa en sida med en rejäl puff på ettan"? 
Artikeln skrivs ut och lämnas till redigering. 
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Redaktören 

Hit räknas de som arbetar med ett avgränsat problemområde. De 
arbetar oftast ensamma och är mindre bundna av redaktionens 
tider och rutiner. Chefredaktören skriver ledare och ledarstick, 
familjeredaktören redovisar bland annat födslar, dödslar och be
märkelsedagar på sin familjesida och kulturredaktören sam
manställer material om kulturutbudet. 

Redaktörerna arbetar oftast dagtid. Redaktörerna skriver inte 
allt material själva. Jobbet går i hög grad ut på att så väl som möj
ligt fylla det utrymme som avsatts till ledarmaterial, kultur och 
familj. Detta innebär att man köper in en hel del material som 
sedan redigeras in på sidan. "Redaktör" betyder alltså att man både 
skriver och i viss mån redigerar det material som skall in i tid
ningen - en reporter och redigerare i samma person. 

Specialreportern 

Specialreportrarna skiljer sig från redaktörerna på så sätt att de 
visserligen arbetar med ett avgränsat problemområde, men de 
redigerar i allmänhet inte sitt material själva. På Tidningen har 
man en reporter som bevakar området kommun och landsting, en 
som bevakar skol- och ungdomsfrågor, och en som bevakar polis 
och trafikfrågor. Dessa reportrar organiserar i allmänhet själva sitt 
arbete. De följer exempelvis den kommunala beslutsprocessen och 
avgör själva vilka frågor som bör tas upp i tidningen. Liksom redak
törerna arbetar de med begränsad styrning från redaktions
sekreteraren. Det som skrivs av specialreportern har däremot inget 
givet utrymme i tidningen. Reportern måste därför ta kontakt med 
redaktionssekreteraren och nattredaktören för att få utrymme för 
sitt material. 

Tjänstgöringstiden är oftast förlagd till dagtid. Arbetssättet lik
nar reportrarnas mer än redaktörernas. Specialreportrar går ut och 
intervjuar, går på presskonferens och skriver allt själva. 

Lokalredaktören 

Lokalredaktören kan beskrivas som en "utlokaliserad" allmän
reporter. Hon eller han ska sköta all bevakning och allt artikelskri
vande från ett visst geografiskt område, och därmed avlasta huvud
redaktionen från bevakning av denna del av spridningsområdet. 
Lokalredaktören får dessutom i allmänhet ta egna bilder eftersom 
det inte finns underlag för att anställa en fotograf vid lokalredak
tioner som bemannas av 2-3 lokalredaktörer. 
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Lokalredaktören bestämmer i allmänhet själv vilka frågor eller 
områden som skall bevakas och vilka artiklar som skall skrivas. 
Bland yngre lokalredaktörer är det dock vanligt att arbetet utförs 
efter samråd med redaktionssekreteraren. När lokalredaktören har 
samlat in den information som behövs för att skriva en artikel, och 
eventuella bilder är tagna, skrivs artikeln ut och filmen framkallas. 
Materialet kan sändas ti l l huvudredaktionen på flera sätt; med 
buss, tåg, telefon, eller telefax. Om det är riktigt bråttom och av
ståndet är kort så åker lokalredaktören själv in ti l l huvud
redaktionen med manus och negativ. På lokalredaktioner med 
dataterminaler sänds manus direkt in till huvuddatorn i tidnings
huset. Bilder kan sändas med telefoto. Arbetstiderna är mycket 
oregelbundna och övertidsmängden ofta betydande. 

Fotografen 

Fotografen arbetar som anställd vid tidningen eller vid en bildbyrå 
som säljer sina tjänster till tidningen. I båda fallen får han sina 
uppdrag från redaktionssekreteraren som ger fotografen ett repor
tageuppdrag tillsammans med en reporter. Det kan också hända att 
någon av redaktörerna vill ha sitt material illustrerat med en bild, 
men redaktören går då alltid via redaktionssekreteraren. På kvällar 
och helger görs en stor del av fotojobben åt "sporten". 

Då fotografen arbetar tillsammans med en reporter är det oftast 
fotografen som får stå för transporten till och från den plats där 
intervjun skall göras och bilderna tas. Fotograferna brukar ha hand 
om redaktionens bilar. 

Fotografen sköter själv framkallning och kopiering av de egna 
bilderna. På vissa tidningar finns så kallade kopister som tar hand 
om de filmrullar som kommer från lokalredaktionerna. Där kopis
ter saknas får fotografen även kopiera lokalredaktörernas bilder. 
När kopiorna är framtagna lämnas de till reportern som kan an
vända bilderna som stöd vid författandet av artikeln. Är det ont om 
tid, eller om artikeln redan är klar då kopiorna är klara, går kopi
orna direkt till redigering. 

Fotograferna brukar vara noggranna med att påpeka att man 
lägger samma journalistiska krav på sig som reportrarna. Skillna
den är att fotografen arbetar med en annan uttrycksform - bilden. 

Nattredaktören 

Nattredaktören (NR) övertar under eftermiddagen arbetsled
ningsansvaret från redaktionssekreteraren för den tidning som 
håller på att färdigställas. Detta innebär att hon eller han led ar 
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redigeringsarbetet och även fungerar som arbetsledare för den 
eller de allmänreportrar som arbetar på kvällstid. Nattredaktören 
arbetar i övrigt på samma sätt som övriga redigerare med de manus 
som flyter in under eftermiddagen och kvällen. Redigering av för
stasidan görs i allmänhet av nattredaktören, liksom löpsedeln. 

Nattredaktören övertar också kontakterna med övriga avdel
ningar och med allmänheten från redaktionssekreteraren. Det är 
framför allt kontakterna med sätteriet som är viktiga under kväl
len. De sidskisser som gjorts av redigerarna skall omvandlas till 
färdiga tidningssidor i sätteriet. Komplikationer och felaktigheter 
uppstår alltid och måste lösas av sätteriet och redaktionen i sam
råd. Till nattredaktörens uppgift hör också att göra bedömningar 
av vilket telegrambyråmaterial som skall föras in i tidningen, vilket 
innebär att tillsammans med de övriga redigerarna välja, bedöma, 
sortera och eventuellt skriva om sådant material som flyter in via 
teleprintrarna. 

Redigeraren 

Redigeraren kommer till tidningen på eftermiddagen och börjar i 
allmänhet med att försöka fa en överblick över morgondagens tid
ning - vilka reportage som är på gång, vilka sidor de skall in på och 
vilka artiklar som skall "toppa" sidorna. 

Vid redigeringen utgår man från den sidplan som gjorts upp 
tidigare under dagen, och de sidskisser som levererats av annons
avdelningen. Annonserna ritas först in på sidskisserna av annons
avdelningen - i bästa fall i enlighet med de regler som redaktionen 
och annonsavdelningen kommit överens om. 

Redigeringsarbetet vid Tidningen består i att läsa inkomna 
manus, sätta rubriker och mellanrubriker, eventuellt författa en 
ingress och en så kallad "puff' till förstasidan, omfångsberäkna 
artikeln och rita in den på sidskissen. Stilar på rubriker och text 
anges också, liksom eventuella ramar och andra finesser som skall 
göra tidningen mer lättläst och för att det väsentliga skall lyftas 
fram. När artiklar illustreras med bilder eller skisser beskärs dessa 
så att de passar in och bildtexter författas. Vissa manus behöver 
skrivas om eller förbättras. Dels kan nya fakta ha inkommit under 
kvällen och dels kan den ursprungliga artikeln vara för lång, för 
kort eller ha innehållsliga eller språkliga brister. Material från 
nyhetsbyråer skärs ned eller "staplas in" som det är efter urval. 
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Sportjournalisten 

Sportredaktionen brukar beskrivas som en "stat i staten" eller som 
en "tidning i tidningen". Det man menar är att sportjournalisterna 
sköter sitt ämnesområde, sporten, i det närmaste helt frikopplat 
från den övriga redaktionen. Man har sitt väldefinierade område 
och gränserna mot redaktionen och övriga avdelningar är tydliga 
och enkla. På samma sätt som redaktörerna har man ett förutbe
stämt utrymme i tidningen att fylla med sportmaterial. Med vissa 
mindre variationer vet man att man har ett visst sidantal i mån
dagstidningen, mindre utrymme i tisdagstidningen etc. Det som -
förutom innehållet - skiljer sportjournalistiken från exempelvis 
kulturjournalistiken är framför allt omfånget. Sportjournalistiken 
har mer utrymme i tidningen och anses ha fler möjliga bevak
ningar. 

Vid Tidningen är det 3-5 journalister som sköter ungefär samma 
uppgifter som allmänredaktionen, men utan den formella struktur 
och de uppdelningar som finns mellan olika befattningshavare vid 
redaktionen. Någon är formellt utsedd till sportchef, men alla arbe
tar med informationsinsamling, artikelskrivande, bearbetning av 
byråmaterial och redigering. 

De flesta bevakningarna ligger på kvällar och helger, och detta 
ger upphov till att arbetstiden för den enskilde journalisten oftast 
bestäms av ett rullande schema. Arbetsinnehållet blir därmed i hög 
grad bestämt av vilket skift man arbetar. Om man arbetar dagtid 
kan man ägna sig åt reportage, medan man på det sena kvälls
skiftet är fullt upptagen med att snabbt skriva färdigt sin artikel, 
stapla in tabeller som kommer från TT eller redigera in material 
som kommer från platsombuden. 

På grund av det stora antalet bevakningstillfällen (matcher, täv
lingar osv), är sportmedarbetarna beroende av flera tillfälliga med
arbetare som skriver kortare referat från de evenemang som man 
bör bevaka. Man utnyttjar också så kallade "freelancers" som beva
kar hela sportgrenar. 

Korrekturläsaren 

Korrekturläsaren läser redaktionens text och annonsavdelningens 
annonser för att hitta och korrigera fel. Oberoende av vilken tek
nik som används för textbehandling och tryckning så görs detta 
kontrollarbete i det skede då texten eller annonserna inte kommer 
att påverkas av den fortsatta hanteringen i produktionsprocessen. 
Med fotosättningsteknik innebär detta att man korrekturläser 
artikeln eller annonsen från fotosatta kopior eller dat •'utskrifter. 
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Om korrekturlasaren hittar fel av typen stavfel, avstavningsfel, 
fel pris i en annons eller liknande görs en marginalanteckning om 
felet. Felet rättas av grafiker, som går in i den text som finns lagrad 
i datorn och korrigerar. 

Arkivarier 

På tidningar med text och bildarkiv sköts arkiveringen av en eller 
flera arkivarier. "Arkivmedarbetare" kan också förekomma, men 
dessa är inte anslutna till journalistförbundet. Artiklar från den 
egna tidningen och från konkurrenttidningar som kan vara av 
värde för framtiden klipps ut och sparas enligt ett system. Orgi-
nalkopior av bilder som publicerats i tidningen sparas också. 

Telefonmottagare 

Telefonmottagare tar emot "artiklar" per telefon, exempelvis från 
ett ombud som bevakat ett sent sportevenemang i utkanten av be
vakningsområdet eller från någon lokalredaktör som bevakat en 
sen tillställning och som inte hinner åka in till tidningen med sitt 
manus. 

Artikelförfattaren ringer alltså in till tidningen och läser upp 
sitt manus. "Artikeln" spelas in på band och telefonmottagaren 
skriver sedan ut den och lämnar den till redigering. För tidningar 
med telefax, telefoto, mobila reporterterminaler och direktöver
föring av text från lokal- till centralredaktionens dator är behovet 
av telefonmottagare mindre. 



3 ARBETSMILJÖNS P S Y K I S K A OCH SOCIALA 
A S P E K T E R 

Att ge arbetsmiljöbegreppet en precis och generellt giltig innebörd 
har visat sig vara svårt. På ett allmänt praktiskt plan finns en god 
förståelse för vad begreppet står för. Det blir svårare när vi för
söker precisera begreppet arbetsmiljö. Flera har försökt göra be
stämningar som skulle kunna ge begreppet en avgränsning mot 
andra praktiska och teoretiska begrepp i arbetslivet, men något 
dominerande synsätt finns inte. Denna brist på enhetlighet märks 
särskilt tydligt när man arbetar med de psykiska och sociala aspek
terna av arbetsmiljöni. Flera psykologer, pedagoger, sociologer och 
andra arbetshvsforskare har undvikit begreppet arbetsmiljö för att 
i stället tala om arbetsvillkor, arbetsglädje, arbetsinnehåll, stress i 
arbetet och ergonoirnX 

Ett gemensamt drag är dock kopplingen mellan arbete och 
"hälsad. Hänvisningar till Världshälsoorganisationens (WHO) häl-
sobegrepp är vanliga i litteraturen på området. WHO säger att 
"hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbe
finnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller invaliditet". Att 
använda denna definition som en referenspunkt för att bedöma 
individers hälsa är säkerligen olämpligt - snarare bör definitionen 
betraktas som ett mål. Tillstånd av ilska, utmattning eller starkt 
och påfrestande engagemang i arbetet med att förbättra arbets
miljön på en arbetsplats är förmodligen tecken på bättre hälsa än 
en välanpassad och i huvudsak passiv hållning. 

I arbetsmiljöbegreppet ligger alltså såväl de förhållanden som 
ger individer eller grupper av individer bestämda förutsättningar 
för hälsa respektive ohälsa, som effekterna i sig. Arbetsmiljöbe-

1 För en genomgång av den beteendevetenskapligt inriktade arbetslivsforsk
ningen se bl a Gustavsson & Kjellberg (1983). 

2 Se bl a Gardell (1976). 
3 Se bl a SOU 1982:31 sid 11 och SOU 1983:32 sid 41. 
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greppet reserveras inte bara för de orsakande eller grundläggande 
förhållandena i arbetet, utan betecknar också vissa av de effekter 
som kan observeras, exempelvis arbetsglädje, arbetsklimat, ut
mattning. 

I ett historiskt perspektiv har arbetsmiljöbegreppet breddats. 
Från att i seklets början ha omfattat tekniska och medicinska 
aspekter omfattar det nu i stort sett alla förhållanden som på
verkar hälsan och välbefinnandet i arbetslivet. Den nya arbets-
miljölagen betonar denna helhetssyn på arbetsmiljön och indivi
dens samspel med ohka typer av miljöfaktorer*. 

Denna breddning av arbetsmiljöbegreppet blev dock redan tidigt 
problematisk såväl ur teoretisk som metodologisk synpunkt. Under 
slutet av 60-talet började arbetsmiljöns psykiska och sociala aspek
ter att uppmärksammas på ett mer målmedvetet sätt än tidigare. I 
Sverige kom startskottet att representeras av den så kallade 
"Mentalhälsokampanjen"5. Under mottot "Mentalhälsa - en kam
panj för ökad förståelse och samhörighet inom arbetslivet" drev 
försäkringsbolaget Folksam denna kampanj för att "så långt det är 
möjligt förebygga olyckor och sjukdomar av olika slag."e 

I sin iver kom kampanjen att föra in arbetsmiljödebatten på om
råden som av tradition präglats av intressekonflikter och mot
sättningar. Den oreflekterade harmonisyn på företag och samhälle 
som forskarna och kampanjen förmedlade gjorde att många kriti
ker kom att ifrågasätta den vetenskap och beprövade erfarenhet 
som kampanjen byggde på. Motreaktionen lät inte vänta på sig. 
Bland många kritiker kom författarkollektivet bakom boken 
"Konsten att dressera människor" att få störst betydelse. Boken 
kom att bli en svidande kritik mot hela den etablerade arbets
vetenskapliga forskningen. Den fick därigenom stor betydelse för 
alla de som intresserade sig för arbetsvetenskapliga frågeställ
ningar - oavsett om man delade bokens värderingar och slutsatser 
eller inte?. 

Den praktiskt anknutna och tillämpade arbetsmiljöforskning 
som sedan bedrevs under 70-talet kom att ske dels med partsge-
mensamt stöd och dels i så kallade enpartsprojekt. Inom ett stort 

4 För en historisk analys av arbetsmiljöbegreppets tillämpning se bl a Lundh & 
Gunnarsson (1987) sid 26-27. 

5 Informationen utgick i huvudsak från de två böckerna Arbete och mental hälsa 
av Erland Mindus och Individ, personlighet och medmänsklig miljö av Curt 
Amark. 

6 I förordet till ovan anförda arbeten skrivet av med dr Seved Apelqvist, dåvar
ande ordförande i Folksams koncernstyrelse. 

7 Christiansson m fl (1969). 
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antal branscher och avtalsområden genomfördes breda kartlägg
ningar av arbetsmiljö och arbetsförhållandens. De flesta av dessa 
projekt studerade mer eller mindre uttalat sådana frågor som kan 
hänföras till de psykiska eller sociala aspekterna av arbetsmiljön. 

Försöken att vidga arbetsmiljöbegreppet togs emot med öppna 
armar av tjänstemännen. Från att tidigare ha varit relativt passiva i 
arbetsmiljödebatten kom man nu att se klara kopplingar mellan de 
tjänstemannaproblem som diskuterats och de psykiska och sociala 
aspekter som definierades in i arbetsmiljöbegreppets. 

70-talets diskussion kring den sk "psykosociala arbetsmiljön" 
speglas i Arbetarskyddsfondens rapport Vad är psykosociala frå-
gorfio. På Gunnela Westlanders försök att begreppsligt besfåmma 
vad som bör menas med psykosocial arbetsmiljö reagerade det 
samlade arbetsmiljöforskaretabhssemanget med mer eller mindre 
kritiska kommentarer, vilka även publicerades i ovan nämnda 
skrift. "Kodnyckeln till det egendomliga innehållet torde vara ett 
latent budskap i boken, vilket handlar om vilken professionell 
kompetens som är mest angelägen i framtidens miljöarbete."n 
Revirtvister mellan sociologer, psykologer, pedagoger med flera 
skulle alltså kunna vara en av förklaringarna till begreppsförvir
ringen. En annan - snällare - förklaring kan vara att likartade frå
gor studerats utifrån olika men väletablerade paradigm med rötter 
i skilda vetenskapliga discipliner, vilket kan ha försvårat kommu
nikationen mellan forskarna. Ett problem som beskrivs med den 
uppsättning begrepp som finns i en viss forskningsdisciplin, kan bli 
en mer eller mindre obegriplig beskrivning för en forskare från en 
annan disciplin. 

Westlander föreslog i sin rapport två grundbegrepp för den psy
kosociala arbetsmiljön: Psykosociala miljöfaktorer - omgivnings
betingelser som har psykosocial betydelse för individen, samt psy
kosociala konsekvenser - upplevelser och reaktioner på arbetsom-
givningen. 

Implicit i denna definition ligger att miljöfaktorerna ses som 
"orsak" till de psykosociala konsekvenserna. I samspelet mellan 
individ och miljö är det miljön som i huvudsak bestämmer vilka 
konsekvenser som uppstår. Sambanden mellan orsak och effekt är 
dock sällan så enkla som framställningen ovan antyder. Rör man 

8 En systematisk genomgång av dessa undersökningar finns i Schröder (1980) sid 
35-36. 

9 Se bl a Bradley m fl (1974). 

10 Westlander (1978). 

11 Björkman & Lundqvist (1981) sid 2b. 
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sig inom det psykosociala fältet och betraktar miljön ur psykologisk 
eller social synvinkel, blir sambanden ofta mer komplicerade. Åter
kopplingar mellan effekter och orsaker liksom betydande vari
ationer i egenskaper och anspråk hos grupper och individer är be
tydande. En "objektivt" likartad arbetsmiljö tolkas inte heller på 
samma sätt av olika individer. Man finner också i allmänhet att 
varje enskild miljöfaktor ger upphov till flera effekter, och att vissa 
miljöfaktorer samverkar och ger nya eller förstärkta effekter. En 
effekt som orsakats av en eller flera miljöfaktorer i samverkan kan 
i sin tur uppträda som "orsak" i en ny kedja av framträdelser i 
arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöutredningen föreslog 1976 i sitt betänkande til l 
arbetsmiljölagen följande definition av området: 

Begreppet psykosociala faktorer i arbetsmiljön är omfattande och 
delvis svårfångat. De psykosociala faktorerna utgör ej någon åtskild 
grupp av faktorer. Psykosociala faktorer framkommer genom att 
arbetsmiljön betraktas från ett psykologiskt och sociologiskt per
spektiv. Detta perspektiv omfattar såväl fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöfaktorer, vilka tillsammans ger den upplevelse
mässiga sidan av arbetssituationen. 12 

En definition av vad de sociologiska och psykologiska perspektiven 
innehåller saknas. Här finns utrymme för värderingar både av 
samhällets och människans natur, liksom av önskvärda tillstånd för 
människor och grupper/klasser. Det perspektiv som väljs styr vilka 
konsekvenser som blir väsentliga att ta fasta på när man skall ta 
reda på om miljön är psykosocialt gynnsam. Grundfrågan kvarstår -
vilka är de psykosociala faktorerna i arbetsmiljön? 

Om man betraktar fenomen inom det psykosociala fältet ham
nar man ofta i återkopplande cirklar av orsaker och effekter. Vi 
tvingas därför ofta söka oss längre tillbaka i orsaksuppsättningen, 
och skaffa oss mer grundläggande kunskaper om i vilka samman
hang miljöfaktorer såväl som dess konsekvenser uppträder. Med 
kunskap om mekanismer och orsakssamband - eller om samvaria
tioner som är betydligt vanligare och inte bör förväxlas med or
sakssamband - kan man i och för sig förklara vad som sker i en 
konkret arbetsmiljö, men för att förstå och kunna åtgärda krävs 
något mer. Lennerlöf (1981) uttrycker detta förhållande på följ
ande sätt: 

12 SOU 1976:1, sid 223. 
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De två principiellt olika sätten att studera och dra slutsatser om 
verkligheten har ibland särskilts i begreppen 'förklara' och 'för
stå'. 'Förklara' innebär då att man söker orsaker till inträffade hän
delser, 'förstå' däremot att man söker motiven till dessa händelser. 12 

Dessa två principiellt olika sätt att studera verkhgheten, i detta fall 
arbetsmiljöer, behöver naturligtvis inte utesluta varandra i en 
undersökning. Sökande efter motiv eller betydelser13 ger en annan 
bild av sammanhangen. 

Arbetsmiljöforskningen måste både ställa frågan; hur är ar
betsvillkoren i branschen, och frågan; varför? Att inte bara studera 
den omedelbara påverkan från belysning, buller, kemikalier, utan 
också produktionsprocessen som en helhet, beslutsprocesser kring 
produktionsprocessens utformning och de politiska och ekonomi
ska ramarna för beslutsprocesserna. 

Om vi ställs inför ett viktigt arbetsmiljöproblem, så bör vi alltså 
ställa oss frågan: Vad betyder detta, vilka motiv kan finnas för att 
människor i arbetslivet hamnar i sådana här situationer? Även om 
inte frågan kan ges ett entydigt eller precist svar så leder den tan
karna til l mer grundläggande förhållanden i arbetet, i företaget, i 
branschen och i samhället i stort. 

Vi ska nu titta närmare på några av de teorier och begrepp som 
ytterligare kan bidra till förståelsen av journalisternas arbetsmiljö. 
Varför vissa kategorier rapporterar måttliga besvär medan andra 
säger sig arbeta under mycket påfrestande förhållanden. Varför 
vissa klarar sig i en till synes omöjlig arbetssituation medan andra 
lider av understimulering. 

Stress 

Stressbegreppet används företrädesvis då man vill studera indivi
dens reaktioner på arbetssituationen ur psykologisk och medicinsk 
synvinkel. Omgivningens krav registreras av individen och bedöms 
kognitivt (tolkas mer eller mindre medvetet). Delvis som en följd, 
och i det närmaste samtidigt med de kognitiva processerna, reage-

12 Lennerlöf (1981) sid 58. 

13 Asplund (1970) diskuterar sökandet efter betydelser och använder detektiv
romanens lösande av gåtor eller rebusar som exempel på sökandet efter bety
delser - efter sammanhang som kan dechiffreras och som sedan framstår som 
klara och fattbara. Se Dl a sid 11 och 51. 
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rar individen fysiologiskt på kraven. Individens svar på omgivning
ens krav beror av individens mentala och fysiska resurser, erfaren
het och arvsanlag, men också av den sociala omgivningens skydd. I 
vilken mån vi kan bevara vår hälsa, vårt välbefinnande och vår 
effektivitet i arbetet beror med andra ord såväl på omgivningens 
krav, och hur vi tolkar och bearbetar dessa, som på det sociala stö
det i arbetet. 

Stressreaktionerna är vårt sätt att försätta kroppen i hand
lingsberedskap inför ett hot eller en fara. Reaktionerna har alltså 
ett avgjort överlevnadsvärde. Vid hot, eller kravsituationer över 
huvud taget, reagerar vi, förutom upplevelsemässigt, också med 
förhöjd hjärtaktivitet, ökad svettning, hormoninsöndring och för
höjt blodtryck som kan åtföljas av obehagliga subjektiva upp
levelser. Alla dessa förändringar bidrar till att tillfälligt göra oss 
starkare, snabbare och ge oss kortare reaktionstider. Kortsiktigt 
kan dessa reaktioner "hjälpa" individen i en farlig eller hotande 
situation. 

Avigsidan med den här typen av reaktioner är att de gör män
niskor anpassningsbara till de mest osannolika förhållanden - på 
kort sikt. Vi kan förledas att tro att vi klarar en situation som på 
något längre sikt är destruktiv. Därmed är risken stor att vi avstår 
från att reagera på kraven som sådana, att vi avstår från att försöka 
förändra situationen i tid. Den anpassningsmekanism som hjälpte 
till med att klara situationen i början (stressreaktionen), kan istäl
let börja tära på kropp och själ hos individen^. Det är de långvariga 
eller ofta upprepade stressituationerna som är skadliga för orga
nismen, snarare än mycket "starka" men sällan förekommande 
situationer. 

En annan problematisk sida hos stressreaktionen är att den är 
dåligt anpassad till de typer av faror, påfrestningar och utmaningar 
som möter dagens människa. De kroppsliga och mentala reaktio
nerna är bättre anpassade till ett "liv på savannen" där de flesta 
utmaningar kunde mötas med kamp, flykt eller en kombination av 
dessa båda. Att möta utmaningar och påfrestningar i dagens 
arbetsliv med ökad hjärtaktivitet, insöndring av hormoner som för
bereder kroppen för fysisk aktivitet och förhöjt blodtryck är inte 
alltid relevant. "På savannen" kunde dessutom hot och faror upple
vas och tolkas på ett likartat sätt av många individer - hot och faror 
kunde kollektiviseras och hanteras i grupp eller i stammen. Den 
genuina relationen mellan människor var både en följd av och en 
förutsättning för en sådan kollektiv hantering av omgivningens hot 

14 Se bl a Theorell (1978), Rissler (1978) och Landeli (1975). 
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och faror. Konkurrensen på arbetsmarknaden och i företagshierar
kierna, baserad på i huvudsak kalkylerande och opersonliga rela
tioner, försvårar en sådan kollektiv hantering av sociala och psy
kologiska faror och hot i jobbet. 

Vi vet idag att åtminstone tre viktiga typer av hormoner på
verkar vårt kroppsliga svar på en stressande situation. Kortisol på
verkar ämnesomsättningen och immunförsvaret. Noradrenalin på
verkar bland annat blodtrycket. Adrenalin ökar pulsen och styr 
blodet från de inre organen och ut till musklerna. 

I en sammanställning av forskningsprojekt om stress och psyko
social arbetsmiljö ledda av Marianne Frankenhaeuser diskuteras 
fyra typfall av "stress":̂  

Olustfylld aktivitet: Den här situationen präglas av ett hårt bundet 
arbete där kraven på hög prestation kombineras med oförmåga att 
påverka den egna arbetssituationen. Hög adrenalinnivå och förhöjd 
kortisolinsöndring ger förhöjd puls och högt blodtryck som också 
kvarstår efter arbetets slut. Exempel på arbetssituationer är arbete 
vid löpande band och enformiga inmatningsuppgifter i dator
system. 

Passiv olust: Typsituationen kännetecknas av passivitet och upp
givenhet. Aktivitet hindras eller omöjliggörs samtidigt som möjlig
heten att påverka denna situation är minimal. Måttlig höjning av 
adrenalininsöndringen och hög kortisolnivå ger en hög förslitning 
av kroppen, då kortisolet bland annat ökar blodkärlens känslighet 
för skadliga adrenalin- och noradrenalineffekter. Anspänning och 
olust i kombination med påtvingad passivitet under lång tid kan til l 
sist leda till något som kan kallas "inlärd hjälplöshet". Människor 
lär sig att andra tänker och planerar för dem, att samarbete och 
samverkan inte är nödvändig eller ens tillåten, att andra har ansva
ret. Människor i fängsligt förvar kan tjäna som ett ytterlighets
exempel. 

Lustfylld passivitet: I den här situationen är hormoninsöndringen 
måttlig. Själen och kroppen vilar. Man upplever varken anspänning 
eller olust utan "laddar batterierna" inför kommande utmaningar. 

Lustfylld aktivitet: Höga krav förenas med inflytande och kontroll. 
Adrenalinnivån är hög medan kortisolinsöndringen fortfarande är 

16 Efter Stress, hälsa, arbetsglädje (1987) sid 45. 
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måttlig. Den låga kortisolnivån antas göra adrenalinpåslaget min
dre farligt. Risken för exempelvis hjärtinfarkt är mindre i ett yrke 
som präglas av höga krav i kombination med inflytande och kon
troll över den egna situationen. Dirigenter för symfoniorkestrar 
brukar tjäna som exempel på denna lustfyllda aktivitet. 

Arbets- och fritidssituationer som innebär en växling mellan den 
lustfyllda aktiviteten och den lustfyllda passiviteten bhr med detta 
resonemang mycket gynnsamma för individen.' Dessa typsitua
tioner är samtidigt en förutsättning för varandra. Den "lustfyllda 
passiviteten" blir möjlig först när man genomfört den "lustfyllda 
aktiviteten", som i sin tur blir som mest lyckad då man haft möj
lighet att ladda sina batterier i lustfylld passivitet. I motsvarande 
mån fungerar växlingen mellan i huvudsak passiv olust och olust
fylld aktivitet förslitande på både kropp och själ. 

Karasek (1979) har visat att ovanstående mönster är giltigt 
genom bearbetning av stora statistiska material från Sverige och 
USA Gardell (1986) illustrerar resonemanget med följande modell: 

Arbetsbelastning 
Ohälsa 

Figur 3: Ohälsa som en funktion av arbetsbelastning och själv
bestämmande. '6 

16 I Gardell (1986) sid 28. 
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Att social isolering försvårar situationen visas av bland andra John
son (1986) som diskuterar kring begreppet "iso-strain" eller 
"isoleringsstress". Hög iso-strain innebär att jobbet karaktäriseras 
av höga kvantitativa krav på samma gång som självbestämmandet 
och det medmänskliga stödet är lågt. Här visas också att hög iso-
strain ger förhöjd risk för hjärt-kärl-sjukdom. För tjänstemän ger 
detta utslag först i åldrarna över 50 år. 

I en arbetssituation som präglas av aktivitet i kombination med 
inflytande och kontroll kan vi förvänta oss en positiv arbetsupple-
velse och få symptom på sjukdom eller förshtning. Situationen för
bättras ytterligare av ett socialt stöd i arbetsgemenskapen. Med 
minskat inflytande och egenkontroU i kombination med minskat 
socialt stöd i arbetssituationen bör vi få en mindre positiv syn på 
det egna arbetet och fler symptom på psykiska och medicinska be
svär. Situationer där den lång variga och skadliga stressen kan för
väntas ge försämrad hälsa karaktäriseras av följande:" 

Kronisk och intensiv ansträngning för att nå ett mål. Personen be
finner sig i ett tillstånd av kroniskt förhöjd handlingsberedskap 
därför att arbetet i sig innehåller omättliga prestationskrav. De 
som inte kan modifiera arbetsinsatsen eller arbetsförhållandena får 
på sikt betala med försämrad hälsa. 

Hotad livskontroll. Personen befinner sig i kroniskt förhöjd hand
lingsberedskap därför att allt i arbetssituationen bestäms utifrån. 
Själv har man ingen möjlighet att förutsäga vad som kommer att 
hända. Man känner sig hotad och utlämnad. 

Otillfredsställande livssituation. Personen befinner sig i kroniskt 
förhöjd handlingsberedskap därför att hela livssituationen upplevs 
som otillfredsställande. Man har heller inga tillräckligt precisa mål 
och medel för att kunna förändra förhållandena i en mer positiv 
riktning. I arbetet kan det gälla situationer som domineras av en
samhet, meningslöshet, tristess och arbetskrav som är ensidiga och 
oengagerande. 

I och med att arbetet bara bidrar med en - om än dominerande -
del av förklaringen till de situationer av kroniskt förhöjd hand
lingsberedskap som beskrivs ovan, så kan man förvänta sig en inte 
obetydlig spridning i arbetsupplevelse och hälsoeffekter bland per
soner med til l synes objektivt likartade arbetsvillkor. 

17 Dessa typsituationer finns beskrivna i bl a Fakta och teori om läraryrket i Nor
den (1981) sid 60. 
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Kraven i arbetet och människans natur 

Centralt för uppkomsten av såväl skadliga stressreaktioner som 
arbetsglädje och välbefinnande är de krav som ställs på individen i 
arbetet och på fritiden. Lika viktiga är de resurser som individen 
kan svara med i form av yrkesmässiga kvalifikationer understödda 
av stödjande samverkansformer. Arbetskraven kan uppdelas i tre 
grundtyper: i» 

Psykiskt kognitiva krav. Krav som relaterar sig till vår förmåga att 
tänka logiskt, att planera, att reagera på stimuli från omgivningen 
och att organisera vårt arbete. 

Psykiskt affektiva krav. Krav som relaterar sig till normer, regler, 
etiska och moraliska överväganden, motivation, känslor mm. 

Fysiska krav eller krav på sensomotorisk prestation. 

Det finns väsentliga skillnader i krav mellan olika yrken och be
fattningar. Mixen av krav i löpandebandsarbetet skiljer sig väsent
ligt från de krav som ställs på dirigenten i symfoniorkestern. Det 
finns också en väsentlig skillnad i hur kraven varierar under en 
arbetsvecka, under ett arbetsår och under ett yrkesverksamt liv. I 
löpandebandsarbetet är kraven i huvudsak konstanta - morgon som 
kväll, måndag som fredag, vår som höst, för ung som för gammal. 
Kraven är också noggrant preciserade i befattningsbeskrivningar 
och arbetsorder och ställda utanför individens tolknings- och på
verkansmöjligheter. I många av de så kallade skapande yrkena är 
kravstrukturen mer diffus och opreciserad, och den varierar dess
utom avsevärt över tid, och är i större utsträckning styrd av indivi
den. Kraven ställs i större omfattning av individen själv utifrån en 
tolkning av omgivningens krav och önskemål. 

Problemen i de senare yrkena är att individen kan ha svårighet 
att avgöra när ett arbete är färdigt eller att urskilja eller förstå mål 
och delmål i arbetet. Individen hamnar i ständigt förhöjd hand
lingsberedskap därför att prestationskraven tolkas som omättliga. 

Människan mår allra bäst när kravstrukturen från omgivningen 
är "lagom"i9. Det bör finnas krav av alla de slag som uppräknats 

18 Denna diskussion fors av bl a Mickler m fl (1977). 

19 Stress, hälsa, arbetsglädje (1987) sid 4. 



46 

ovan, och det bör finnas en viss variation över tid. Det bör natur
ligtvis också finnas ett visst utrymme för tolkning och anpassning 
av kraven till den egna förmågan och till dagsformen. 
"Lagomzonen" varierar mellan olika individer, men många tvingas 
til l att försöka leva utanför denna lagomzon under en stor del av 
det yrkesverksamma livet. 

Förutom dessa svepande formuleringar kring vad man kan kalla 
"människans natur" finns få belägg för mänskliga egenheter som 
skulle göra individen bättre eller sämre rustad för ohka miljöer. 
Människan har en viss förmåga att anpassa sig, och det finns ett 
urval av individer till olika yrken och befattningar. Det är t i l l och 
med så att objektivt sett samma miljö kan ge ökat välbefinnande 
och arbetsglädje för den ene, medan den ger ångest och psyko
somatisk ohälsa för den andre. Just därför att vår tolkning av 
verkhgheten är olika, och därför att vi är ohka rustade för hvets 
utmaningar. Vi möter vår omgivning med olika handlingskompe
tens och handlingsmotivatiomo. Men när vi får signaler om att 
många eller flertalet individer i en viss bransch eller en yrkesgrupp 
inte mår bra av ett visst arbete kan vi anta att möjligheten t i l l an
passning och möjligheten till alternativa arbeten med likvärdiga 
eller bättre belöningar är uttömda. Det som återstår är att förbät
tra arbetet. 

Tolkning av verkligheten och "utbrändhet" 

Betoning av individers tolkning av sin arbetssituation används 
också i diskussioner av "utbrändhet". 

Utbrändhet innebär förändringar i människors verklighetsupp
fattning och berör den existentiella positionen. Utbrändhet handlar 
om individens kamp för mening, där 'förlusten' tycks alltmer san
nolik, och att målen ej nås.21 

Medan begreppen "stress" och "arbetstillfredsställelse" i första hand 
behandlar psykologiska tillstånd handlar "utbrändhet" om proces-

20 För en diskussion om sambandet mellan arbete och personlighet se Volpert 
(1983). 

21 Hallsten (1986) sid 171. 
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ser. Processen inleds i en fas av latent entusiasm. Individens håll
ning bestäms utifrån följande tolkning av situationen: 

1 Verksamheten jag är involverad i är viktig såväl för andra 
som för mig. (Värdeaspekten) 

2 Jag kan åstadkomma betydelsefulla resultat. (Kompetens
aspekten) 

3 Jag kan härigenom få erkännanden och möta respekt. 
(Belöningsaspekten) 

4 Jag kan härigenom nå mina mål och framtiden tycks ljus. 
(Den existentiella aspekten) 

5 Jag "är" min prestation. (Identitetsaspekten) 

När individen får sådan återkoppling eller erfarenhet av arbetet att 
de ovanstående antagandena framstår som orimliga inträder nästa 
fas i processen - tvivel och ambivalens^. I denna fas ifrågasätts 
antagande 2, 3 och 4 ovan, medan antagande 1 och 5 behålles. Vissa 
stannar i denna fas efter att ha byggt upp mer realistiska förvänt
ningar och antaganden om arbetet. Andra, som inte anpassar sig ti l l 
detta måttliga utbyte av arbetet, går vidare till nästa fas - frustra
tion. 

Denna fas är krisartad för individen. Han blir helt upptagen av sin 
situation; känner sig utpumpad och söker spara på energin; visar 
tydliga tecken på tillbakadragenhet; blir defensiv, rastlös orolig och 
ofta improduktiv; börjar känna av en del psykosomatiska symtom. 
Känner sig misslyckad och isolerad, blir nedstämd och pessimistisk. 
Problem som är knutna till yrkesrollen har blivit personliga 
problem.23 

22 Asplund (1987) menar att det i första hand är bristen på, eller avsaknaden av, 
återkoppling som är grunden för utbränning. Han uttrycker sig på följande sätt 
på sidan 150: "Utbränning uppstår när den sociala responsiviteten bortfaller, 
vänds till sin motsats och blir till asocial responslöshet." Han vänder sig skarpt 
mot alla försök att likställa "utbränning" med "utmattning", och menar att be
greppet bör reserveras för yrken med stort inslag av social interaktion. 

23 Hallsten (1986) sid 171-172. 
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Ur denna fas kan individen gå in i tre olika förhållningssätt. Indi
viden fastnar i ett tillstånd av meningslöshet - i sprickan mellan 
upplevda realiteter och ambitioner - om antagande 2, 3 och 4 be
traktas som falska samtidigt som individen behåller sin värdering 
av verksamheten som viktig. Hon kan också gå in i ett stadium av 
rollalienation där värderingen av verksamheten och/eller den egna 
identiteten ändras. Individen bryr sig mindre om vad som uträttas, 
och det utbyte hon väntar sig är i bästa fall materiella värden eller 
gemenskap. 

Slutligen finns möjligheten till omorientering där individen 
aktivt (ensam eller tillsammans med andra med likartad själv- och 
probleminsikt) försöker skaffa information och kunskap om verk
samheten och det egna förhållningssättet. Detta leder i bästa fall 
t i l l personlig utveckling och förändring av verksamheten alterna
tivt nytt arbete. 

Under detta antagande om mekanismer i yrken med känslo
mässiga kontrakt bhr aktiviteter som inriktas mot uppbyggnad av 
gemensam självinsikt relevanta som utgångspunkt för arbets
miljöarbetet. Omorientering förutsätter insikter om både den egna 
föreställningsvärlden och om den organisation där arbetet utförs. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en rad miljöfaktorer, 
med olika karaktär, sociala såväl som tekniskt-fysiska, uppkommer 
ur den produktionsprocess och i de arbetsprocesser som människor 
deltar i . 

För att förstå hur och varför dessa miljöfaktorer uppträder be
hövs generella kunskaper om produktionsförhållandena i sam
hället och i branschen i stort liksom specifika kunskaper om det 
aktuella företaget (teknik, produkt, organisation, ekonomi och per
sonal). Vi behöver också förstå hur dessa strukturella variabler 
verkar och återskapas i de arbetsprocesser som ständigt pågår i 
företaget. Det handlar om att förstå hur organisationen faktiskt 
fungerar. Ur en sådan förståelse kan vi härleda de miljöfaktorer 
som påverkar individer och grupper i arbetet (buller, tidspress, 
damm, nattarbete, kreativitets- och kvantitetskrav, ensidighet 
mm). Dessa faktorer verkar var för sig och bildar tillsammans den 
komplexa kravstrukturen i arbetet. 

För att vi sedan ska kunna förstå effekterna av arbetsmiljön så 
måste vi se verkligheten genom de anställdas ögon - på det sätt som 
den tolkas och bearbetas av de individer som formar verkligheten i 
de yrken, företag eller branscher som vi studerar. 



4 JOURNALISTERNAS ARBETSMILJÖ 

Kapitlet behandlar bakgrund och metoder samt vissa huvudresul
tat från en kartläggande undersökning av tidningstjänstemännens 
arbetsmiljö som genomfördes 1978-1980. Denna undersökning 
finns avrapporterad i tre rapporter: Vad är psykosociala arbets
miljöfrågor?, Arbetsßrhällanden vid tolv dags- och Veckotidningar 
samt Tidningarnas psykosociala arbetsmiljö1. 

Bakgrund och syfte 

I kapitlet "Arbetsmiljöns psykiska och sociala aspekter" poängtera
des betydelsen av det vidgade arbetsmiljöbegreppet för tjänste
mannagrupperna. Arbetsmiljöfrågorna kom att beröra centrala 
problem i tjänstemännens arbetsvillkor. För tidningsbranschens 
del kom dessa tendenser bl a till uttryck i det arbetsmiljöprogram 
som Svenska Journalistförbundet antog på sin kongress 1974. Kon
gressen inrättade en arbetsgrupp (BARM) som skulle verka i enlig
het med riktlinjerna i programmet. Gruppen skulle bl a: 

initiera och stödja forskning om journalisternas psykiska 
hälsa och välbefinnande. 

verka för att skyddsombuden ges lika stora möjligheter att 
ingripa vid psykiska störningar i arbetsmiljön som då risk 
för fysisk ohälsa uppstår. 

verka för att journalistklubbarna får ett avgörande inflyt
ande vid utformningen av den redaktionella arbetsmiljön. 

1 Janlert m fl (1978), (1979) och (1980). 
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med särskild uppmärksamhet följa de arbetsmiljöproblem 
som införandet av ny teknik på redaktionerna kan medföra. 

initiera samarbete med andra förbund i tidningsbranschen 
med vilka man har gemensamma arbetsmiljöproblem. 

I enlighet med den sista punkten tog BARM initiativ ti l l att en cen
tral arbetsnuljökommitté bildades i tidningsbranschen. Tidningar
nas arbetsnuljökommitté (TAK) kom att bli tjänstemännens mot
svarighet ti l l den redan bildade grafiska arbetsnnljökommitténz. 
Parterna i TAK tog som sin uppgift att bland annat verka för att 
information i arbetsmiljöfrågor sprids ti l l personal och företag, 
samt att initiera projekt och undersökningar som kan bidra till att 
lösa arbetsmiljöproblemen på företagen. 

Vintern 1975-76 lät TCO genomföra en stor enkätundersökning 
bland sina medlemmar för att kartlägga tjänstemännens arbets
miljö. Var sjuttionde TCO-medlem ingick i undersökningen, d v s 
ungefär 12 000 personers. Av enkätsvaren framgår att journalister, 
tillsammans med bland andra lärare och poliser, rapporterar större 
psykisk påfrestning i arbetet än övriga TCO-grupper. På initiativ 
från BARM utvidgades undersökningen til l att omfatta var tionde 
SJF-medlem. Resultaten presenterades i en särskild rapport till 
1977 års SJF-kongress4. I jämförelse med övriga tjänstemanna
grupper uppgav journalisterna högre korttidsfrånvaro på grund av 
olust och trötthet, samt högre frekvens av nervösa besvär såsom 
nedstämdhet, rastlöshet och sömnsvårigheter. Journalisterna rap
porterade också högre förbrukning av tobak, kaffe och alkohol än 
andra grupper. 

I den övergripande kartläggning som TCO genomförde kunde 
man inte utläsa särskilt mycket om kopplingen til l de grundlägg
ande arbetsförhållanden som skulle kunna orsaka de rapporterade 
besvären. Någon uppdelning mellan ohka journalistkategorier eller 
tidningstyper var heller inte möjlig att genomföras. För att gå vi
dare med lösningsförslag och eventuella åtgärder behövde parterna 
i TAK fördjupade insikter i dessa frågor. Kommittén kontaktade 

2 TAK bildades 1975 av parterna Tidningarnas Arbetsgivareförening (TA), A-
pressens Samarbetsorganisation, Svenska Journalistförbundet (SJF), Handels-
tjänstemannaförbundet (HTF) och Handelsanställdas förbund. 

3 Nerell & Wahlund (1976). 

4 Journalisternas psykiska arbetsmiljö (1977). 

5 En motsvarande fördjupad undersökning av lärarnas arbetsmiljö genomfördes 
som ett samnordiskt projekt. Projektet sammanfattas i skriften Fakta och teori 
om läraryrket i Norden (1981). 
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därför Institutionen för Arbetsvetenskap vid Högskolan i Luleå för 
att initiera fortsatt forskning kring journalisternas och de övriga 
tidningstjänstemännens arbetsmiljö. 

Syftet med undersökningen var alltså att närmare belysa de fak
tiska arbetsvillkor som journalisterna och de övriga tidningstjän
stemännen arbetar under. Med undersökningens resultat skulle 
man från parternas sida vara bättre rustade inför det åtgärdsarbete 
som fordrades för att minska belastningen från arbetsmiljön. 

I TCO-undersökningen fick den mellankommande variabeln 
"upplevd arbetsmiljö" bilda underlag för de flesta analyser av even
tuella samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Uppdragsgivarna och 
forskarna ville veta i vilken mån tjänstemännen "upplevde" arbets
tillfredsställelse, psykisk påfrestning och vilka faktorer i arbetet 
som skulle kunna bidra till en sådan upplevelses. Man ville också 
utröna sambanden mellan "upplevelse" och stressreaktioner, medi
cinska besvär och sjukfrånvaro. Exempel på centrala förhållanden i 
den "upplevda arbetsmiljön" angavs vara frihet i arbetet, rollkon
flikter, inflytandemöjhgheter och arbetsorganisation''. 

Jag menar att denna "upplevda arbetsmiljö" i hög grad utgör en 
objektiv verklighet, samtidigt som den naturligtvis tolkas, värderas 
och upplevs. Svagheten i den typ av formulärsundersökning som 
TCO-enkäten representerar är att man i allmänhet har begränsad 
kunskap om och kontroll över den objektiva arbetsmiljö som ligger 
til l grund för respondenternas svar i formulärsundersökningen. 
Därför hänvisas forskarna till att ge "upplevelser" en alltför stor 
tyngd i diskussionen om eventuella samband mellan arbetsmiljö 
och hälsa. 

Björkman och Lundqvist (1981) har riktat stark kritik mot den 
undersökningstradition som alltför okritiskt anammat "spegel
tesen". Tesen står för det förhållandet att intervju- eller enkätsvar 
tas som mätare på arbetsmiljöns faktiska egenskaper. Svaren antas 
direkt avspegla arbetsmiljöns egenskaper. Kritikerna menar i stäl
let att "anspråksnivå" utgör ett av de "prisman" som drastiskt för
vränger bilden och påverkar svaren och tolkningen av formulars-
studier«. Bland annat fann de att personer med hög lön var mest 
missnöjda medan de med låg lön var nöjdast - med just lönenivån! 
Samtidigt hävdar de att: 

6 

7 

8 

Nerell & Wahlund (1976) sid 11. 

a a sid 12. 

Björkman & Lundqvist (1981) sid 306. 
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Om man känner avvikelserna mellan faktisk och upplevd miljö av
seende olika förhållanden, skulle man kunna tolka svaren på enkät-
och intervjufrågor på ett meningsfullt sätt och korrigera för de fel 
avvikelserna introducerar. Detta förutsätter emellertid en djupgå
ende teori om 'förmedlingssteget' mellan människans 'psyke' och 
miljön...9 

I vår kartläggning av journalisternas och de övriga tidningstjän
stemännens arbetsmiljö var kraven på att förstå och kunna förklara 
mer uttalade än i TCO-studien. Den teoretiska referensram som vi 
utgick ifrån var framför allt stressteorin. Vi menade att denna teo
ritradition skulle kunna bidra till förståelsen av många av de vik
tiga mekanismerna i tidningstjänstemännens arbetsmiljö. Teorin 
antogs bidra till förståelsen av kopphngen mellan "orsak" och 
"effekt" i arbetsmiljön. Diskussionen om "utbrändhet" som presen
terades i slutet av det förra kapitlet hade säkert kunna tillföra 
analysen ytterligare kvaliteter, men den var inte känd då under
sökningen genomfördes. 

Undersökningens metoder 

Efter en inledande förstudie, med intervjuer av tidningsmedarbet-
are vid två landsorts- och två storstadstidningar, valdes 12 tid
ningar som undersökningsobjekt för huvudstudien. Tidningarna 
valdes ut av TAK och representerade olika regioner, storlek och 
tidningstyp. Urvalet gjordes inte för att det skulle vara statistiskt 
representativt för hela landets tidningstjänstemannakår. Syftet var 
i stället att belysa olikheter i arbetsvillkor för olika kategorier och 
de specifika effekter som uppträder. Deltagande tidningar var: 
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, Norrskens
flamman, Aftonbladet, Allt om Mat, Vecko-Revyn, Svensk Damtid
ning, Skaraborgs läns annonsblad, Västgötademokraten, Sydsven
ska Dagbladet, Kvällsposten och Hemmets Journal. 

Bland dessa tidningar var två kvällstidningar och en stor dags
tidning som samtidigt var belägna i storstadsregioner. Detta gör att 
såväl variabeln storstadsregion som stor daglig tidning är över
representerad i vårt undersökningsmaterial. 

9 a a sid 307. 
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I undersökningen användes i huvudsak tre metoder för datain
samling: 

1) Intervjuer med en eller flera representanter för varje ar
betsgrupp, avdelning och tidning. Detta betydde att vi sam
talade med en eller flera reportrar, redigerare, försäljare o s 
v vid varje tidning.Varje intervju varade ca 1 timme, och 
intervjuarbetet sköttes av två projektmedarbetare. Vid de 
större tidningarna innebar detta att intervjuarbetet tog mer 
än en vecka att genomföra. 

Intervjuerna var delvis strukturerade. De började med allmäna frå
gor om arbetsinnehåll, hur arbetet utfördes, vilka som arbetade vid 
avdelningen eller inom arbetsgruppen och deras personalia. Där
efter diskuterades problem i arbetet och i arbetsmiljön. Här använ
des s k tratteknik, som innebär att man i intervjuns början försöker 
fånga de viktigaste problemen med rätt allmäna frågor, för att 
sedan mer och mer fördjupa sig i de problemställningar som kom
mer upp i intervjusituationen. Intervjuarbetet genomfördes under 
4 månader vintern 1978/79. Därefter utvecklades ett frågeformulär 
på basis av de kunskaper som erhölls i intervjuerna. 

2) I samband med intervjuerna gjordes värdefulla observationer 
vid de redaktioner och tjänstemannaavdeiningar som besök
tes. 

3) Postenkäten distribuerades till alla 1394 journalister och 
andra tidningstjänstemän vid de tolv tidningarna. Ifyllda 
formulär sändes tillbaka av 1033 personer, vilket innebär en 
total svarsprocent på 74% (75% for journalisterna och 73% 
för de övriga tidningstjänstemännen). Att svarsprocenten 
inte blev högre beror bl a på svårigheten att upprätta en ur
valsram för undersökningen. Adresslistor från fackförbund 
och personallistor från tidningarna kontrollerades av kon
taktmän vid tidningarna innan postenkäten sändes ut. Ändå 
innehöll urvalsramen flera personer som slutat sin anställ
ning, som tillhörde högsta tidningsledningen eller av andra 
skäl inte borde varit med i urvalsramen. Enbart vid Afton
bladet var det ca 75 personer som inte borde ha ingått i ur
valetio. Med de begränsade kontroller som gick att genom-

10 Vi fick 298 svar från Aftonbladet och om vi korrigerar för de 75 personer som 
olika skäl inte borde ha ombetts besvara enkäten så höjs den totala svarspro
centen till ca 80%. Antar vi vidare att samma storleksordning av fel fanns i de 
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föra i efterhand uppskattar vi den verkliga svarsprocenten 
til l ca 90%. 

Kritik av formulärsundersökningen 

Björkman och Lundqvist (1981) har visat att "anspråk" utgör ett av 
de prisman som svar på formulärsfrågor bryts genom. I vårt fall 
finns också några tydliga exempel där referensramar och anspråk 
har färgat resultaten. Bl a var lokalredaktörerna jämförelsevis 
nöjda med arbetsledning, information och samordning (58% av 
lokalredaktörerna var nöjda, men bara 26% av al 1 män reportrarna). 
Skillnaden i attityd ti l l dessa förhållanden är "alltså betydande. 
Ändå är det i huvudsak samma individer som formellt står för 
arbetsledningen gentemot reportrar och lokalredaktörer. Samtidigt 
vet vi att avståndet till lokalredaktionen i det närmaste omöjliggör 
arbetsledning i traditionell mening. Vi kunde alltså ha väntat oss 
större andel nöjda bland allmänreportrarna. Å andra sidan vet vi att 
lokalredaktörerna är - och uppfattar sig - som i hög grad själv-
styrda. De refererar därför i första hand till sin egen enhet när de 
svarar på frågan. 

Den här typen av effekter måste man vara aktsam mot vid tolk
ningen av resultaten. Vi måste också beakta att samma mekanism 
kan göra att objektivt mycket ohka arbetsmiljöer kan ge närligg
ande procentsatser i egenskattningen av arbetsmiljön. 

Det var endast de frågor i enkäten som behandlade medicinska 
frågeställningar som kontrollerades för ålder och kön. Vi vet alltså 
inte riktigt hur ålder och kön påverkar resultaten på sådana frågor 
som rörde redaktionsledning, skrivångest osv. Skillnader mellan 
personalkategorierna kan vid en noggrannare undersökning visa 
sig förklaras av skillnader i ålder och kön, snarare än skillnader i 
arbetsvillkor. Det omvända förhållandet kan också vara möjligt. 
Urvalsmekanismer kan göra att de "tyngsta" jobben tenderar att ut
föras av unga, ogifta män i karriären, utan barn - med normalatti
tyden "ska man lyckas så får det väl kosta en del". Den totala krav
strukturen, och yrkesutövarnas bedömning av arbetsvillkoren, kan 
tänkas bli en annan och få en annan betydelse om samma arbete 
hade innehafts av kvinnor med små barn. 

övriga tidningarnas personalförteckningar får vi en uppskattad svarsprocent på 
92%. 
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Min bedömning är att skillnaderna mellan yrkeskategoriernas 
svar snarare undertrycks än förstärks av eventuella systematiska 
skillnader i ålder och kön. Ser vi exempelvis till redigerarkategorin 
så rapporteras negativa effekter av arbetsvillkoren i större ut
sträckning än bland många andra grupper. Ändå är det en relativt 
ung yrkesgrupp. 

Trots ovan diskuterade brister i analysunderlaget hoppas jag att 
våra kunskaper om den objektiva verkhgheten som samlades in via 
observationer och intervjuer vid tidningsföretagen har bidragit t i l l 
att tolkningen av resultaten hamnat någorlunda rätt. 

Huvudresultat 

När undersökningen inleddes saknades systematisk kunskap om 
de viktigaste miljöfaktorerna för journalister vid dags- och vecko
tidningar (liksom för övriga tidningstjänstemän, som utgör nära 
40% av antalet tidningstjänstemän). Undersökningens resultat vi
sar en tämligen klar bild av vilka dessa faktorer är. Bland de posi
tiva faktorerna finns självständighet, omväxling, kreativitet, all
mänbildning m m. Bland de negativa faktorerna finns tidspress, 
obekväma och oregelbundna arbetstider, personalomsättning, 
bristfällig arbetsledning och arbetsorganisation m m. Undersök
ningen ger också besked om viktiga skillnader mellan olika tid
nings- och befattningstyper. Sportjournalister vid stora kvällstid
ningar har exempelvis en arbetssituation som i väsenthga avseen
den skiljer sig från arbetssituationen för lokalredaktörer vid min
dre morgontidningar. Ett urval av resultaten från formulärsunder
sökningen redovisas i en tabellbilaga, bilaga 1. 

För många av journalisterna är psykisk och fysisk utmattning 
det dominerande arbetsmiljöproblemetii. Utifrån resultaten gjor
des bedömningen att arbetsbelastningen totalt sett och i genom
snitt, var högst för redigerare och redaktionssekreterare vid cen
tralredaktioner. Därefter följde i fallande skala, allmänreportrar, 
sportjournalister, lokalredaktörer. 

Det är svårt att bedöma när arbetsbelastningen upphör att vara 
"normal" och således börjar bli ett miljöproblem, både därför att det 
fortfarande finns luckor i kunskaperna om långtidseffekter av 

11 Kvantitativa angivelser och procentsatser är hämtade från Janlert m fl (1979) 
där inget annat anges. 
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stress och hög arbetsbelastning och därför att vi här rör oss med 
gruppmedelvärden och inte individbedömningar. Med utgångs
punkt från den allmäna kunskap som då fanns, gjordes dock den 
bedömningen att den genomsnittliga arbetsbelastningen i de mest 
belastade kategorierna låg högre än vad som är önskvärt ur bl a 
medicinsk synvinkel. 

Psykiska symptom som nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro och 
rastlöshet rapporterades oftare från journalister än från de övriga 
tidningstjänstemännen. En genomgående tendens var att symp
tomen samvarierade med de miljöer som innebar oregelbundna 
arbetstider, stor arbetsbelastning och brister i planering och led
ning av verksamheten. 

Sjukfrånvaron - mätt som antalet frånvarotillfällen per år - var 
klart högre bland journalisterna än bland de övriga tjänstemännen. 
Mönstret kvarstod sedan vi korrigerat resultaten med hänsyn til l 
ålder, kön och hemmavarande barn^. Den högsta sjukfrånvaron 
rapporterades från redigerarna och allmänreportrarna. Däremot 
rapporterades en högre sjukdomsförekomst bland de övriga tid
ningstjänstemännen, vilket till en del kan förklaras av att man 
måste vara frisk för att kunna arbeta som journalist. Liknande 
fenomen finns i byggbranschen där de objektsanställda uppvisar få 
sjukdomar, medan vi vet att många slås ut av ackord och andra 
arbetsvillkor. 

I journalistgruppen rapporterades nästan dubbelt så hög sjuk
domsförekomst bland männen som bland kvinnorna. Detta avviker 
från det vanliga mönstret. Sjukdomsförekomsten brukar vara något 
högre bland kvinnor än bland män i den här typen av egenrappor
tering via frågeformulär. Dock inte för sjukdomstyperna Hjärt
sjukdomar och Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar^. 

. Närmare en fjärdedel av alla som besvarat enkäten uppgav att 
de drabbats av arbetsskador. Återigen var detta vanligast bland 
journalisterna, som i första hand pekade på psykiska och psykoso
matiska skador orsakade av arbetsmiljön. Även alkoholkonsum
tionen, som åtminstone delvis kan sättas i samband med arbets
förhållandena, rapporterades som högre bland de hårdast belastade 
yrkeskategorierna. Journalistgruppen rapporterade i genomsnitt 
en betydligt högre alkoholkonsumtion än de övriga tid
ningstjänstemännen. 

Beträffande de mer subjektiva arbetsupplevelserna framgick det 
att positiva upplevelser dominerar för de flesta journalistkategori-

12 Janlert m fl (1979) sid 127. 

13 Andersson m fl (1986) sid 46-47. 
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erna. Upplevelsen av yrket som fritt, stimulerande, allmänbild
ande, omväxlande, ansvarsfyllt osv var vanligast - i stark kontrast 
ti l l vad som är verklighet i många andra yrken och branscher. 
Denna positiva helhetsbedömning gällde inte samtliga befatt
ningskategorier vid tidningsföretagen. Vissa kategorier bland såväl 
journalister som övriga tidningstjänstemän klagade över avsaknad 
av ovan nämnda positiva arbetskvaliteter, och kunde således 
beskrivas som alienerade1* i en eller annan form. Till dessa grupper 
hörde arkivarier, arkivmedarbetare,o telefonmottagare, korrektur
läsare, kontorister och sekreterare. Återigen rör det sig om grupp
medelvärden, med de begränsningar detta innebär ifråga om 
tolkningar och slutsatser. 

Trots att helheten är viktig ska jag här närmare beskriva ytter
ligare några av de enskilda miljöfaktorer som vi fann vara "tunga" i 
den meningen att de ger viktiga bidrag til l förståelsen av arbets
miljöns effekter. De viktiga yttre generella faktorer som rör sam
hällsförhållanden, yrkeskårens utveckling och teknikfrågor kom
mer att diskuteras i kommande kapitel. 

Tidspress 

De fasta lämningstiderna ställer krav på att en viss mängd arbete 
ska utföras ti l l en viss tid. Kraven innehåller en mix av alla de krav 
som tidigare diskuterats; psykiskt kognitiva krav, psykiskt affek-
tiva krav och krav på sensomotorisk prestation. Tidspressen får 
olika effekter beroende på arbetsinnehåll, individuella egenskaper 
och tolkningen av tidspressen som sådan. För den erfarne, duktige 
och kreative reportern som just dykt på årets "scoop", som han eller 
hon dessutom är ensam om, kan tidspressen bli en extra krydda i 
den "lustfyllda aktivitet" eller "glad-stress" som presenterades i av
snittet om stress. Om tidspressen i huvudsak knyts till sensomoto
riska krav, krav på kvantitet, kan den ge upphov till betydligt 
ogynnsammare konsekvenser för individen. 

Tidspress - som ett utslag av höga kvantitativa krav - som kom
bineras med lågt självbestämmande och bristande stöd från om
givningen skulle enligt Johnson (1986) ge effekter för tjänstemän i 
åldrarna över 50 år. Furhoff & Furhoff (1987) har också funnit en 
sådan effekt i form av en något förhöjd dödlighet bland journalister 
i åldersgruppen 50 - 59 år. I övrigt ligger dödligheten i nivå med 
den övriga befolkningen i landet. 

14 Fem psykologiska dimensioner av alienation diskuteras av bl a Seeman (1961) 
och Blauner (1964). De är upplevelse av maktlöshet, meningslöshet, isolering, 
normlöshet och främlingsskap inför det egna jaget. Se även Israel (1971). 
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Arbetstid och övertidsarbete 

Senare tids forskning pekar entydigt mot att obekväm arbetstid i 
form av ständigt kvälls- eller nattarbete, två-skift, turlistearbetstid, 
tre-skift och så vidare ger medicinska, sociala och psykiska besvär. 
Besvären uppkommer genom att arbetstiderna står i konflikt med 
människans fysiska, psykologiska och sociala tidsrytm. Ingen kan 
helt anpassa sig til l nattarbete, men besvärsnivån varierar mellan 
olika individer. 

Vid turlistearbete ökar de hälsomässiga och sociala besvären 
genom oregelbundenheten i arbetet och bristen på planering. Över 
huvud taget tycks oregelbundenhet och brist på planering i arbetet 
förstärka besvären. Kortare arbetstid, exempelvis via deltidsarbete 
på obekväm arbetstid, tycks inte kunna kompensera de negativa 
effekterna^. 

Två-skiftsarbete, turlistetid och förskjuten arbetstid medför 
större sociala besvär än exempelvis treskift. De ger i större ut
sträckning upphov till sömnbesvär, magbesvär och sänkt psykiskt 
välbefinnande. På sikt bidrar den obekväma arbetstiden ti l l upp
komsten av magsår och andra följdsjukdomaris. 

Vid en undersökning av personal vid SMHI fann man ett signi
fikant samband mellan skiftarbete (turlistetid) och sjukfrånvaro. 
Ökat turlistearbete gav ökad sjukfrånvaron. Man har inte funnit 
liknande samband i yrken och branscher där det är lättare att växla 
mellan dagtid och obekväm arbetstid. Detta indikerar att aktiva ur
valsmekanismer är verksamma liksom att ohka individer klarar det 
obekväma arbetet med mer eller mindre besvär. Det tycks vara så 
att äldre "morgonmänniskor" och personer med "nervös läggning" 
har större besvär. Problemen blir också större i barnfamiljeris. 

Man kan alltså förvänta sig olika grader av besvär bland de som 
arbetar obekväm arbetstid i en eller annan form. Besvären - totalt 
sett - förstärks av brist på planering och begränsade möjligheter att 
byta ti l l dagtidsarbete. 

Övertidsarbete ger upphov till kvarstående effekter långt efter 
det att en period med övertidsarbete har avslutats. Övertidsarbetet 
är en belastning under den period det varar men återhämtningen 
har visat sig gå betydligt långsammare än man tidigare trotte. 

15 Magnusson & Nilsson (1979) sid 316. 
16 a a sid 316. 

17 Åkerstedt m fl (1978) sid 59-60. 

18 a a sid 88. 

19 Rissler & Elgerot (1978). 
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Koncentrationskrav 

Att ständigt, eller under ett helt arbetspass, vara tvingad till hög 
koncentration på uppgifterna är i längden tröttande. Om arbetet 
dessutom utförs i kontorslandskap, typ centralredaktioner, med 
alla de störningskällor som kan förekomma kompliceras situa
tionen ytterligare2o. Här är redigerarna en särskilt utsatt grupp. 
Arbete med höga koncentrationskrav bör utföras i en relativt stör-
ningsfri miljö. 

Ryckigt och svårplanerat arbete 

De korta planeringshorisonter som nyhetsbevakningen - själva 
arbetets karaktär - ger upphov till är i sig påfrestande. Individen 
kan inte alltid förutse och förbereda sig inför de påfrestningar som 
väntar. Risken är att många ständigt intar hög handlingsberedskap 
även under arbetsperioder då man skulle kunna återhämta sig 
inför kommande kända utmaningar. Situationen förvärras vid tid
ningar med dåligt fungerande redaktionsledning. Även långt i för
väg kända förhållanden uppträder som "nyheter" på redaktionen. 

Låst arbetssituation 

Med låst arbetssituation menas bland annat att individen utför sitt 
arbete på en bestämd plats som är svår att lämna, på bestämda 
tider, enligt en i förväg bestämd rutin eller metod som inte låter sig 
anpassas efter egna idéer och behov. Ju mer bunden eller låst 
arbetssituationen är, desto större blir belastningen vid en i övrigt 
given arbetsmängd. Arbetet blir med det tidigare förda resone
manget en "olustfylld aktivitet". 

Ett exempel på tungt eller utmattande arbete i denna mening är 
redigeraryrket. Redigerarna har svårare än andra att undvika kon
flikter med andra personalkategorier, har svårare att ta en paus 
eller gå undan för att kunna arbeta ostört och är i mer eller mindre 
grad styrda av de redigeringsregler som upprättats för tidningen. 
De har också svårare att själv kunna disponera arbetstiden och 
kunna "flexa", särskilt i slutet av arbetsdagen. 

Personalsituationen 

Vid många av de undersökta tidningarna fanns en föreställning om 
att personalstyrkan var tillräcklig - om alla var friska, om ingen var 
barnledig, om ingen var tjänstledig för vidareutbildning, om alla var 

20 Problemen beskrivs bl a i Rissler (1978). 
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tillräckligt internutbildade för att inte behöva handledning och om 
ingen stor händelse av nyhetskaraktär inträffade som störde plane
ringen och gav upphov till kompensationsledigheter längre fram. 
Det normala var alltså att de redaktionella avdelningarna var 
underbemannade, oavsett om detta i sin tur berodde på för höga 
ambitioner eller dålig planering. 

Bara 28% av arbetsledarkategorin redaktionssekreterare ansåg 
att personalsituationen för det mesta är godtagbar .̂ Det är också 
denna kategori som i formell mening kan beordra övertid för repor
trar och fotografer. Redaktionssekreterarnas bedömning av perso
nalsituationen avspeglas i sin tur i de rapporter av övertid som 
gjordes i formulärsundersökningen. 

Bland enskilda undersökningsresultat är mängden övertid ett av 
de mer anmärkningsvärda. Nära tre fjärdedelar av journalistgrup
pen rapporterade att de arbetade övertid under en normal arbets
vecka. 

Organisation 

Under intervjuarbetet kom organisationsfrågorna att dominera 
samtalen. Problem med arbetsledning, information och samord
ning poängterades så kraftigt att vi i frågeformuläret angav ett 
extremt negativt svarsalternativ när vi efterfrågade tidnings
medarbetarnas samlade bedömning av dessa förhållanden. Mer än 
var tionde journalist ansåg sig arbeta vid en avdelning där dessa 
förhållanden förtjänade omdömet "under all kritik". Bland 
redigerarna var det hela 16% som gav detta omdöme. 

Med hjälp av attitydskalor som konstruerats utifrån erfaren
heterna från intervjuerna fångades också åsikter om kontakter 
med andra avdelningar och med företagsledningen. Bland enskilda 
yrkeskategorier utmärkte sig återigen redigerarna. Nära 70% 
angav problematiska kontakter med såväl företagsledning som 
andra avdelningar". Som jämförelse kan anges att ungefär 35% av 
lokalredaktörerna gav detta omdöme på de två frågorna. 

Här finns naturligtvis också en variation mellan olika tidningar. 
Ser vi ti l l de fem dagstidningarna i landsorten så varierade om
dömet "dålig kontakt med företagsledningen" mellan 23 och 42%. 

21 Bland övriga tidningstjänstemän bedömde 66% att personalsituationen var god
tagbar. 

22 Janlert m fl (1979) sid 65-67. 
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Bedömningen av kontakten med övriga avdelningar som proble
matisk varierade mellan 26% och 69%23. 

Landsort och storstad 

Enkätmaterialet, arbetsplatsobservationerna och intervjuerna gav 
underlag för vissa jämförelser mellan storstads- och landsortstid
ningarna i undersökningen. Storstadstidningarna representerades 
av stora dags- och kvällstidningar medan de 5 landsortstidningarna 
var dagstidningar. Enkäten besvarades av 418 storstadsjournalister 
och av 164 journalister från landsorten. 

Landsortstidningarna hade en extremt ung journalistkår. Nära 
65% av dem som besvarade enkäten var under 40 år. Landsorts
journalisterna upplevde mindre problem med arbetsorganisation 
och arbetsledning, men såg konflikten mellan den journalistiska 
och säljande verksamheten som påtaglig och besvärande. 

Journalisterna i landsorten tvingas oftare arbeta övertid. Båda 
grupperna redovisar mycket stort övertidsuttag, men vakanserna 
vid sjukdom, semester och kompensationsledigheter blir svårare 
att klara vid de mindre tidningarnaa*. 

Skillnader redovisades också i bruket av alkohol. 11% av lands
ortsjournalisterna mot 20% av storstadsjournalisterna rapporterade 
att de använder mellan 1/2 och 11/2 liter starksprit per vecka 
(eller motsvarande mängd öl och vin). 

På andra, mer centrala, frågeområden i enkäten fann vi små och 
svårtolkade skillnader mellan "storstad" och "landsort". Detta gäller 
såväl frågor kring arbetsförhållanden som olika upplevelseaspekter 
på arbetet. De viktiga variationerna bedömdes ligga på befattnings
nivån - i de olika journalistkategoriernas specifika arbetsinnehåll 
och upplevelse av arbetssituationen. 

23 a a sid 137-139. 

24 Av landsortsjournalisterna rapporterade 29%, och av storstadsjournalisterna 
26%, att de arbetade mer än 4 timmar övertid i genomsnitt varje vecka. 49 
respektive 45% rapporterade 0-4 timmars genomsnittlig övertid per vecka. 



62 

Veckotidnings] o urnalister 

Arbetet vid veckotidningarna bedrivs nästan uteslutande på dagtid 
och sällan på helgerna. Redaktionerna är relativt små och man 
slipper den dagliga tidspressen. Samtidigt anger fler veckotid
ningsjournalister att de upplever själva arbetet som stimulerande 
och intressant, jämfört med vad övriga journalister anger. 

Däremot besväras många av så kallad "skrivångest". Nära 30% av 
dem som arbetar med allmänt material vid veckotidningarna 
(n=17) bekräftar att skrivångest ofta präglar deras arbete. Mot
svarande siffra för alla skrivande journalister i undersökningen var 
5%(n = 380). 

Journalistkategoriernas arbetsmiljö 

Bland alla de resultat som redovisades från undersökningen görs 
här en noggrannare genomgång av resultaten på befattningsnivån. 
Tidigare har de olika journalistkategoriernas arbetsinnehåll redo
visats och här diskuteras de dominerande särdragen i arbetsmiljön 
hos de ohka journalistkategorier som ingick i undersökningen. 
Beskrivningen av kategoriernas arbetsmiljö baseras på analys av 
enkätsvar, observationer och intervjuer, och på en gemensam tolk
ning av resultaten från tillämpningen av dessa metoder. Enskilda 
frågor och resultat från enkätundersökningen har redovisats i 
Janlert (1979). 

Redaktionssekreterare 

Redaktionssekreteraren har en central ställning i produktionen 
och kan direkt påverka inriktning och innehåll i den reportage
verksamhet som bedrivs vid tidningen. 

Samtidigt bidrar kraven på att fatta beslut under tidspress, bris
tande arbetsorganisation och krav på initiativ och kreativitet till 
hög arbetsbelastning. Dessutom är arbetssituationen relativt låst i 
tid och rum och öppen för insyn och kritik från kollegor och all
mänhet. Möjligheter att "ladda batterierna" genom att koppla av 
med andra arbetsuppgifter är i allmänhet små. 

I denna arbetsledande befattning finns flera av de problem som 
under senare år diskuterats i massmedia och fackliga sammanhang, 
bland annat mellanställningen mellan anställda och företagsled-
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ning som leder till större social isolering än i redigerar eller repor
terkollektivet. Särskilt i arbeten med höga prestationskrav är 
denna situation problematisk (jämför diskussionen om "iso-strain" 
och "utbrändhet" i förra kapitlet). 

Anmärkningsvärt är att så få redaktionssekreterare tycker att 
arbetsuppgifterna är stimulerande och intressanta. I sin egenskap 
av arbetsledare har redaktionssekreterarna en roll som innebär att 
de också påverkar arbetssituationen för andra, och detta gör grup
pen dubbelt intressant i diskussionen om den redaktionella 
arbetsmiljön. Arbetssituationen för redaktionssekreterarna skapar 
inte bara problem för dem själva, utan också för andra kategorier 
inom tidningen. 

Allmänreportrar 

Arbetet är i allmänhet omväxlande och dagsaktuella bevaknings-
uppgifter ger kunskaper om samhälle, fack, livs- och arbetsmiljöer. 
Undersökande arbetsmoment betraktas ofta som stimulerande. 
Skrivandet innehåller kreativa arbetsmoment, och reportern har 
relativt stor frihet att lägga upp arbetet som hon eller han själv vill. 
Det finns också utrymme för viss specialisering inom egna intres
seområden. Möjligheten till resor och personkontakter är större än 
för de flesta andra grupper. 

Ä andra sidan fann vi att organisations- och arbetsledningspro
blem dominerar reportrarnas arbetsmiljö. Långsiktig planering 
saknas, policydiskussioner förs inte och gårdagens arbete hinner 
sällan utvärderas. Relativt få allmänreportrar har förmånen att 
arbeta i ett fungerande arbetslag med gruppkänsla och inre sam
manhållning. Inlärning och arbetsdisciplin blir alltför ensidigt in
riktad på individuell prestation. Den individuella prestationen och 
krav på kreativitet känns ofta som en belastning. Samtidigt är 
arbetet är utsatt för kritik från olika håll. Det är jobbigt att redige
ras av andra, och det uppstår ofta konflikter med redigerarna. 

Många känner sig utlämnade i konfliktsituationer. De har ingen 
policy att hänvisa till, ingen redaktionsledning som ställer upp til l 
försvar, ingen gruppsohdaritet. De har också begränsade befor-
dringsmöjligheter. Att utvecklas i yrket innebär därför relativt ofta 
byte av arbetsplats eller arbetsuppgifter, vilket ger hög personal
omsättning. 

Vid landsortstidningarna är hög arbetsbelastning och splittring 
på för många bevakningsuppgifter ett problem, medan kontakt 
med redaktionsledning, redigerare och allmänhet fungerar något 
bättre. Vid storstadstidningarna ökar de organisatoriska problemen 
och känslan av anonymitet och bristande kontakt med såväl all-
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mänheten som kollegorna. Några har för mycket att göra, andra 
har för hte att göra, många får slåss för att bli publicerade. Vid de 
större tidningarna finns stora inslag av konkurrens och inbördes 
jämförelse. Konkurrensen och kraven på förnyelse leder för många 
svagare och äldre reportrar till passivitet och utslagning. Den 
latenta entusiasmen - som är en förutsättning för att inte bli 
"utbränd" - kan inte längre upprätthållas. 

Specialreportrar 

Specialreportrarna arbetar i genomsnitt under mera gynnsamma 
förhållanden än allmänreportrarna. Bland annat arbetar man oft
are fast dagtid. Man anser sig också ha mer stimulerande och 
intressanta arbetsuppgifter. Sannolikt som en följd av detta finns 
en trend att rapportera mindre negativa psykosociala effekter av 
arbetet, såväl av subjektiv art (upplevelser) som objektiv art 
(exempelvis sjukfrånvaro). 

Lokalredaktörer 

Arbetet innehåller ungefär samma kvaliteter som i grupperna 
ovan, dvs omväxlande, allmänbildande, skapande och relativt fritt. 
Kontakten med orten och läsarna är bättre än för övriga journalist
kategorier. Arbetet ger unika möjligheter att lära sig ett allsidigt 
journalistiskt hantverk, och möjlighet att själv bedöma journalist
rollens inverkan och betydelse för samhällslivet. 

Arbetet karaktäriseras samtidigt av många små och splittrande 
arbetsuppgifter, ofta i kombination med hög arbetsbelastning och 
tidspress. Dessutom uppstår svårigheter vid sjukdom och ledig
heter, då det är svårt att med kort varsel få tag i vikarier. Ansvar 
och kontakt med allmänhet upplevs ofta som pressande även om 
det samtidigt är stimulerande. Arbetet ger ofta mer eller mindre 
välkomna avbrott i arbetet som beror på närkontakten med all
mänheten och på oplanerade krav från tidningen på huvudorten. 

Lokalredaktören! har ofta många, sinsemellan okoordinerade, 
uppdragsgivare på huvudorten. Det är också svårt att påverka redi
geringen och att i övrigt få gehör för egna synpunkter på grund av 
det geografiska avståndet ti l l huvudorten. 

Generellt sett är förhållandena sämst på enmansredaktioner, 
bättre på tvåmansredaktioner, ännu bättre på tremansredaktioner, 
och bäst på relativt stora lokalredaktioner. Vid de senare finns för
utsättningar att behålla yrkets positiva drag samtidigt som nack
delarna neutraliseras och ett fungerande arbetslag bildas. Arbets-
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belastning och psykisk press tycks vara lägre vid de större lokal
redaktionerna. 

Vidare finns en tydlig generationsklyfta bland lokalredaktör
erna. Äldre, icke journalistutbildade lokalredaktörer, arbetar ofta 
självständigare och mera isolerat från huvudorten, samtidigt som 
de ställer mindre krav i fack- och arbetsmiljöfrågor och på den 
redaktionella slutprodukten. De yngre söker mera kontakt med 
huvudorten, ställer flera krav, och är mera frustrerade när deras 
ambitioner inte förverkligas. 

Fotografer 

Fotografer har i allmänhet ett starkt fotointresse, och de flesta 
fotografer har foto även som hobby. De flesta tycker sig klara själva 
fotograferingen bra och är nöjda med sina bilder. Arbetet är rörligt 
och omväxlande. Personalomsättningen är mycket låg. 

Fotoarbetet här servicekaraktär gentemot övrig journalistik. 
Detta gör att arbetet bhr ryckigt och arbetsdagen svår att planera. 
Man flänger runt, har svårt att koppla av ordentligt, och slarvar 
med måltiderna. Kvantitativ underbemanning är relativt vanlig och 
förstärker problemen. Servicekaraktären gäller också fotots roll i 
tidningen. Bilderna behandlas i allt för hög grad som utfyllnad och 
fotografernas bildmässiga ambitioner får inte utlopp, vilket sänker 
arbetsmotivationen. Vid redigeringen ställs problemet på sin spets 
och kan resultera i konflikter med redigerarna. Ofta är det dåliga 
arbetsförhållanden på fältet, såväl vid bevakningen som vid fram-
kallnings- och kopieringsarbetet. 

Vid de större tidningarna kompletteras fotograferna i allmänhet 
med kopister (i mörkrummet) och en bildredaktör (på redak
tionen). Detta innebär en avlastning på kort sikt men samtidigt 
finns det risk för utarmning av arbetsinnehållet. 

Nattredaktörer och redigerare 

Arbetet är allmänbildande och ger överblick över nyhetsflödet och 
tidningen som hel produkt. Redigerarna har central placering i 
tidningsproduktionen, och de kan direkt påverka slutproduktens 
utformning. Redigerarna ingår i ett arbetslag och träffar regel
bundet samma arbetskamrater. De har relativt fasta arbetstider 
och måttligt övertidsuttag, och de slipper arbetsuppgifter som av
bryts och ligger och väntar till nästa dag. Arbetet ger en lämpligare 
plattform för befordran till arbetsledande och administrativa be
fattningar än allmänjournalistiken. 



66 

Lämningstiderna ger mycket definitiva tidsgränser för arbetet, 
vilket är ett stressmoment. Man arbetar ofta med kraftig under
bemanning, kombinerad med hög personalomsättning och med 
många orutinerade medarbetare. De fasta lämningstiderna gör att 
underbemanning inte kan mötas med övertid utan resulterar i 
stället i hög arbetsintensitet och lägre kvalitet på slutprodukten. 

Tidsbristen och den delvis orutinerade personalen hindrar sam
råd med skrivare och fotografer, vilket skapar onödiga konflikter. 
Arbetspassen är för många redigerare direkt utmattande, såväl 
fysiskt som psykiskt. De flesta har huvuddelen av sitt arbete för
lagt ti l l kvälls- och nattid (morgontidningarna) eller natt- och mor
gontid (kvällstidningarna), vilket är en belastning ur såväl fysiolo
gisk som social synvinkel. Man arbetar vid de större tidnmgarna 
med rullande schema enligt principen 2-2-3 eller 4-4, vilket medför 
mycket helgarbete och ständig förskjutning av ledighetens place
ring i veckan.25 

Arbetsplatsen har i allmänhet karaktär av öppet kontorsland
skap med många störande och distraherande inslag, och man är i 
hög grad bunden til l stillasittande arbete vid en och samma arbets
plats. 

Sportjournalister 

Sportjournalisterna är nästan utan undantag intresserade av sport 
och tycker att bevakningsområdet är roligt. Det sägs vara relativt 
lätt att skriva om sport, eftersom man i allmänhet kan nöja sig med 
att referera och kommentera på ett rutinmässigt sätt. Arbetet 
underlättas också av att man har fackkunskaper inom ett relativt 
snävt ämnesområde. 

Inom sportredaktionerna sköter man sig i hög grad själva, och 
bildar ett fungerande arbetslag. Man har fria och flexibla arbets
tider. I allmänhet arbetsrotation med växling mellan att skriva, 
redigera och bevaka på faltet. 

Tyvärr innebär arbetet mycket sned arbetsbelastning med top
par på kvällar och helger. Under topparna är arbetet for många 
direkt utmattande. Skiftarbete, oregelbundna arbetstider, mycket 
kvälls- och helgarbete kombineras med dåliga arbetsförhållanden 
när man är ute på bevakningar. Arbetet ger stark tidspress vid be
vakningar och före lämningar. Snedbelastningen orsakar mer 
kvälls- och helgarbete än vad som formellt framgår av uppgjorda 
arbetsscheman. Låg genomsnittsålder och bristande intresse för 

25 2-2-3 betyder arbete i två dagar, lediga två dagar, arbete i tre dagar, ledig i två 
dagar osv. 
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fack- och arbetsmiljöfrågor i kombination med stort sportintresse 
späder på övertid och oregelbunden livsföring mer än nödvändigt. 

Kvällstidningarna har sämre arbetsscheman än morgontid
ningarna, eftersom bevakning måste ske på kvällstid och redigering 
på morgnarna. Arbetet innebär således växling mellan morgontid, 
dagtid och kvällstid, medan det vid övriga tidningar räcker med 
växling mellan dag- och kvällsarbete. 

Korrekturläsare, arkivarier och telefonmottagare 

Dessa kategorier arbetar vid lugnare, mindre utsatta arbetsplatser i 
förhållande till den övriga redaktionella produktionen. Flera av 
arbetsområdena är i och för sig intressanta och allmänbildande. 

Rutininslagen i arbetet tar ofta överhand och medför viss tris
tess. Man menar att arbetets betydelse för slutproduktens kvalitet 
underskattas. Redaktionsledning och journalister förmår inte ut
nyttja den servicemöjhghet som erbjuds. Detta sänker arbetsmoti
vationen och skapar irritation. De flesta medarbetarna saknar for
mell yrkesutbildning. 

Avdelningarna används ofta som "personalbank" av redaktions
ledningen. Kategorierna har lägre status än övriga journalist
grupper. De löper också större risk än andra att drabbas av perso
nalinskränkningar och omorganisationer när ny teknik införs 
(exempelvis textbehandlingssystem, telefax, fasta dataförbindel
ser). 

Arkivarierna är i allmänhet missnöjda med samarbetet med 
redigerare och skrivare och med att inte tidningsledningen fast
ställt någon målsättning eller policy för arbetet. Man anser sig ha 
kompetens och resurser att betydligt mera aktivt än nu delta i ut
arbetandet av redaktionellt material, exempelvis bakgrundsteck
ningar. 

För korrekturläsarna har utrymmet för att korrigera språk
behandling och saklighet minskat drastiskt när man övergått till ny 
tryckteknik. Tidspressen har också ökat, så att arbetsuppgifterna 
utarmats till att gälla enbart de värsta stavfelen. Dessa allmänt 
sänkta krav på stavning och språkbehandling, i kombination med 
ny textbehandlingsteknik och krav från grafikerna, gör att grup
pens existens är hotad. 

Telefonmottagarna har passningsjobb, ofta på obekväm arbets
tid. Här finns inget större utrymme för kreativa ansatser. 



68 

Personalomsättning 

Relativt få yrkesverksamma journalister, och ännu färre rediger
are, var över 40 år i vår undersökningspopulation. Nära 80% av 
redigerarna var under 40 år, medan ca 60% av alla journalister vid 
tidningarna var under 40 åi™. En första förklaring til l snedheten i 
åldersfördelning skulle kunna vara att den del av journalistkåren 
som har anställning vid tidningsföretag har expanderat kraftigt 
under en följd av år innan enkätundersökningen genomfördes 
(medan antalet övriga tjänstemän varit relativt konstant). Expan
sionen bör huvudsakligen ha skett genom tillskott av yngre per
soner. Statistiken över antalet anställda visar att en sådan expan
sion har skett. 1959 fanns det ca 2000 journalister vid tidningsföre
tagen, 1969 ca 3000 och 1979 ca 500027. Tillskottet av yngre nyan
ställda kan alltså förklara åtminstone en del av den allmänt sneda 
åldersfördelningen - men inte den stora variationen i snedhet inom 
j ournalistkollektivet. 

Avgången från en viss yrkeskategori blir stor om arbetet är slit
samt (tidspress och obekväma arbetstider) samtidigt som det finns 
attraktiva och lönemässigt likvärdiga arbetsuppgifter eller yrken i 
andra branscher. En sådan hypotes stöds av att åldersfördelningen 
är "mest sned" i den yrkeskategori som bedömts som mest belastad 
nämligen kategorin redigerare. En svår förklarad avgång från jour
nalistyrket är ingenting unikt for svenska förhållanden. 

En undersökning av utexaminerade journalister som tog sin exa
men för fem år sedan visar att 40% av de som började en karriär i 
tidningsbranschen inte längre arbetar vid tidningar.28 

I en annan studie av McNeil (1966) ställs frågan på sin absoluta 
spets när avgången från tidningsjournalistiken i Washington sätts 
under luppen. 

Låt oss betrakta följande. Fler större nyheter produceras i Washing
ton än i någon annan stad på jordens yta. Det finns också större till
gång till nyheter, även under LBJ. Journalisternas kaliber är högre 

26 Även Journalistförbundets egen enkätundersökning (de/i utvidga TCO-enkä-
ten) ger en åldersfördelning där ca 60% är under 40 år. Åldersfördelningen för 
samtliga förvärvsarbetande i landet från samma tidsperiod visar en någorlunda 
jämn fördelning med ca 50% yngre än 40 år och 50% mer eller lika med 40 år. 
SeJanlert(1979) sid 31. 

27 Dessa siffror har jag erhållit från Svenska Journalistförbundet och de repre
senterar antalet journalister inom TA-SJF's avtalsområde. 
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i Washington och respekten för den professionella nyhetsjournalis
tiken är djupare än på något annat ställe. Så varför skulle någon 
duktig journalist vilja lämna Washington? Felet med denna reto
riska fråga och denna frågas outtalade svar, nämligen att ingen är 
dum nog att lämna stan frivilligt, är att journalister slutar i stort 
antal varje år.29 

I en kanadensisk studie, som försökt belysa en liknande problem
ställning, kom man fram till att kanadensiska journalister i första 
hand byter jobb på grund av lönen. Bland de mer erfarna journa
listerna blev den genomsnittliga löneförhöjningen i storleksord
ningen 20% när de anställdes utanför tidningsföretagen. Andra skäl 
som angavs var "bristande arbetstillfredsställelse" och "avan
cemang". Dessa skäl angavs i nästan lika många fall som lönen. Som 
fjärde skäl angavs "arbetsförhållanden"^ 

I enkätformuläret i vår undersökning ställdes frågor om be
nägenheten att-byta yrke. Svaren indikerar att journalisterna, i be
tydligt större utsträckning än tidningstjänstemännen i övrigt 
(försäljare, administratörer m fl), har stor benägenhet att byta 
yrke. Ser man vidare på enskilda yrkeskategorier så finner man att 
benägenheten att byta yrke är störst i redigerargruppen, där över 
50% allvarligt funderar på att byta yrkes 1. Halva redigerargruppen 
har också innehaft sin nuvarande befattning i mindre än 2 år32. 

Undersökningsresultaten gav inte utrymme lör vidare spekula
tioner, men den hypotes som formulerades är att avgången från 
yrket sker relativt tidigt i yrkeskarriären. Få personer lider av 
sjukdomar som kan sättas i samband med arbetsmiljön, medan 
många rapporterar symptom på begynnande förslitning och sjuk
dom. Det tidiga urvalet är möjligt eftersom många journalister har 
tillgång til l lönemässigt likvärdiga eller bättre arbeten i andra 
branscher, eller till mindre belastande befattningar i mediabran
schen vilket i första hand gäller redigerarkategorin. 

28 Miller (1972). 

29 McNeil (1966) sid 257. 

30 Wilson (1966). 

31 Janlert m fl (1979) sid 74. 

32 a a sid 42. 
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Den norska journalistundersökningen 

En motsvarande undersökmng av journalisters arbetsvillkor ge
nomfördes i Norge något år efter den svenska. Under senhösten 
1979 fick 520 journalister ett frågeformulär som i stora delar över
ensstämde med det formulär som vi skickat ut. Vissa frågor var 
identiska och vissa jämförelser kan därför göras. Svarsprocenten 
blev drygt 80 (419 insända svar).33 

I huvudsak överensstämmer resultaten från den norska och den 
svenska undersökningen. De flesta skillnader och variationer som 
framkommer kan hänföras till skillnader i tidningsurval. Man kon
staterar liksom vi att belastningen i yrket"... blir större ... än i de 
flesta andra kvalificerade yrken och att problemen i huvudsak 
är knutna till "tidningsmiljöns stickord nummer ett, stress"̂ * 

Problem med bemanning, redaktionsledning, arbetstider, sam
arbete med andra avdelningar och andra problem som refererats 
ovan följer samma mönster. Däremot fanns en viktig skillnad i rap
porteringen av sjukdomsförekomst bland journalisterna. 

I den svenska journalistundersökningen från 1979, Arbetsförhål
landen vid tolv dags- och veckotidningar, fanns en 'undersjuklighet' 
bland kvinnorna, något som man inte finner i det norska materia
lets 

I det norska materialet finns en översjuklighet bland kvinnorna, 
medan vi fann att "sjukdomsförekomsten bland journalisterna näs
tan är dubbelt så hög bland männen som bland kvinnorna. I vanliga 
fall brukar det vara så att kvinnorna är mer sjuka än männen... 
Resultatet pekar mot en manlig översjuklighet, eller snarare en 
kvinnlig undersjuklighet bland journalisterna."se Denna skillnad i 
resultat har vi inte hittat någon rimlig förklaring till . 

33 Bqrtnes & Grtmsund (1981) sid 11. Boken är skriven utifrån projektets forsk
ningsrapporter författade av Tamar Bermann, Bjsrg Aase Sørensen och Gjysten 
Holter. 

34 a a sid 32. 

35 a a sid 34. 

36 Janlert m fl (1979) sid 111. 
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Tänkbara åtgärder och strategier 

Syftet med vår kartläggande studie vid de tolv tidnmgarna var inte 
primärt inriktat mot att ta fram åtgärdsforslag. Vi valde ändå att 
diskutera tänkbara åtgärder och strategier i den sammanfattande 
slutrapporten från projektet37. Här angavs också behov av fortsatt 
forskning. 

Dels kom vi att skissartat ange möjliga åtgärder för några av de 
tyngre faktorerna i arbetsmiljön, exempelvis organisationsproble
men, och dels diskuterade vi möjligheten att rikta åtgärdsarbetet 
mot enskilda yrkesgrupper. Här uppehöll vi oss i första hand vid 
redigerare och redaktionssekreterare. Såväl analys som åtgärds
idéer kom att utvecklas i det arbete som inleddes vid två lands
ortstidningar, och som närmare beskrivs i kapitlen 11 och 12. 

Bland de frågor som vi gärna ville belysa i fortsatt forskning vill 
jag särskilt nämna följande: 

Vart tar journalisterna vågen när de lämnar branschen ? För 
att bättre förstå mekanismerna vid personalavgången från 
tidningsbranschen ville vi studera dessa processer närmare -
särskilt för de kategorier som samtidigt visade symtom på 
hög arbetsbelastning och som hade en "sned" åldersfördel
ning. 

Försök med gruppinriktade arbetsformer. Vi ville studera om 
arbetsformer som delvis självstyrande grupper kunde ge 
kvalitets- och miljövinster i det redaktionella arbetet. 

Effekter av ny teknik. Vi ansåg att man borde genomföra 
motsvarande studier av den nya teknikens inverkan på sys
selsättning, miljö och kvalifikation som inom det grafiska 
avtalsområdet. 

Praktiska försök att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
vid en eller flera tidningar. Genom att prova handlingslinjer 
och strategier i arbetsmiljöarbete vid ett eller ett par tid
ningsföretag ville vi nå kunskap om förutsättningarna för 
ett mer systematiskt miljöarbete i branschen. 

37 Janlert m fl (1980) sid 49-61. 
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Den sista idén kom att genomföras och jag återkommer med en 
beskrivning och analys längre fram. Först vill jag dock diskutera 
några allmänna förutsättningar för förändringsarbete, samt de 
yttre och inre krafter som kan påverka utgången av ett mer syste
matiskt försök att förbättra arbetsvillkoren i branschen. 



5 ARBETSMILJÖNS FÖRÄNDRING 

Titeln 'Tio reportage som förändrade världen' kan kanske ge en bild 
av reportern som en viktig drivkraft i den sociala och tekniska ut
vecklingen. Så är det naturligtvis inte. Titeln antyder bara att bilden 
av världen faktiskt förändrades genom dessa tio reportrars arbete. 
Därmed gjordes också verkligheten möjlig att förändra.1 

Det är möjligt att rapporterna från den kartläggande undersök
ningen vid tolv tidningar i någon mån har fungerat på det sätt som 
citatet ovan antyder. Den sammanfattande rapporten har tryckts i 
två upplagor om vardera 3 000 exemplar och har nått spridning 
långt utanför de deltagande tidningsföretagen. Vi bedömde dock 
att det skulle gå att bedriva ett mer systematiskt förändringsarbete 
med de vunna kunskaperna som grund. De följande kapitlen be
handlar förutsättningarna för, och genomförandet av, ett sådant 
arbete. 

De teoretiska perspektiv som anläggs här hade inte utvecklats i 
den omfattning som de nu föreligger då de praktiska förändrings-
försöken genomfördes. Det är i stället så att förändringsförsöken 
reste frågor kring hur organisationer fungerar, kring föränd
ringsaspekter och förändringshinder. Ambitionen att bättre förstå 
förändringsarbetets förutsättningar ledde fram till de teoretiska 
perspektiv som redovisas, och som sedan används i analysen av 
projektet Miljöförbättrande åtgärder vid tidningsföretag. Per
spektiven har naturligtvis också påverkat den beskrivning av för
ändringsförsöken som redovisas. 

1 Ur förordet till Friesen m fl (1982) 
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Arbetsmiljöperspektiv i förändringsarbete 

En allmän förutsättning för förändringsarbete ur ett arbetsmiljö
perspektiv är att det finns variabler i arbetsmiljön som går att på
verka. Det måste finnas ett visst utrymme i tidningsföretaget som 
ger möjligheter att förändra vissa objektiva förhållanden så att re
sultatet blir "bättre arbetsmiljö" i någon mening. 

Variationsutrymmet kan begränsas av en lång rad förhållanden. 
Ramarna, hindren eller begränsningarna kan utgöras av allt ifrån 
rena naturlagar ti l l personalens eller ledningens ångest inför en 
förändring som på något sätt verkar hotfull. Ett exempel där natur 
och trafiklagarna sätter vissa av gränserna är den tid det tar för ett 
distributionsfordon att köra en viss sträcka med en viss hastighet. 
Exempel av den senare arten kan vara en förestående förändring 
av organisationen. 

Arbetsniiljöperspektivet är en av flera möjliga utgångspunkter 
för att analysera och studera företag och verksamheter. Arbets-
miljöperspektivet sätter arbetets och arbetsmiljöns effekter på in
divider och grupper i centrum. Perspektivet står för ett synsätt 
som i första hand värnar om hälsan, välbefinnandet och arbets
glädjen. Även om det i sista instans är ekonomiska kategorier som 
styr, och individer med ett i huvudsak ekonomiskt perspektiv som 
leder förändringsarbetet i de flesta företag, antas att alternativa 
eller kompletterande perspektiv, exempelvis arbetsmiljöperspekti
vet, är möjliga att utgå ifrån i praktiskt förändringsarbete. 

I vissa fall finns en motsättning eller konflikt mellan ett ekono
miskt verksamhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. I 
andra fall är perspektiven förenliga. Förändringar som är gynn
samma från företagsekonomisk synpunkt kan också visa sig vara 
gynnsamma om de analyseras med ett arbetsmiljöperspektiv. Att 
värdera förändring ur ett ekonomiskt perspektiv är relativt lätt 
med hjälp av kostnads och intäktsanalys. Att värdera förändring ur 
ett arbetsmiljöperspektiv är svårare, och här finns inte samma typ 
av utvecklad tradition. 

I brist på metoder och instrument för utvärdering har försök 
gjorts att värdera arbetsmiljöåtgärder med traditionella företags
ekonomiska måttstockar. Den typen av analyser kan i och för sig 
vara både effektiva och pedagogiska särskilt i diskussioner om åt
gärder i arbetsmiljön som behöver legitimeras utifrån ett företags-

2 Se bl a Verktygslådan - praktisk företagsekonomi för företagshälsovårds folk 
(1989). 
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ledarperspektiv. Det är naturligtvis avgjort lättare att få de åtgär
der genomförda som låter sig beskrivas i ekonomiska termer än 
sådana som har tvivelaktiga ekonomiska implikationer. 

Det är inte ovanligt att ekonomiskt rationella mål eller kriterier 
uttrycks parallellt med arbetsmiljömål vid formuleringar av organi
serings- och förändringsproblem. Etzioni uttrycker sig på följande 
sätt: 

Problemet inom moderna organisationer är således hur man skall 
kunna konstruera mänskliga grupper som är så rationella som möj
ligt och samtidigt åstadkommer ett minimum av icke önskade bi
verkningar och ett maximum av tillfredsställelse.3 

Men om den ekonomiskt inriktade organisationsforskningen kan 
sägas ha haft sin tyngdpunkt i skapandet av rationella organisatio
ner*, så lägger arbetsmiljöperspektivet tyngdpunkten vid de män
skliga aspekterna. Om den ekonomiskt inriktade organisations
forskningen i huvudsak varit manipulativ så står arbetsmiljöper
spektivet för deltagande och utveckling. 

Målet för förändringsarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv skulle 
kunna anges som att arbetet och arbetsmiljön ska befrämja hälsa, 
välbefinnande och arbetsglädje, och att de processer som utvecklar 
arbetet i den riktningen också ska stärka de individer och grupper 
som arbetar med förändringen. Förändringsarbetet ska i sig vara 
lustfyllt, höja välbefinnandet och ge de deltagande nya kunskaper 
och resurser för fortsatt utveckling.» 

Att arbeta med förändring utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 
innebär att man arbetar med alla de viktiga och förändringsbara 
förhållanden som påverkar individers och gruppers hälsa, välbefin
nande och arbetsglädje. Skälen till att man anlägger ett sådant per
spektiv på förändringsarbetet kan alltså variera från rent företags
ekonomiska, ti l l skäl som grundas på en genuin vilja att förbättra 
den egna och andras dåliga arbetsmiljöer. Vanligast är säkert en 
kombination av dessa båda men med en betydande slagsida åt det 
företagsekonomiska hållet. 

Det måste också finnas drivkrafter för, eller manifesterade be
hov av förändring. Ett stort variationsutrymme i flera av de för 

3 Etzioni (1973) sid 9. 

4 Under beteckningar som scientific management, human relations, systemteori 
och socio-teknik. 

5 Att ett sådant perspektiv ska genomsyra all företagsledning finns i och för sig 
angivet i arbetsmiljölagens tredje kapitel. 
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arbetsmiljön centrala variablerna är ointressant om det inte samti
digt finns förändringskraft i organisationen. Ledning och medarbe
tare måste aktivt arbeta med och för förändring för att någonting 
ska förändras. De måste arbeta som aktiva "förändringsbärare". 
Ledningen för ett företag kan arbeta med arbetsmiljöfrågor därför 
att det finns ekonomiska motiv för arbetsmiljöåtgärder eller därför 
att lagar och avtal kräver insatser från ledningens sida. Medarbe
tare och fack kan arbeta för att förbättra arbetsvillkoren. Trots 
dessa skilda motiv för insatser i arbetsmilj öarbetet antas det i all
mänhet att man kan formulera och genomföra gemensamma upp
gifter på detta område. 

Att man kan närma sig arbetsmiljöperspektivet från olika ut
gångspunkter kom tidigt till uttryck i det partssamarbete som växt 
fram på arbetsmiljöområdet, och som beskrivs i såväl arbetsmiljö-
lagen som i avtalen på arbetsmiljöområdet. Att det sedan i prakti
ken är svårt att förena de skilda utgångspunkterna är väl doku
menterat, och att motsättningarna på denna nivå har negligerats i 
allt för hög grad beskrivs på ett utmärkt sätt i Lundberg (1982). 
När han studerat genomförandet av arbetsmiljölagens regler och 
intentioner konstaterade han bland annat att: 

Implementeringen måste ses som en kollision mellan motstående 
sociala krafter. Ett kompani kan vara ett underverk av samordning, 
kompetens och disciplin. Men ställs det mot en division hjälper det 
sällan.s 

Skillnader i makt och resurser mellan arbetsgivare och arbetstag
are är stora. Mot arbetsgivarens veto är det mycket svårt att lösa 
arbetsmilj öuppgifter inom ramen för organisationen. Hur väl orga
niserat arbetsmiljöarbetet än är i företaget (i formell mening), så 
kommer lite positivt att uträttas om inte makthavarna i företaget 
också anlägger ett arbetsmiljöperspektiv på verksamheten och i 
sitt eget agerande - frivilligt, efter förhandling eller efter tvång 
från myndigheter. 

6 Lundberg (1982) sid 37. 
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Vad är det som ändras? 

De huvudvariabler som låter sig förändras inom företaget är per
sonal, teknik, produkt, ekonomi och organisation. En förändring i 
den ena variabeln ger upphov till större eller mindre förändringar i 
alla de andra. Införande av ny teknik ställer krav på nya kunskaper, 
och fördelningen av arbete mellan människa och teknisk utrust
ning förändras. Ny personal kanske måste rekryteras. De redan an
ställda måste skaffa sig nya kunskaper, ändra eller modifiera hand
lingar och rutiner och lära sig använda nya kommunika
tionsmönster. Detta leder i sin tur till förändringar i arbetets orga
nisation. Den nya tekniken ger också nya förutsättningar för själva 
produkten - tidningen. Tekniken kan öka snabbheten från datain
samlingen till färdig produkt och påverka tidningens utseende. Alla 
dessa förändringar kan ha startats därför att företaget velat förbät
tra ekonomin genom att satsa på ny produktionsteknik. Om denna 
förväntan sedan uppfylls är en öppen fråga. Begränsad kontroll och 
kunskaper om de interna förändringsförutsättningarna och icke 
förutsedda förändringar på marknaden kan komplicera föränd
ringsarbetet. 

Ett medvetet förändringsarbete kan också ha som syfte att bät
tre anpassa de ovan diskuterade huvudvariablerna till varandra. 
Man försöker då åstadkomma en ändamålsenlig organisation, rätt 
utbildad personal och en tillförlitlig och anpassad teknisk ut
rustning för att tillverka just den här produkten, inom de ekono
miska ramar som står till buds. Sådana förhållanden som teknik
utvecklingen, tryckfrihetsförordningen, grundutbildningen av per
sonalen, de fackliga gränserna, presstödsreglerna och andra 
grundläggande förhållanden står i allmänhet utanför det enskilda 
tidningsföretagets kontroll. Tidningsföretaget är i detta avseende 
mer omgärdat av styrande strukturella samhällsförhållanden än de 
flesta andra företag. Det enskilda företaget är därför i första hand 
hänvisat till denna situationsanpassning i sitt förändringsarbete. 
Jag kommer därför att studera dessa förhållanden närmare i de 
kommande kapitlen. 

En av de nödvändiga och grundläggande förutsättningarna för 
framgång är dock generell och utgår från förmågan att identifiera 
företagets utvecklingssituation''\ Denna förmåga finns traditionellt i 
företagsledningen, men för tidningarnas del, med deras splittrade 
organisationsstruktur, är denna förmåga svår att uppnå. Men även 

7 Andersson m fl (1982) sid 6. 
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om förmågan saknas blir i allmänhet företagsledningens bild av 
organisationen den "segrande" organisationssynen i konkurrensen 
om att etablera en viss syn på organisationen som den riktiga och 
styrandes. Det är ledningens organisationssyn som i första hand på
verkar normer och agerande i företaget och i förändringsarbetet -
även om denna bild av organisationen eller detta synsätt brister i 
verklighetsförankring. 

Gunnarsson (1980) menar att det förändringsarbete som styrs av 
företagsledningen syftar till ökad kontroll genom uppdelning av 
manuellt och mentalt arbete, särskilt inom ledningsprocesserna 
produktionsledning, produktionsteknik och produktionsplaneringa. 
Han menar dock att lönearbetarnas aktiva medverkan i för-
ändringsarbetet får genomslag, men i begränsad omfattning och 
med företagsledningens goda minne. 

De förändringar som genomförts tyder på att det även i så tek
nologiskt dominerade företag som Olofströmsverken finns utrymme 
för arbetarnas direkta inflytande på arbetsprocessen. Med ökade 
kunskaper om produktionen och dess förutsättningar skulle arbe
tarna och deras fackliga företrädare bättre kunna tillvarata detta ut
rymme, i» 

Att ett sådant variationsutrymme finns påpekas också av Ekdahl 
som i polemik mot Bravermans "försök att skapa 'unilinjära' mo
deller för kapitalismens utbredning" anför att "undersökningen 
vittnar om att tryckeriägarna hade ett visst handlingsutrymme 
såväl som att detta handlingsutrymme varierade med typografer
nas motstånd", i i 

Journalisternas bristande kunskaper inom dessa ledningsområ
den (produktionsledning, produktionsteknik och produktionspla
nering) och de rationaliseringspotentialer som bedöms finnas gör 
att dessa områden blir särskilt intressanta i eventuellt systematiskt 
förändringsarbete. 

8 Alvesson (1983) sid 144. 

9 Gunnarsson (1980) sid 241. 

10 a a sid 241. 

11 Ekdahl (1983) sid 191. 
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Yttre krafter och inre logik 

Abrahamsson (1986) menar att man måste ta hänsyn til l såväl yttre 
krafter som inre logik i organisationer för att kunna förklara varför 
de uppstår, hur de utvecklas och varför de under vissa betingelser 
inte uppstår. Med yttre krafter menar Abrahamsson sådana sam
hälleliga kategorier som ekonomisk expansion eller recession, tek
nologisk utveckling och utbildning. 

Med inre logik menas sådana förhållanden som förklarar ut
vecklingen av hierarkier, exempelvis transaktionskostnader, stor
lek samt krav på kompetens och kontinuitet. 

För det första gör Abrahamsson en bestämd markering av struk
turens betydelse i organisationer: 

Organisationsläran är med nödvändighet en lära om struktur: att 
försöka hävda något annat skapar i bästa fall illusioner, i sämsta fall 
besvikelse bland dem som arbetar i organisationen. Det är möjligt, 
och ofta fruktbart, att arbeta med strukturen för att modifiera den 
och förbättra dess funktion: men att ge intryck av att den kan av
skaffas är vilseledande. Pyramiderna kan inte rivas. 12 

Abrahamsson menar vidare att den hierarkiska utvecklingen fort
går av sig själv - som en inre logik i organisationen - och ofta som 
en direkt konsekvens av de mål som medlemmarna har. Han 
menar att: 

De som bildat organisationen ser t ex som ett önskvärt resultat att 
organisationen växer: ju fler medlemmar, dess större styrka. Men 
ökningen i storlek bär inom sig ett ledningsproblem, som inte kan 
lösas på annat sätt än genom en fördelning av positioner och upp
gifter. De som väntar sig att den ursprungliga kamratgruppens 
direktdemokrati skall bibehållas blir därför besvikna. Anklagelser 
och motanklagelser följer, och organisationen riskerar sin egen legi
timitet.13 

Den inre logiken verkar genom att: Storlek ger små förutsättningar 
för allmäna medlemsmöten kring alla frågor som behöver avgöras. 

12 Abrahamsson (1986) sid 28. Abrahamsson tar skarpt avstånd från den tes som 
bildar rubrik till Carlzon, Jan: Riv pyramiderna! Bonniers. Stockholm 1985. 

13 Abrahamseon (1986) sid 94-95. Jämför också med kap 9 och den diskussion 
som fors av Stewart med anledning av den kris som uppstår i slutet av det hon 
kallar "pionjärfasen", där organisationen behöver struktureras för att överleva. 
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Behovet av snabbhet uppstår när beslut ska fattas eller tvistefrågor 
avgöras. Behovet av kontinuitet kräver ett permanent skikt av 
ledare. Behovet av expertis driver fram en stab av experter. Denna 
inre logik ger upphov till en hierarkisk struktur och en ledande 
elit. Denna lagbundenhet formulerades av Robert Michels i början 
av detta sekel och har kommit att kallas oligarkins järnlag1*. 

Abrahamsson menar dock att Michels gjorde misstaget att inte 
särskilja begreppen byråkrati och hierarki. Hierarki uppstår på ' 
grund av inre logik och är en fråga om struktur. Byråkrati handlar 
om hur organisationer fungerar. En byråkrat är, enligt Abrahams
son, en utövare av illegitim administrativ makt, som motverkar 
huvudmannens intressen. Om byråkratiseringen tilltar kommer 
den rationahtet som är knuten till organisationens egentliga syfte 
att underordnas den administrativa rationaliteten. De administra
tiva rutiner som anses krävas för att organisationen ska kunna 
fungera tillfredsställande tar över. Abrahamsson uttrycker detta på 
följande sätt: 

Huvudproblemet med den tilltagande byråkratiseringen är att den 
substantiva rationaliteten, eller värderationaliteten, riskerar att 
underordnas de administrativa rutiner som det dagliga hanterandet 
av organisationen kräver, i s 

Skapandet av en hierarki - som ett av flera möjliga uttryck för, och 
konsekvenser av, en medveten strukturering - är inget negativt i 
sig. Jo Freeman (1973) hävdar med bestämdhet att en strävan mot 
strukturlöshet i organisationer är olycklig. Hon menar bland annat 
att: 

När informella eliter kombineras med en myt om 'strukturlöshet' 
går det inte att begränsa maktutövningen. Den blir nyckfull. 

Att avstå från att medvetet skapa strukturer - och att medvetet be
arbeta strukturfrågor i organisationen - hindrar inte att informella 
strukturer uppkommer. Problemet med detta är att personer med 
informell makt inte har någon skyldighet att vara ansvariga inför 
gruppen som helhet. De har inte blivit tilldelade någon makt, och 
makten kan därför inte tas ifrån dem. Att göra strukturen synlig är 

14 

15 

16 

Michels, R: Organisationer och demokrati. Ratio. Uppsala 1983. 

Abrahamsson (1986) sid 186. 

Freeman (1973) sid 291. Artikeln är skriven under pseudonymen "Joreen". 
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enda möjligheten att demokratiskt kunna kontrollera organisatio
nen. 

Abrahamsson diskuterar också andra negativa effekter av bris
ten på struktur. Han menar bl a att strukturlösheten också kan för
sämra atmosfären - arbetsklimatet. Strukturlösheten avskaffar inte 
maktskillnader och elitstyre; men den ger sig ofta ut för att göra 
just dettas. 

Abrahamsson påpekar och understryker att förekomsten av en 
viss organisatorisk form inte med nödvändighet medför att en viss 
uppsättning människor alltid är bundna till en viss uppsättning 
positioner. Det är den organisatoriska praktiken som avgör hur 
fördelningen av personer över positioner bäst ordnas. Han menar 
dock att detta inte är helt oproblematiskt, men av andra skäl: 

Problemet är naturligtvis att rotation kostar. Talanger, information 
och expertis är inte jämnt fördelade bland organisationens med
lemmar. Återigen är det bara en demokratisk församling som kan 
fatta beslut som på ett legitimt sätt balanserar rotation och hie
rarki, i» 

Hierarkiska företagsstrukturer uppstår också därför att kostnaden 
för att upprätta och övervaka individuella avtal på en öppen och f r i 
marknad blir alltför hög. Det är därför hierarkin i ett företag - i en 
organisation - ersätter former som förlagssystem och en mängd in
dividuella avtala. 

Produktion kan organiseras så att marknaden tillgodoser alla de 
behov av insatser som krävs för att framställa varan. Kontrakt med 
olika leverantörer upprättas. I vissa fall blir kostnaden för att upp
rätta och övervaka kontrakt på en öppen marknad så stora att 
marknadslösningen blir otymplig. Marknaden misslyckas därför att 
transaktionskostnaderna blir för stora. Det blir billigare att sam
manföra produktionsmedel och arbetskraft under ett tak, med kon
troll över produktionsmedlens användning och med arbetskraften 
under kollektivavtal. 

Transaktionskostnaderna beror av minst tre förhållanden; hur 
ofta en transaktion inträffar, den osäkerhet eller oförutsägbarhet 

17 Abrahamsson (1986) sid 167. 

18 a a sid 194. 
19 Dessa tankar formulerades ursprungligen i Coase, R: The Nature of the Firm. 

Economica, nr 4 1937. 
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som karaktäriserar transaktionen och i vilken grad det behövs 
transaktionsspecifika investeringarzo. 

Förhållandet ovan skulle kunna förklara varför tidningstrycke
rier ingår i tidningsföretaget och varför annonsavdelningen också 
gör det, medan delar av distributionen inte gör det. Denna förkla
ring til l varför organisationens gränser mot omgivningen går just 
där de går förefaller rimligare än att, som Engwall, förklara organi
sationen utifrån att man arbetar med en gemensam produkt. Tid-
ningsledningar i dagstidningsföretag förväntar sig att den organise
rade lösningen ger lägre kostnader och högre vinst än marknads
lösningen. 

Transaktionerna i tidningsorganisationen mellan olika avdel
ningar sker ofta, innehåller en hög grad av osäkerhet och investe
ringarna i sätteri och tidningstryckeri är i hög grad transaktions
specifika. I tidningsföretaget kan vi därför förvänta oss starka 
sammanhållande krafter - samtidigt med de ohka perspektiven 
"värde" respektive "nytta" i produktionsprocessen - vilket bör ge 
hög latent konfliktnivå över avdelningsgränserna. Ett förändrings
arbete som utmanar dessa avdelningsgränser kan vänta starkt mot
stånd. 

När det gäller arbetsfördelningen i tidningsföretaget får vi alltså 
anta att gräns- eller ramöverskridande forändringar som går utöver 
avdelnings- och fackliga gränser knappast är möjliga inom ramen 
för ett lokalt förändringsarbete vid en given tidning med traditio
nell ägarstruktur och med traditionella partsförhållanden. Där
emot finner jag inga absoluta strukturella hinder för förändringar 
av den arten inom en redaktion och bland medarbetare som är an
slutna till journalistförbundet. Det vore fullt möjligt att tillämpa 
grupparbetsformer, växlande mellan skrivande, redigerande och 
fotograferande uppgifter, liksom att integrera ledningsfunktioner i 
de flesta uppgifter och tillämpa ett mer kollektivt beslutsfattande. 
Det är också möjligt att omfattande åtgärder av det slaget skulle 
förbättra arbetsmiljön vid tidningsredaktionerna, samtidigt som 
den typen av åtgärder i sig skulle ge redaktionen bättre förutsätt
ningar att hitta egna innovativa lösningar på sina problem. 

Motstånd mot en sådan utveckling kan dock manifesteras i tid
ningsföretag med en traditionell ägarstruktur. I den typen av orga
nisationer har ledningen latenta eller manifesta, medvetna eller 
omedvetna, ambitioner att styra och kontrollera beteendet i tid
ningsföretaget liksom vad som presenteras i tidningen. Trots 
redaktionens formellt oberoende ställning är det ledningen som 

20 Williamsson (1981). 
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avgör vem som ska anställas, som kontrollerar och belönar de skri
vande journalister och redigerare som uppvisar ett beteende i en
lighet med ägarnas intressen och som på det sättet visar vad som är 
ett "riktigt" beteende i organisationen. Att en sådan mot-ideologi 
(mot mer kollektiva former för arbete och beslutsfattande) kan 
vara rationell ur ett ägarperspektiv beskrivs av Abrahamsson på 
följande sätt: 

Eller också ses ideologierna som medvetet skapade medel för att på
verka organisationen, och för att styra besluten i en riktning som 
överensstämmer med den dominerande intressegruppens syften. I 
så fall föreligger ett samband i rationalistiska termer mellan 
intresse och ideologi, mellan mål och medel.21 

Det är otvivelaktigt så att det är lättare att styra och kontrollera ett 
fåtal skrivande journalister än att - utifrån - styra en mer kollekti
vistisk organisation. För den skull vill jag absolut inte påstå att en 
strängt hierarkisk och arbetsdelad struktur - en segmenterad 
organisation - är bäst ägnad att verka i enlighet med ägarintresset. 

Holmström & Saving (1982) gör en dramatisk beskrivning av 
hur ideologin och de krafter den ger upphov till verkar i tidnings
företaget: 

Och utan att någon kan sätta fingret på hur det har gått till, finner 
den oppositionelle medarbetaren plötsligt att han är utfrusen. 
Sådant sker gradvis och omärkligt. Intressanta och engagerande 
uppdrag uteblir, hans idéer möter inget gehör, rutinuppgifterna tar 
mer och mer av hans tid i anspråk, han får inte längre åka på tjän
steresor, hans artiklar blir liggande eller får sämre placering.... Tid
ningschefernas befogenheter är tillräckliga för att kväsa även starka 
och självmedvetna personer. Det är bland annat dessa maktbe
fogenheter, dessa subtila möjligheter att utöva kontroll över journa
listerna som tidningsägarna så envist slår vakt om genom att mot
sätta sig alla försök till verkligt redaktionellt medbestämmande.22 

Just uttrycket "utan att någon kan sätta fingret på hur det har gått 
till" antyder något nästan mystiskt som brukar kallas "före
tagskultur". Kulturen är just de mönster som under lång tid växt 
fram i organisationen - de delar av det sociala systemet som är 
minst föränderliga. "Det sitter i väggarna" brukade man säga på de 

21 Abrahamsson (1986) sid 39. 
22 a a sid 123. 
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tidningsföretag som vi besökt. Kulturen är också bärare av de lös
ningar på vardagens problem som visat sig fungera över lång tid 
(utan att för den skull göra anspråk på att vara de bästa lösning
arna). Kulturens särdrag är därför något som man lär och inviger 
nya organisationsmedlemmar i - för att de ska "klara sig" i organi-
sationen23. 

Medlemmarna i organisationen tillägnar sig en gemensam bild 
av verkligheten som relaterar sig till den kultur som växt fram 
(bilden behöver för den skull inte vara sann i någon objektiv 
mening, huvudsaken är att den fungerar). Dessa antaganden om 
hur verkhgheten är beskaffad tas till slut för givna, upphör att vara 
medvetna och blir sanningar som "sitter i väggarna". Ingen vet 
egentligen hur de kom dit och ingen vet om dessa antaganden om 
verkligheten fortfarande är giltiga eller relevanta. 

Ändå vet alla utom de senast anställda medarbetarna hur tidning
ens policy ser ut. När de tillfrågas säger de att de lärt sig den 'via 
osmos'.24 

Just att den så småningom finns i det undermedvetna ger kulturen 
dess makt. Det gör den också svår att förändra. I kulturen finns 
också den medvetna ideologi som svarar mot ägarintresset - men 
som kan vara mer eller mindre dold för den enskilde medar
betaren. Den kan dock studeras via typiska drag och händelser i 
organisationen. Sjöstrand menar att: 

Kulturens uttrycksform är handlingen. Den bärs och förmedlas i 
symbolernas, myternas, sagornas, legendernas, historiernas, cere
moniernas och ritualernas former.25 

Jag återkommer i kapitel 9 till en diskussion om relationen mellan 
kultur och struktur, samt mellan kultur och arbetsklimat. Där för
djupas också diskussionen av den inre logiken i organisationer. 

23 

24 

25 

J f r diskussionen i Lysgaard (1981) om "arbeiderkollektivet". 

Breed (1955) sid 328. 

Sjösxrand (1987) sid 110. 
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Vad är möjligt? 

Jag kommer i de närmast följande kapitlen Branschen och ekono
min, Yrkesrollen och Tekniken att beskriva verksamma yttre kraf
ter i tidningsbranschen. Dessa yttre krafter sätter mer eller 
mindre skarpa gränser för vad som är möjhgt att påverka i ett 
förändringsarbete. Krafterna kan också betraktas som ramar för 
den variation som uppträder i det enskilda tidningsföretaget. 
Ramarna kan sägas innesluta arbetsmiljöns faktiska gestaltningze. 
Lundgren (1984) menar att ramarna - översatta ti l l tidnings
branschen - är sådana faktorer som tidningsmedarbetarna inte kan 
manipulera i sitt arbete. Det som sedan " faktiskt sker inom 
dessa ramar går inte att förutsäga utifrån kunskap om ramarna, 
men vi kan uttala oss om vad som inte är möjligt."27 Samtidigt 
uttrycker Bo Helgeson att... 

... det i princip inte går att göra förutsägelser om människan och 
hennes handlingar ... Väljer man ändå att söka efter evigt giltiga 
teorier i syfte att förutsäga det sociala varat för att anpassa hand
landet därefter innebär detta antingen att man inte inser eller att 
man inte erkänner att människan kan ändra sina handlingsmönster 
- och därmed sin värld.zs 

Detta kan tyckas vara oförenliga synsätt, men jag vill inte tolka 
dem på det sättet. En rimlig tolkning kan vara att förstå ramarna 
såsom för stunden, i nuet existerande, begränsningar^. Ramarna är 
dock i ett längre tidsperspektiv inte omöjhga att forcera, flytta eller 
kringgå. Snarare är det så att det i det daghga arbetet finns perso
ner, grupper och konstellationer som stöttar, bygger eller river 
hinder för förändring av arbetsmiljön. Det tar tid innan dessa akti
viteter bildar mönster eller tydliga tendenser. Processerna är i all
mänhet så långsamma att de kan vara svåra att observera utan sär
skilda ansträngningar för att just identifiera sådana gränsöverskri
dande aktiviteter. 

26 Ramfaktorteorin presenteras i Lundgren (1984). 
27 a a sid 70. 

28 Helgeson (1986) sid 302. 
29 Ramarna kan naturligtvis också fungera som resurser och stödjepunkter i på

gående processer i företagen. I ett förändringsperspektiv kan det dock vara 
rimligt att betrakta ramarna som begränsningar eller hinder. 
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Själva finessen med ett förändringsarbete är otvivelaktigt att 
utmana den typ av strukturella och processuella ramar som disku
terats. En förändring av arbetsmiljön innebär med nödvändighet 
att man måste undersöka och stångas mot vissa existerande ramar, 
ramar som begränsar arbetsmiljöns gestaltning i nuet. Just genom 
att försöka påverka arbetsvillkoren får man kunskaper om struktu
rer och de ti l l synes lagbundna processerna i tidningsföretaget. En 
eventuell framgång beror sedan på vilka och hur stora resurser 
som kan mobiliseras för förändring, i relation till de resurser som 
mobiliseras för att bevara rådande förhållanden och existerande 
ramar för arbetsmiljön. Både organisationen och dess egenskaper, 
och de handlande (eller passiva) individerna och grupperna på
verkar utgången. 

Jag kommer att visa att variationsvidden inom de för stunden 
existerande ramarna är stor för sådana förhållanden som är viktiga 
för arbetsmiljön i tidningsföretaget. Stora variationer i ekonomiskt 
utfall, i personalintensitet, i attityder till det egna arbetet och den 
egna organisationen kan alltså förekomma inom ramarna. Jag 
kommer också att beskriva några av de ramar som är viktiga att be
akta i ett förändringsarbete såsom ägandestrukturen, de press
etiska reglerna, presstödsreglerna med flera betingelser som kan 
sägas utgöra ramar för arbetsmiljöns gestaltning. Manusstoppet -
det dagliga målsnöret för de processer som pågår i tidningsproduk
tionen - bör också betraktas som en viktig rambetingelse. Samtidigt 
bör man hålla i minnet att dessa ramar inte får betraktas som sta
tiska eller oföränderliga. Yttre och inre organisatoriska krafter på
verkar ramarna på samma sätt som floden river fördämningar, ska
par öar och söker sig nya banor. 

Joyce Rothschild-Whitt har gjort viktiga iakttagelser av varia
tionsmöjligheterna i arbetets organisering. När hon har studerat 
kollektivistiska organisationer och jämfört dessa med organisa
tioner som arbetar utifrån rationella byråkratiska modeller har hon 
funnit djupgående skillnader i flera av de förhållanden som formar 
arbetsmiljön. Dessa kollektivistiska organisationer har brutit 
många av de ramar som tidigare tagits för givna, särskilt under den 
ekonomiska ordning som råder i USA. Ett av de företag som hon 
studerat var en alternativ nyhetstidning. Här fann hon exempelvis 
att den alternativa tidningen utnyttjade uppgiftsdelning snarare än 
arbetsdelning, d v s att man arbetade i grupp kring en viss uppgift, 
roterade mellan olika arbetsuppgifter och tillämpade lärlingsskap. I 
praktiken kunde det innebära att man arbetade med skrivande 
journalistiska uppgifter under 15 timmar, fotograferande i 15 tim
mar och i den direkta grafiska produktionen under 10 timmar av 
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en arbetsvecka^, Denna praxis bryter mot många av de strukturella 
ramar som existerar i svenska landsortstidningar. Brotten utgörs 
bland annat av att man vanligtvis arbetar i team, att man systema
tiskt växlar mellan olika journalistiska uppgifter, att beslutsfat
tande sker i kollektiva former och att man går över fackliga- och 
avdelningsgränser i arbetsrotationen. 

30 Rothschüd-Witt (1979) sid 518. 



6 BRANSCHEN OCH EKONOMIN 

Dagspressens struktur» 

Det finns cirka 160 publicistiska enheter av dagspresskaraktär med 
egen centralredaktion i Sverige. I den siffran är alla enheter med 
ett till sju nummer per vecka inräknade. Begränsar man urvalet ti l l 
de tidningar som ges ut med fyra eller fler nummer per vecka blir 
antalet enheter cirka 90. (Fådagstidningar tas i allmänhet inte med 
i internationell statistik). Fram till införandet av statliga stödfor
mer slogs många dagstidningar ut av de fria marknadskrafterna. 
Nivån, uttryckt som antalet tidningar, har sedan i stort sett frusits 
av politiska skäl samtidigt som konkurrensen sållat fram tidningar 
med fungerande spridningsområde, politisk profil och affärsidé. De 
sista stora tidningsnedläggelserna, Göteborgs Handels- och Sjö
fartstidning och Stockholmstidningen blev mycket omskrivna och 
uppmärksammade. Mångfalden var hotad och en gräns var nådd. 

I spetsen för debatten om tidningsdöden stod bland andra Lars 
Furhoff som med sin avhandling och i sina debattartiklar under 
hela 1960-talet problematiserade det ständigt minskande antalet 
dagstidningar. I grova drag har antalet flerdagstidningar (4-7 
nr/vecka) reducerats från ca 150 vid 1950-talets början ti l l ca 90 
under 1980-talet. 

Om det statliga stödet inte funnits så skulle antalet dagstid
ningar år 1985 varit nere i ca 70. Detta hävdas i en trendfram-

1 Faktauppgifterna i detta avsnitt är hämtade ur Massmedia 1982 där ej annat 
anges. 

2 Bland annat med titlarna Tidningsdöden på elva orter - ßrslag till politiskt per
spektiv (1969) och Upplagespiralen (1967). 
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skrivning från 1975 publicerad av Engwalls. Denna siffra gäller tid
ningar som ges ut mer än 2 dagar per vecka. Omräknat ti l l det tidi
gare använda begreppet "flerdagstidningar" som ges ut mer än 4 
dagar per vecka skulle siffran vara nere i 55 (med dagens relation 
mellan antalet tidningar som ges ut mer än 2 gånger per vecka och 
de som ges ut mer än 4). Jämfört med denna trendframskrivning 
finns det alltså i dag många flerdagstioiingar som existerar på 
grund av statligt stöd, och många av dem får nära hälften av sina 
intäkter från staten*. 

Jakten på presstöd har fått många absurda yttringar, främst 
inom A-pressen. Detta förhållande analyseras av Raimo Issal i den 
omdebatterade boken "Leva med bidrag". En av huvudslutsatserna 
är att "den formella bidragskopplingen leder till ett utpräglat kal-
kyleringsbeteende, där det kan löna sig att försämra resultaten 
från den kommersiella marknaden då det kan leda til l ökade bidrag 
som förbättrar företagets totala ekonomi" .̂ 

Ägandet 

Samtidigt som antalet publicistiska enheter hålls relativt konstant 
sker en ständig centralisering av ägandet^. De cirka 160 enheterna 
ägs av cirka 80 ägare, och de tolv största dagstidningarna och dags
tidningskombinationerna står för 70 procent av den utgivna upp
lagan. 

Att ägarkoncentrationen inte problematiserats i lika hög grad 
som "tidningsdöden", beror förmodligen på att den inte är lika dra
matisk till sin karaktär, men också på att den journalistiska eller 
nyhetsförmedlande delen av tidningen i formell mening är skild 
från ägarintressena. Den "fria journalistiken" står över - eller åt
minstone på sidan om - ägarintressena. I den svenska modellen är 
företagsledningen oftast delad mellan en VD med ekonomiskt an
svar och Ansvarig utgivare med ansvar för innehållet i tidningen. 
En utredning, Massmediakoncentrationsutredningen, har dock 

3 Engwall (1975) sid 318-328. 

4 Hadenius & Weibull (1987) sid 43. 

5 Issal (1984) sid 144. 
6 Massmedia 1982 sid 89. 
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föreslagit en lag om motverkande av ägarkoncentrationen?. Ännu 
har dock ingen proposition från regeringen lagts i frågan. 

Utvecklingen under efterkrigstiden har präglats av minskande 
antal tidningar medan den totala upplagan stigit». Produktionen 
har därmed koncentrerats. Ytterligare tecken på koncentrationen i 
branschen är att en och samma centralredaktion och samma per
sonal arbetar med material till flera tidningar. Vidare utnyttjas 
gemensamma nyhetsbyråer och koncerngemensamt material ti l l 
ledarsidan, kultursidan, sporten m m. Till sist blir det allt vanligare 
med samtryckning och samdistribution. 

Koncernbildningen i svensk dagspress utgör en intressant 
strukturell nivå mellan det enskilda tidningsföretaget och bransch
organisationerna. Arbetsmiljöns utveckling blir i hög grad bero
ende av de beslut som fattas i koncernledningen. Koncernernas 
strävan til l kostnadsbesparing via standardiserad informations- och 
kommunikationsteknik, personaladministration, internutbildning 
mm slår igenom som viktiga yttre krafter i det enskilda tidnings
företaget. 

Borgfreden på marknaden 

Det allmänna intryck man får av tidningarnas agerande på markna
den är att få försöker konkurrera i nya spridningsområden, eller 
minska sitt spridningsområde för att därigenom öka slagkraften. 
Möjligheterna att vinna konkurrensfördelar genom att manipulera 
med spridningsområdet tycks vara uttömda. Konkurrensen inom 
de "fastlagda" gränserna är däremot föremål för stor uppmärk
samhet från de inblandade tidningsföretagen, även då det rör sig 
om marginella förändringar. På samma gång som man vill vara lite 
bättre än konkurrenten är man mycket kollegial och vill gärna ha 
kvar honom som sparringpartner. Enligt en ombudsman vid SJF 
var man under en period vid en av de större kvällstidningarna 
mycket orolig för att konkurrenttidningen förlorade upplaga och 
för dess låga kvalitet. Ett annat exempel tydliggör detta förhål
lande ännu bättre. Vid en brand i ett tidningstryckeri sade sig 
genast lokalkonkurrenten vara villig att trycka den drabbade tid
ningens exemplar. Konkurrenssituationen präglas med andra ord 

7 SOU 1980:28 Massmediekoncentration. 

8 Engwall (1983) sid 85-86. 
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av lokala spridningsmonopol där man inom monopolen hävdar en 
hög grad av kollegialitet. Pressfriheten och det fria ordet står i 
vissa sammanhang över den omedelbara och hårda företagskon
kurrensen. Abrahamsson menar dock att detta förhållande är 
generellt och beskriver det på följande sätt: 

Ledningen för en organisation ser i allmänhet med realism, och inte 
sällan en viss optimism, på de yttre krafter organisationen har att 
kämpa mot. Det är ju i allmänhet dessa krafter organisationen är till 
för att påverka och bemästrad 

Kollegialiteten materialiserades redan i den 1874 bildade Publicist
klubben där utgivare och enskilda publicister skall "främja vän
skapligt umgänge och samråd mellan landets publicister och andra 
som med dem har gemensamma syften, ...V. 

Branschekonomin och presstödet 

Dagspressen hade i början av 80-talet totalt sett en mycket svag 
lönsamhet. Branschen gick som helhet med förlust under 1981, 
men variationen i resultat mellan enskilda tidningsföretag var sam
tidigt mycket stor. Det fanns tidningar i toppen av lönsamhetsligan 
i landet och andra som var helt beroende av presstöd. För en tre
djedel av dagstidningarna var det statliga stödet av avgörande bety
delse. Främst var det så kallade lågtäckningstidningar (tidningar 
med låg hushållstäckning i spridningsområdet) med en utgivning 
av 4-7 nummer per vecka som hade ekonomiska problem. 

De för tidningarna viktigaste inkomstkällorna var annonser 
(48%) och upplageförsäljning (40%), av de totala intäkterna på ca 6 
miljarder kronor. För morgontidningarna i landsorten svarade 
annonsintäkterna för hela 65% av de totala intäkterna. Den 
genomsnittligt största utgiftsposten var löner, som svarade för 53% 
av de totala kostnaderna 1981. Resultatet för branschen som hel
het efter avskrivningar var -389 miljoner kronor, och presstödet 
uppgick samma år (1981) till 321 miljoner kronorn. 

9 Abrahamsson (1986) sid 95-96. 
10 Massmedia 1982 sid 276. 

11 Fakta om svensk dagspress. Odaterad informationsbroschyr från Svenska tid-
ningsutgivareioreningen. 
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Tidningarnas prispolitik har inriktats mot att höja annonspriset 
relativt sett mer än priset på själva tidningen. Prisökningen har 
drabbat annonsörerna hårdare än läsarna. "Denna prispolitik har 
utformats av de marknadsledande tidningarna; den har legat i 
deras intresse. Den gynnar de största och missgynnar de svaga tid
ningarna."^ 

Fyra av de fem statliga utredningar som genomförts i dagspres
sen mellan 1963 och 1985 har bidragit till att bygga upp ett omfatt
ande ekonomiskt stödsystem för dagstidningsbranschems. Det så 
kallade presstödet innehåller flera delar: Produktionsbidraget t i l l
kom 1972 och utgör ungefär 85 procent av det totala presstödet. 
Stödformen tillfaller de tidningar som har lägre hushållstäckning 
än 50 procent på utgivningsorten. Utvecklingsbidraget är ett tidbe-
gränsat bidrag till tidningar som inte är berättigade til l produk
tionsbidrag men som av en eller annan anledning hamnat i ekono
miska svårigheter. Bidraget är tidsbegränsat och delas ut efter be
dömning av presstödsnämnden. Etableringsstöd ges ti l l tidningar 
som nyetableras eller till fådagstidningar som går över ti l l fler-
dagarsutgivning. Samdistributionsrabatt betalas ut ti l l de tidningar 
som distribuerar sin tidning tillsammans med någon annan tidning. 
Nästan alla tidningar samdistribueras. Produktionssamverkans
bidrag tilldelas de tidningar med olika ägare som ingår i teknisk 
samverkan, exempelvis genom gemensam tryckeriutrustning. 
Annonssamverkansbidrag ges till tidningar som samverkar på 
annonsområdet. Pressens lånefond ger fördelaktiga lån till tid
ningar som på sikt kan stärka sin konkurrensförmåga. 

Bland de mer indirekta stödformerna kan nämnas att dagspres
sen är befriad från moms, har reducerad reklamskatt och reducer
ade posttaxor för tidningsdistributionn. 

Avsikten med presstödet är naturligtvis att det i grunden ska 
fungera positivt för de företag som behöver stöd för att fortleva. Vi 
hade inte haft den mångfald av olika tidningar som vi har idag om 
inte presstödet mildrat effekterna av marknadskrafternas inver
kan. 

12 

13 

14 

Präntare (1979) sid 28-29. 

Hadenius & Weibull (1987) sid 64. 

a a sid 69-73. 
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Personalvariationer och ekonomi 

På samma sätt som det finns variationer i det ekonomiska resulta
tet mellan enskilda tidningsföretag finner man att den redak
tionella personalstyrkan varierar avsevärt mellan tidningar av 
ungefär samma storlek (med storlek menas i det här fallet ungefär 
samma upplaga och omsättning). 

Tabell 1: Flerdagstidningar med upplaga 16 000-26 000 ex/dag. i« 

Tidning Upplaga^ Pol Omsättning Stöd Antal 
(ex/dag) färg (resultat) 

(mkr) 
(mkr) på red 

Bergslagsposten 16 728 B 25,9 ( + 0,1) 2,2 32 
Dagen 23 234 - - (-) 8,1 26 
Folket 23 684 S 36,8 (-2,5) 13,8 67 
Hudiksvallstidningen 18 071 B 25,9 ( + 1,8) 0,4 34 
Hälsingekuriren 17 051 S 25,6 (-) 0,4 34 
Länstidningen 17 862 B 36,0 (+1,1) 0,3 38 
Nya Norrland" 20 396 S 45,4 (-2,8) 7,1 70 
Piteåtidningen 16 453 S 24,8 ( + 0,0) 0,3 27 
Skaraborgs läns allehanda 23 253 B 30,5 (-2,2) 0,5 34 
Skaraborgs läns tidning 19 362 B 22,9 ( + 0,2) 1,5 33 
Sydöstran 22 108 S 35,0 ( + 0,4) 7,7 40 
Södermanlands Nyheter 20 283 B 28,3 ( + 3,2) 0,4 28 
Trollhättans tidning 17 588 - 24,2 (+4,4) 0,3 17 
Västernorrlands allehanda 17 211 B 27,6 ( + 0,6) 0,3 33 
Ystads allehanda 25 401 B 53,2 ( + 0,5) 0,5 36 
Örebro-Kuriren 21943 S 26,4 (-1,5) 8,7 50 
Örnsköldsviks allehanda 21617 B 36,6 (+4,4) 0,4 23 
Ostersundsposten 25 454 B 35,3 (-0,4) 1,6 44 

15 Uppgifterna är hämtade ur Massmedia 1983/84. 

16 Upplagan är den TS-kontrollerade upplagan l:a halvåret 1983. Omsättningen 
inkluderar statligt presstöd (produktionsbidrag) och eventuella andra verksam
hetsgrenar såsom civiltryckeri mm. 

17 Nya Norrland har redaktionell personal gemensam med Dagbladet. 
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Om man jämför de nio borgerliga och de fem socialdemokratiska 
tidningarna i detta upplageintervall så finner man följande^: 
Medelupplagan liksom medelomsättningen är ungefär lika. Diffe
rensen i upplaga är ca 600 ex per dag och i omsättning ca 2 mkr. 
Skillnaden i ekonomiskt resultat och i antalet anställda på redak
tionen är avsevärd. Medelantalet redaktionellt anställda är vid de 
borgerliga tidningarna 33 och vid de socialdemokratiska 43,4. 

Resultatmässigt är skillnaden mellan de tidningar som ingår i A-
pressen och de tidningar som ingår i Centerpress AB (Länstid
ningen, Södermanlands Nyheter och Östersundsposten) i detta 
upplageintervall så stor som 7,5 miljoner kronor, och den ökar ti l l 
närmare 40 miljoner om man bortser från statsstödet. De fyra A-
presstidningar som redovisas med resultatangivelse i tabellen ovan 
har med andra ord tillsammans en "överkostnad" som motsvarar 
omsättningen för en hel dagstidning med en utgivning av ungefär 
20 000 per dag. 

A-pressens större satsning på redaktionell personal kan dock 
rimligtvis bara förklara en bråkdel av skillnaden i ekonomiskt 
resultat. Om man räknar med att A-presstidningarna i genomsnitt 
har ett underskott på ca 10 miljoner kronor i detta upplageinter
vall, och att man har ett personalöverskott på i genomsnitt ca 20 
personer vid hela tidningen jämfört med de borgerliga tidningarna, 
så finner man att den direkta personalkostnaden svarar för mindre 
än hälften av underskottet vid en mycket översiktlig beräkning. 
(Här har det grovt antagits att varje medarbetare kostade företaget 
ca 20 000 kr per månad i direkta lönekostnader (1983), vilket torde 
vara högt räknat). Vi måste också anta att annonsintäkterna påver
kar utfallet. Generellt kan det vara så att A-presstidningarna har 
lägre hushållstäckning på utgivningsorterna, och därmed sämre 
förutsättningar för annonsförsäljning på dessa orter. 

Konsekvenser f ö r a rbe t smi l jön 

De aspekter på dagstidningsbranschen som hittills berörts kan 
sägas bilda några av de yttre ramarna för en bestämning av arbets
miljön och för arbetsmiljöns utveckling inom en överblickbar fram-

18 I jämförelsen har bara de tidningar som ges ut måndag - lördag medtagits. Nya 
Norrland har undantagits på grund av personalsamverkan med Dagbladet. 
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tid. De kan sammanfattas i följande punkter: 1) Relativt konstant 
antal dagstidningsföretag efter presstödets införande. Såväl före-
tagsnedläggelser som nyetableringar hör till ovanligheterna. 2) 
Ägarcentralisering och produktionskoncentration, teknisk och 
organisatorisk rationalisering liksom enstaka om- och nybyggnader 
av produktionslokaler präglar utvecklingen. 3) Ägarcentralisering 
och koncentration av produktionen innebär att koncernnivån, där 
investerings- och övriga strategiska beslut fattas, blir mer och mer 
intressant ur miljösynpunkt. 4) Branschutvecklingen kan i princip 
följa två logiska huvudfåror: Teknisk/organisatorisk rationalisering 
och mediautveckling/diversifiering. Drivkrafterna hämmas dock av 
presstödet som sådant och av presstödsvillkoren. 5) En förstelnad 
marknadsstruktur präglad av lokala monopol och kollegialitet 
mellan konkurrerande tidningsföretag. 6) Branschens svaga lön
samhet, men där lönsamheten varierar starkt mellan enskilda tid
ningsföretag. 

De områden där man kan anta att det sker förändringar är med 
andra ord i ägarstrukturen och i den fortgående teknisk/or
ganisatoriska rationaliseringen. Avgörande för utvecklingen inom 
arbetsmiljöområdet blir de beslut som fattas inom koncernerna, på 
koncernnivå, bm den rationaliseringens inriktning och konkreta 
utformning. 

Den förstelnade marknadsstrukturen gör att kostnadsjakt inrik
tad mot produktionskostnaderna blir mest logisk. Ny teknisk ut
rustning, nya rutiner, specialisering och nya former för samverkan 
och arbetsdelning som effektiviserar produktionen blir attraktiva 
former för rationalisering. Situationen blir akut komplicerad i den 
tredjedel av företagen som är beroende av presstöd, om stödet dras 
in. Drastiska rationaliseringsåtgärder kommer då att genomföras, 
under en relativt kort tidsperiod, om företagen överhuvudtaget 
kan "räddas". 

Arbetsdagen kan förlängas genom att såväl arbetsgivare som en
skilda arbetstagare börjar tumma på arbetstidslagens bestäm
melser. Vårt empiriska material antyder att det sker ett omfatt
ande övertidsuttag, och denna tendens kan utvecklas ytterligare. 
Ett sätt att sänka lönekostnaderna är att flytta över vissa av jour
nalisternas arbetsuppgifter till grafiker eller andra yrkeskategorier 
med lägre löneläge. På redaktionen kan arbetsintensiteten ökas 
genom att man ökar de journalistiska ambitionerna utan att utöka 
arbetsstyrkan. Omvänt kan man tänka sig att behålla ambitions
nivån (uttryckt i kvalité och spaltmillimeter) och samtidigt minska 
personalstyrkan. 



96 

Många tidningar utryrnmesekonomiserar genom att flytta tryc
keriet eller hela tidningen till billigare tomtmark i utkanten av 
städerna. Man behåller ett litet kontor inne i centrum för att inte 
förlora kontakten med läsare och annonsörer. Maskinutnyttjandet 
kan ökas via samtryckning med andra tidningar eller via legopro
duktion och civiltryck. 

Materialkostnaderna kan minska genom utnyttjande av billigare 
tidningspapper och genom att minska kostnader för material i det 
interna flödet (bly, film mm). Det bundna kapitalet kan minskas 
genom att papperslagret i tryckeriet minimeras och genom att 
minska lagret av tidlösa artiklar som redan betalats men inte publi
cerats. 

Produktionssystemets flexibilitet kan ökas och störningskäns
ligheten minskas genom ny tryckteknik som gör formatberoendet 
mindre. Rationaliseringen på detta område kan också inriktas mot 
ökat koncernsamarbete på en rad områden. 



7 Y R K E S R O L L E N 

Enligt Svenska Journalistförbundets stadgar skall följande villkor 
vara uppfyllda för att man skall betraktas som journalist och kunna 
erhålla medlemskap i S J F i ; a) Man skall vara anställd vid svensk 
eller i Sverige verksam tidning, nyhets- eller bildbyrå, radio eller 
television, b) Man skall tillhöra någon av ett antal namngivna och 
uppräknade yrkeskategorier. Efter särskild prövning kan med
lemskap också beviljas andra journalistiskt verksamma. Som jour
nalistiskt verksam betraktas den som självständigt framställer, 
väljer eller bearbetar redaktionellt material avsett för massmedier. 
Kriterierna är strukturbundna, inte i första hand relaterade ti l l 
innehållet i den journalistiska professionen. En innehållslig preci
sering används bara då de strukturanpassade kriterierna inte upp
fylls*. 

Definitionen ovan sätts på prov när nya arbetsuppgifter bildas 
på grund av teknisk eller organisatorisk rationalisering, särskilt i 
gränsområdet mot de grafiska arbetsuppgifterna. Här bör man 
notera att många av de arbetsuppgifter som utförs i sätteriet av 
GF-medlemmar rimligtvis måste falla in i definitionen. På goda 
grunder bör man kunna hävda att journalistiskt material bearbetas 
i sätteriet. Samtidigt kan man fråga sig på vilka grunder exempel
vis telefonmottagares räknas till de journalistiska yrkena. Deras 
arbete stämmer dåligt överens med de krav som anges i defini
tionen. Man kan på sin höjd påstå att telefonmottagarna omvandlar 
redaktionellt material från ett medium till ett annat, inte att de 
bearbetar det. Förmodligen är det så att telefonmottagararbetet 
successivt har förändrat karaktär, och att det tidigare var ett kva
lificerat journalistiskt arbete. 

1 Svenska journalistförbundets stadgar (1977), sid 2-3. 

2 Definitionen av yrket journalist varierar avsevärt mellan olika länder. Se bland 
annat Bohére (1984). 

3 Telefonmottagarna tillhör journalistforbundet. De tar emot artiklar och notiser 
per telefon och skriver sedan ut dessa på maskin. 
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I praktiken överlappar de grafiska och journalistiska arbetsupp
gifterna varandra i dagspressen, men förbundstillhörigheten avgör 
befattningsnomenklatur, lön, förmåner m m. Inom A-pressen finns 
grafiker som rättar de fel som uppkommer i text och annonser, i 
praktiken samma uppgift som journalistkategorin korrekturläsare. 
Skillnaden är att korrekturläsarna sätter ut rättningsanvisningar 
med penna på en papperskopia av artikeln/annonsen, medan grafi-
kerkategorin "rättare" korrigerar direkt på bildskärm. Ett annat 
exempel där skillnaden mellan journalister och grafiker är svår
bestämd finns i kategorierna telefonmottagare och inskriv-
are/perforatör. Telefonmottagaren skriver ut ett muntligt manus 
och inskrivaren skriver från ett skriftligt på samma typ av tan
gentbord. De svåraste gränsdragningsproblemen finns dock mellan 
redigerare och kodare respektive ombrytare/monterare. På vissa 
dagstidningar förser redigerarna sidskisser och manus med gra
fiska koder, medan sportsidorna i stor utsträckning redigeras i sät
teriet på andra tidningar. 

Den genuina journalistiska yrkesrollen finns inte i gränszonen 
mot de grafiska arbetsuppgifterna. Diskussionerna kring de delvis 
nya arbetsuppgifter som uppstått vid införandet av ny tidnings
teknik har dock gjort att journalistyrkets gränser snarare än dess 
kärna kommit i fokus när det gällt att bedöma vad som är journa
listiskt arbete och vad som inte är det. Ur arbetsmiljösynpunkt är 
denna diskussion viktig därför att kvalifikationsaspekterna sätts på 
hårda prov i dessa marginalyrken*. 

Man kan, spekulativt och tillspetsat, tänka sig att SJF håller 
kvar och konserverar yrkesroller i gränsområdet mot grafikerna av 
flera skäl, bland annat för att på sikt kunna återförena arbetsdel-
ade moment ti l l "hela" journalistiska arbeten som därmed skulle 
innehålla momenten datainsamling, manusskrivande, redigering 
och kontroll av resultatet. Detta kommer att vara tekniskt möjhgt 
att förverkliga på bred front inom en tioårsperiod med hjälp av ny 
teknik. Marginalyrkena kan också "säljas" i framtida förhandlingar 
med arbetsgivaren för att man därmed skall kunna åstadkomma 
fördelar för journalistkårens kärntrupper. En annan anledning till 
att värna om marginalgrupperna är att förbundets numerär bibe
hålls vilket kan ses som positivt ur den egna kårens synvinkel. 
Större förbund ger starkare maktbas. Till sist bör man också beakta 
att det finns ett genuint intresse för att tillvarata medlemmarnas 
intressen, även de för kåren perifera grupperna telefonmottagare, 

4 Beteckningen "marginalyrke" används dels därför att dessa yrken gränsar mot 
andra yrkeskategorier, och dels därför att c"a är hotade som yrken av ny teknik 
och nya organisationsformer. 
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korrekturläsare och arkivarier. Kanske menar man att dessa grup
per "får det sämre" i en annan facklig organisation. 

Oavsett vilka skälen är, så blir det svårt att hävda att dessa mar
ginalgruppers yrkeskvahfikationer skall kunna ligga som positiv 
grund för deras egen status på arbetsplatsen, deras självkänsla och 
utveckhngsmöjligheter. Var och en som innehar någon av dessa 
marginalbefattningar vet ju i själva verket att de när som helst 
måste ändra sina arbetsuppgifter eller sluta på grund av att tek
niska och organisatoriska rationaliseringar gjort deras traditionella 
yrkesbeteende irrelevant och gammalmodigt ur arbetsgivarens 
synvinkel. "När som helst" betyder: När de centrala förbunden och 
arbetsgivarna formellt kommit överens om vem som skall göra vad 
och til l vilket förbund denna arbetsuppgift skall höra. 

Tidigare användes marginalbefattningarna som det domine
rande insteget i journalistyrket. Sedan journalisthögskolorna 
kommit ti l l har dock denna karriärväg begränsats. Det är åtmin
stone inte vanligt att man går journalisthögskola för att börja 
arbeta som telefonmottagare eller korrekturläsare. Samtidigt hin
dras karriärvägen för dem som saknar yrkesutbildning av de jour-
nalistutbildade som börjar sin karriär som reporter eller redige
rare. 

Den professionella journalistkåren? 

Det man i allmänt tal syftar på då man pratar om journalister är i 
första hand reportrarna och redaktörerna liksom i viss mån redige
rarna. Dessa yrkeskategorier kan sägas utgöra den professionella 
kärnan i yrket. Om dessa grupper med en något stringentare defi
nition av "professionell yrkesgrupp" visar sig ha genuint professio
nella egenskaper så kan man förvänta sig följande allmäna drags: 

5 Professionella egenskaper i yrken, och kriterier för att betrakta en yrkesgrupp 
som professionell, diskuteras längre fram i texten. 
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Professionella åtnjuter vissa privilegier. De professionella har i all
mänhet höga löner och 'intressanta' arbeten relativt den övriga 
arbetsmarknaden. De professionella har makt. I kraft av kompetens-
och behörighetsregler kontrollerar de institutionerna inom 'sina' 
yrkesområden, som läkarna sjukvården och officerarna krigsmak
tens 

En omfattande forskningstradition kan komma til l användning vid 
beskrivningen av den journalistiska yrkesrollen om det visar sig 
rimligt att beskriva journalisterna som en i vissa avseenden profes
sionell yrkesgrupp. En sådan ansats har gjorts av Windahl (1975) 
där han drar slutsatsen att journalisterna är i full färd med att 
skapa sig en status av professionell yrkesgrupp, på samma sätt som 
läkare och advokater. 

Inom professionaliseringsforsknignen finns mycket sakkunskap 
samlad. Översikter över teorier och olika definitioner finns såväl i 
Windahl (1975) som i Hellberg (1978). Bland de olika ansatser som 
där presenteras finns en huvudsaklig skiljelinje mellan de forskare 
som ansluter sig till en typologisk ansats och de som ansluter sig 
til l en gradualistisk. De med en typologisk ansats menar att det 
finns en klar gräns mellan professioner och "icke-professioner". 
Professionerna har karaktäristika som andra grupper saknar. Det 
är just dessa karakteristiska drag som gör att fördelarna med att 
tillhöra en professionell grupp faller ut. De med en gradualistisk 
ansats menar däremot att alla yrken kan beskrivas som mer eller 
mindre professionaliserade. Karakteristiska drag och erövrade för
delar utvecklas gradvis. 

Swen Windahl har i sin avhandling Professionella kommunika
törer (1975) behandlat den journalistiska yrkesrollen ur två infalls
vinklar; journalisten som kommunikatör och journalisten som pro
fessionell. I sin egen empiriska studie har Windahl uteslutit de 
tidigare diskuterade marginalgrupperna korrekturläsare, telefon
mottagare m f l . Uppenbarligen betraktar han inte dessa grupper 
som delar av en professionell journalistkår. I det följande presen
teras Windahls utgångspunkter och resultat kring journalistkårens 
professionalism och professionaliseringssträvanden med den ur
valsgrunden att det som presenteras har anknytning till arbets
milj öproblematiken. 

När Windahl belyser journalisternas professionalisering gör han 
det på två nivåer: 1) Kollektiv professionalisering. En process som 

6 Björkman & Lundqvist (1981) sid 20. 

7 Windahl (1975) sid 38. 
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omfattar hela yrkeskåren. 2) Individuell professionalisering som 
består av en (eller flera) process(er) där individer utsätts för på
verkan och förändras i en riktning som kallas professionell orien
tering. 

"Man bör kunna se de två formerna för professionalisering som 
något av samma process på två nivåer. Summan av resultaten av 
den individuella professionaliseringen inom ett yrke ingår i den 
kollektiva, men är inte ekvivalent med denna. De två formerna är 
intimt relaterade: En förändring i den ena kan lätt orsaka en för
ändring i den andra."» 

För att bedöma journalisternas kollektiva professionalisering utgår 
Windahl från en definition av professionalisering som innehåller 
följande element: Yrkesorganisationen, kunskaper och deras för
värvande, yrkesetik och uppförandekod, autonomi, krav på mono
pol, samt klient- och serviceimiktning. 

Windahl diskuterar sig igenom varje element och belyser i vil
ken mån journalistkåren kan betraktas som professionell, med 
andra ord hur väl yrkesorganisationen uppfyller de krav man kan 
ställa på en idealtypisk organisation, hur höga yrkeskvalifikationer 
som krävs, om det finns en yrkeskod och hur den tillämpas osv. 
Han drar sedan följande huvudslutsatser om yrkeskårens profes
sionalism: 

Journalistyrket kan sägas vara i början av en professionali-
seringsperiod, men flera begränsningar och hinder återstår innan 
kollektivet uppnår professionell status. 

Varken SJF eller Publicistklubben uppfyller helt kraven på en 
professionell organisation enligt Windahl. SJF driver inte krav på 
ensamrätt för yrkestiteln journalist och man diskuterar inte möj
ligheten att skapa en kår av "legitimerade journalister". SJF har 
också begränsad kontroll över sina medlemmar och deras arbets
situation sett i relation till arbetsgivarna. 

Inrättandet av samhällsadministrerade högskolor för journa
lister bör ses som ett professionaliseringstecken. Utbildningsvoly
men ökar och samhället erkänner yrkeskårens utbildningsbehov. 
Likaså bör de för kåren gemensamma etiska reglerna ses som ett 
tecken på professionalism. 

Kravet på autonomi tillgodoses inte i och med att tidningsled
ningen via den ansvarige utgivaren begränsar journalisternas kon
trollmöjligheter över arbetssituation och yrkesutövande. 

8 a a sid 161. 
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Varken yrkeskåren eller samhället har, enligt Windahl, ställt 
krav på vem som får utöva journalistyrket. Journalistkåren står 
därmed långt ifrån en monopolsituation eftersom den relativt låga 
utbildningsnivån inom kåren knappast ger underlag för monopol
krav. Kåren har heller inte något fungerande sanktionssystem mot 
"icke-journalister". 

Journalistkåren har stora svårigheter att bygga upp en profes
sionell relation till sina klienter - läsarna. Windahl menar att läs
arna är alltför anonyma. De befinner sig på för stort avstånd, och 
det är i första hand tidningsägarna som bestämmer vilken service 
som skall ges till läsarna. Journalisternas yrkesregler reglerar 
också, enligt Windahl, i första hand relationen till källorna och dem 
man skriver om. Bara en, av de då totalt tio yrkesreglerna, reglerar 
förhållandet till läsarens. Windahl kommenterar detta på följande 
sätt: 

Därför blir en ökad medvetenhet om publiken en förutsättning för 
en professionalisering i positiv bemärkelse...") 

men, 

Professionalism kan bli liktydigt med elitism, om den inte just 
grundas på en känsla för klienterna, en uttalad serviceorientering, 
som inte enbart framstår som en Potemkinkuliss. Detta ser jag som 
en viktig punkt i diskussionen kring journalisters professionali
sering, i i 

Graden av individuell professionalism kan enligt Windahl bedömas 
på två sätt, dels utifrån den yrkesverksammes attityder till ett pro
fessionellt beteende, dels hur han/hon faktiskt beter sig. Pro
fessionell orientering hos den enskilde journalisten bör manifes
teras i exempelvis följande attityder: 

Utbildning. Det är viktigt att yrkesutövarna har en spe
cialiserad utbildning. Att det också är önskvärt med vid
areutbildning. 

9 

10 

11 

Spelregler ßr press, radio och TV (1982). 

Windahl (1975) sid 241. 
a a sid 253. 
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Kunskaper. Att yrkesutövningen kräver vissa kunskaper, 
som förvärvas via utbildningar. Utan kunskaperna och ut
bildningen bör ingen få utöva yrket. 

Arbetsuppgifter. Att man bör ha arbetsuppgifter som mot
svarar ens kvalifikationer och som inte är oförenliga med 
yrkets etiska normer. 

Arbetsgivare, överordnade. Att dessa ofta inte har någon 
möjlighet att bedöma ens arbete, att de bör ge maximal 
autonomi åt yrkesutövaren. Man skall ha större lojalitet mot 
sitt yrke än med sina överordnade. 

Yrkesorganisation. Organisationen skall driva professionella 
krav, inte bara traditionellt fackliga. Man bör vara aktiv 
inom yrkesorganisationer. 

Om kåren som helhet professionaliseras, och fortsätter att göra 
det, kan man alltså förvänta sig att dessa attityder blir vanligare 
och att den enskilde journalisten mer och mer kommer att bete sig 
i enlighet med dessa normalattityder. Man kan alltså förvänta sig 
att journalistkåren arbetar för en utökad journalistutbildning, både 
på grundutbildnings- och vidareutbildningsnivå. Vidare att man vid 
nyanställningar hårdare hävdar utbildningskravet och att man 
oftare och mer bestämt hävdar yrkesetiken gentemot ekonomiska 
och andra intressen. 

De tendenser som utvecklats sedan 1975, då Windahl skrev sin 
avhandling, måste tolkas så att utvecklingen i stort sett följt de för
väntade linjerna. Diskussioner pågår om en utökning av jour
nalisthögskoleutbildningen i antal platser och förlängning av ut
bildningen til l tre år samtidigt som betygskraven vid inträdet t i l l 
utbildningen ökar. Diskussioner pågår också om återinförande av 
inträdesprov till journalistutbildningen. Det närmast militanta 
hävdandet av yrkesreglerna och yrkesetiken i textreklamdebatteni2 
bör också ses som en förstärkt professionell hållning i Windahls 
mening. Fler exempel skulle kunna nämnas samtidigt som man 
inte ser några tecken till motsatta tendenser. Den rimliga 
tolkningen är alltså att professionaliseringen i kåren tilltar. 

12 Debatten rör otillbörlig och oetisk koppling mellan skenbart nyhetsorienterade 
artiklar och annonser. Det kan röra sig om en marginell händelse i ett företag 
som presenteras med stora rubriker i tidningen pa samma sida eller uppslag 
som företaget annonserar stort om sina produkter. 
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Vad skulle i framtiden kunna hota en fortgående professionali
sering? Windahl menar att bl a kraven på ökad kontroll och auto
nomi knappast kan realiseras utan konflikter med arbetsgivar
sidan. Avgörande för utfallet i dessa professionaliseringselement 
blir därmed bestämda av kårens styrka gentemot arbetsgivarna, 
och vilka motstrategier som mobiliseras och materialiseras i form 
av personalpolitik, produktutformning, organisation, teknik m m. 

Även från fackligt håll kan man vänta sig sparring i försöken att 
etablera en journalistprofession. Uno Westerlund, TCO, menar att 
det finns goda skäl för att stödja skilda yrkesgruppers önskemål om 
utveckling mot ökad professionaliserings. Professionaliseringen 
ger stöd åt den egna gruppen, stöder välfärdsutvecklingen genom 
utveckling av nya kunskapsområden och forskningsfält, samt stö
der den sociala utjämningen genom att existerande professioners 
exklusivitet blir mindre. Han varnar samtidigt för professionali
seringens avigsidor. Den kan leda till segmentering av arbets
marknaden genom att vissa professioner skapar monopol på de 
arbetsuppgifter som de utbildats för. Inom företagen kan skarpt 
utmejslade professioner utgöra hinder för lagarbete och grupp
arbetsformer. Professionen kan också verka som konservativ kraft 
mot nya arbetsmetoder och teknisk utveckling. På samhällsnivån 
kan professionens expertroll ytterst bli ett hot mot demokratin -
professionens kunskapsmonopol inkompetensförklarar klienter, 
allmänhet och politikern. 

Ett annat viktigt förhållande påpekas av Hellberg (1978) och rör 
balansen på arbetsmarknaden mellan utbud och efterfrågan på de 
professionellas tjänster. Hon menar att: 

Ett underskott av professionella är, om det är ett knappt sådant, 
tämligen oproblematiskt ur professionens synpunkt, kanske rentav 
mycket gynnsamt. Ett kraftigt underskott är däremot hotande, då 
andra yrkesgrupper kan träda fram och tillfredsställa efterfrågan 
och därmed hota professionens revir. Ett visst överskott av profes
sionella tjänster är ur professionens synvinkel ett besvärligt för
hållande. De professionella tvingas in i andra icke avsedda yrkes
verksamheter och troligen också sådana yrkesverksamheter som an
ses under professionens nivå, de professionella blir 'sousclassé'.is 

13 

14 

15 

Westerlund (1986) sid 14. 

a a sid 15-16. 

Hellberg (1978) sid 53. 
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Detta bör innebära ett svårt dilemma för kåren. Samtidigt som man 
vill att många skall skaffa sig en professionell utbildning så får inte 
utflödet av professionella kommunikatörer från utbildningsställena 
bli så stort att ett överskott uppstår. En avgörande fråga blir då om 
journalistförbundet lyckas kontrollera intaget och antalet utbild
ningsplatser vid journalisthögskolorna. Att kontrollera prakti
kerutbildningen blir dock bara meningsfullt om kåren också har 
kunskaps- och yrkesmonopolet säkrat. När det gäller kunskaper1 

går Hellberg längre än Windahl i kraven på vilka verksamheter 
som skall behärskas av kåren inom det egna reviret. Kunskaps
monopolet kräver att det inom en genuin profession fmns forskare, 
lärare och praktikerroller. Forskning kring kommunikation, 
medier m m har hittills i huvudsak utförts av statsvetare, sociolo
ger och pedagoger varför journalistkåren inte kan sägas ha ett hel
gjutet kunskapsmonopol. 

Andra problematiska sidor i journalistkårens eventuella profes
sionalisering som i dag är högst relevanta är journalisternas parts
förankring och konflikten med den konkurrerande yrkesgruppen 
grafiker. 

Om man antar att journalisterna befinner sig i en professionell 
etableringsfas, så har det historiskt visat sig att partsförankringen 
varit helt avgörande. Under läkarnas professionella etableringsfas 
försämrades ofta patienternas tillstånd, men naturläkekonsten 
kunde likväl kriminaliseras och betraktas som kvacksalveri på 
grund av att läkarna åtnjöt statens stöd och beskydd. Journalist
ernas beskydd materialiseras dels i tryckfrihetsförordningen och 
dels i presstödet. Resultatet blir att de för journalisterna så hot
ande och förhatliga annonsbladen i praktiken kriminaliseras efter
som de inte kommer i åtnjutande av statligt stöd, och därmed i 
praktiken får avgörande konkurrensnackdelar i jämförelse med 
den etablerade dagspressen. Professionaliseringen av kåren är med 
andra ord i relativt hög grad beroende av statens beskydd"*. 

Tunstall (1971) betvivlar att journalisterna någonsin kommer 
att etablera sig som genuin profession. Samtidigt menar han att 
just de linjer som journalistyrket utvecklas efter, med särskild 
hänvisning till svenska förhållanden, pekar mot en ökad profes
sionalisering av yrkeskåren. Efter att ha diskuterat de egenskaper 
som karaktäriserar en professionell yrkeskår konstaterar han att: 

16 Jfr Björkman & Lundqvist (1981) sid 20. 
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Det är mycket osannolikt att journalismen någonsin kommer att 
förvärva dessa professionella attribut i samma omfattning som 
exempelvis medicinen. Ett mer realistiskt mål, om nu yrkeskåren 
vill eftersträva det, vore att göra journalismen till en semiprofes-
sion.17 

Det finns också ett särskilt dilemma i journalistkårens eventuella 
strävan mot en högre grad av professionalism. Statens beskydd får 
en problematisk sida i och med att journalisternas roll bland annat 
är att bevaka och kritiskt granska statens förehavanden. 

Karriärvägar och arbetsmarknad 

Insteget i journalistyrket, och till ett arbete vid ett tidningsföretag, 
har historiskt gått till på en rad ohka sätt. Tidningsföretaget, med 
sina högst varierande arbetsuppgifter med tillhörande variationer i 
kvalifikationskrav, har sugit upp personal med varierande bak
grund och ingångskunskaper. För vissa befattningar har en allmän 
akademisk bakgrund varit relevant, exempelvis för korrekturläs
are, reportrar och politiska medarbetare. För fotografer har fotoin
tresse, i allmänhet odlat på fritiden, varit en nödvändig ingrediens 
för insteg i fotografbefattningar. Sportjournalister har i allmänhet 
ett grundmurat sportintresse, parat med en successivt inövad för
måga att skriva sportnotiser på freelance-basis, innan de erbjuds 
anställning vid sportavdelningen. Många sportmedarbetare går 
sedan över ti l l allmänjournalistiken eller till arbetsledande befatt
ningar vid redaktionen. 

Många journalister har börjat sin karriär i tidningsbranschen 
som inhoppare och frivilliga medarbetar, så kallade volontärer, 
innan de erhållit fast anställning vid tidningen. Sedan tillkomsten 
av journalisthögskolorna har dock denna successiva upplärning och 
socialisering in i yrket, i företagets regi, minskat i betydelse. En 
utbildning vid JH innebär en yrkesutbildning som åtminstone for
mellt skall ge de yrkeskunskaper som krävs för befattningar som i 
första hand reporter men även som redigerare. För andra journalis
tiska befattningar finns ingen direkt journalistisk yrkesutbildning 
(arbetsledare och chefer, fotografer, korrekturläsare m fl). För 

17 Tunstall (1971) sid 69. 
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redan yrkesverksamma journalister ges årligen ett antal fortbild
ningskurser vid FOJO i Kalmar'». 

De yrkesutbildade journalisterna börjar i allmänhet sin anställ
ning som reporter eller redigerare, eller med en blandning av 
bägge dessa arbetsuppgifter. Allra vanligast är det att journalisten 
efter yrkesutbildningen börjar som redigerare. Sedan försöker de 
med olika tekniker lotsa sig över till reporterjobb. I allmänhet 
söker man sig til l journalistiken för att få skriva, men de flesta 
tvingas in i en period av redigering för att så småningom kunna 
uppnå skrivandets privilegium. 

Löneaspekterna spelar naturligtvis en stor roll vid valet av kar
riär, men i den relativt platta hierarki som finns vid tidningsföre
tagen så kan lönen lika väl fungera som tvångströja som morot. Har 
man en gång gjort valet att arbeta som redigerare, så får man ob-
tillägg och en personlig anpassning till denna lönenivå gör det svårt 
för många att gå tillbaka till ett reporterjobb på dagtid. Detsamma 
gäller om man börjar arbeta som redaktionssekreterare men vill gå 
tillbaka till skrivande befattningar. Detsamma gäller också om man 
av löneskäl flyttar till en större och mer ansedd tidning med stort 
spridningsområde, och efter en tid upptäcker att man hamnat "för 
långt ifrån läsarna". Löneskäl kan då hindra honom eller henne att 
gå tillbaka till någon landsortstidning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att karriärbeteendet på
verkas såväl av lönen som av arbetsvillkoren, men att det samtidigt 
inte finns några helt entydiga karriärvägar inom eller mellan tid
ningsföretagen. Visst finns det mönster som säger att man bör gå 
från arbetsledarbefattningar vid någon landsortstidning, flytta ti l l 
Stockholm och sedan arbeta sig in vid TT, Svenskan eller DN. Men 
rörligheten mellan tidningsföretag bestäms i stor utsträckning av 
den enskilde journalistens personliga överväganden i kar
riärhänseende. Att göra karriär är för många journalister det
samma som att bli skickligare yrkesutövare, snarare än att klättra i 
en företagshierarki. 

Arbetsmarknaden för utexaminerade journalister har varit god 
under lång tid. Lars Furhoff har karaktäriserat situationen på föl
jande sätt: 

I början av 70-talet hade vi en arbetslöshet bland de nyutexaminer
ade på 6 procent. Därefter har det varit omöjligt att påvisa någon 
egentlig öppen arbetslöshet. I de mätningar som SCB regelbundet 
genomför tre månader efter examen har journalistlinjen alltid pla
cerat sig i toppen med siffror på 85-90 procent verksamma i yrket. 

18 FOJO är en högskoleinstitution för fortbildning av journalister. 
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Mycket fler kan det egentligen inte bli om man beaktar värnplikt, 
barnafödande, fortsatta studier och annat. Vad vi idag besväras av 
är inte arbetslöshet utan landsortstidningarnas krav på ökad intag
ning - ett krav som jag avvisar bland annat därför att journalistiken 
måste vara ett öppet yrke, inte ett legitimationsyrke. Därför kan 
kapaciteten aldrig få bli så hög som 100 procent av nyrekryte
ringen.̂  

Konflikten mellan grafiker och journalister 

Konflikten mellan grafiker och journalister kan med fördel ses ur 
ett professionaliseringsperspektiv, åtminstone om man ser närm
are på journalisternas bevekelsegrunder i konflikten. Om man 
antar att professioner har en inbyggd tendens att expandera, så in
nebär detta att journalisterna strävar efter kontroll över de cen
trala posterna i alla medier. "De haussar den egna kompetensens 
allmängiltighet och framställer den som tillämpbar inom ett 
mycket brett verksamhetsområde'^. I praktiken en inställning som 
riktar sig såväl mot arbetsgivare som mot konkurrerande pro
fessioner eller yrkesgrupper. I detta fall i första hand mot grafik
erna och annonsförsäljarna. 

Hur denna inställning manifesteras är dock en öppen fråga. Om 
journalisterna möter hårt motstånd från grafikerna kommer jour
nalisterna att retirera till de journalistiska kärnbefattningarna 
reporter respektive redaktör. Är motståndet ringa, eller om jour
nalisterna får arbetsgivarsidan som tillfällig bundsförvant, så ut
löses den imperialistiska inställningen i praktisk handling varvid 
grafikerna i det närmaste försvinner från tidningsföretagen. 

I en tid då ny produktionsteknik införs i tidningsföretagen 
kommer de ovan nämnda aspekterna att spela en avgörande roll för 
de inblandade yrkeskategorierna. De motsättningar som är verk
samma och som måste beaktas vid införandet av ny teknik i tid
ningsföretagen är av två slag som delvis är oberoende av varandra: 

19 Ur ett brev fran Lars Furhoff, f d rektor vid journalisthögskolan i Stockholm, 
daterat 1985-07-02 och med kommentarer till det första manuset till denna av
handling. 

20 Björkman & Lundqvist (1981) sid 21. 
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Motsättningen mellan ett kortsiktigt vinstintresse och ön
skan att ge produkterna högt bruksvärde/läsvärde. Exem
pelvis mellan journalister och tidningsföretagets exekutiv. 

Motsättningen mellan olika yrkeskategorier som har ambi
tionen att etablera sig som profession, eller att vidmakthålla 
en eventuellt redan erhållen professionell status. Exempel
vis mellan journalister och grafiker. 

Motsättningen mellan vinstintresset och läsvärdet manifesteras i 
och med att arbetsgivarsidan realiserar sina rationaliserings
strävanden riktade mot såväl arbetskraft som arbetsmedel för att 
minska produktionskostnaden. Man kan invända mot detta genom 
att säga att såväl ägare som anställda har ett intresse av att ge pro
dukterna ett högt bruksvärde. Argumenten för teknisk och organi
satorisk rationalisering brukar dock sällan baseras på viljan att höja 
kvalitén - utan i första hand på viljan att minska produktionspriset. 

Arbetsinnehåll, arbetsvillkor och arbetsorganisation kommer 
ovillkorligen att förändras om tekniken förändras. Förändringens 
konkreta form kommer dock i hög grad att bero av hur motsätt
ningen mellan yrkeskategorierna hanteras. Kampen om betjä
ningsrätten till den nya tekniken vid tidningsframställmng måste 
avgöras, och detta är ingen kamp mellan enskilda individer vid en
skilda tidningsföretag utan en kamp mellan mer eller mindre eta
blerade professioner eller yrkeskårer. 

Konflikten mellan grafiker och journalister gäller i praktiken 
betjäningsrätten till de nya datorbaserade systemen för integrerad 
text- och bildbehandling. I dessa system har traditionellt grafiska 
respektive journalistiska arbetsuppgifter integrerats, och det är 
inte självklart vilken yrkeskategori som skall göra vad. 

Den nya tekniken är utformad så att den bl a kan överta mänskligt 
arbete, kasta om ordningen i produktionsprocessen, eliminera led i 
produktionen, sammanföra uppgifter - både inom och mellan olika 
yrkesgrupper - omvandla och skapa helt nya arbetsuppgifter.21 

Skulle det vara så att journalisterna lyckas materialisera sin idé om 
vad som är journalistiskt arbete, d v s att journalister - och bara 
journalister - skall framställa, välja och bearbeta redaktionellt 
material avsett för massmedier, så kommer det inte att finnas plats 
för traditionella grafiker vid dagstidningsföretagen. Däremot kan 

21 Dilschmann (odaterad) sid 92. 
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man förvänta sig en ökande skara dataoperatörer, tekniker och 
reparatörer med mer eller mindre fast anställning vid dagstid
ningsföretagen. En utveckling som i så fall ansluter sig ti l l de för
hållanden som idag råder i USA där man håller på att göra sig av 
med grafikerna, men där datateknisk personal ökat kraftigt i 
antal22. 

Konsekvenser för arbetsmiljön 

Journahstkårens strävan mot professionahsering innebär att 
kårens möjlighet att själv reglera arbetsvillkoren på ett positivt sätt 
kan öka. Men detta förutsätter att man använder sina ökade 
maktresurser ti l l att reglera kravstrukturen i de journalistiska 
yrkesrollerna på ett sådant sätt att belastningen från arbetsmiljön 
minskar. 

Revirgränserna mot företagsledningen - och dess vinstperspek
tiv - och mot grafikerna - i deras strävan att behålla jobben - kom
mer att stärkas. Med en harmonisyn på tidningsföretaget, d v s "vi 
arbetar ju ändå mot samma mål", är detta naturligtvis problema
tiskt. Men om vi ser det som viktigt att journalisterna ges möjlig
het att värna om sina gränser, såväl utåt, uppåt som inåt i före
taget, är detta inget problem. Det är snarare en förutsättning för 
en positiv utveckling av yrkesrollen och av arbetsmiljön. Samtidigt 
är det viktigt att journalisterna utvecklar egna personalpolitiska 
perspektiv, lär sig organisera arbetet på redaktionen och tillägnar 
sig produktionstekniskt kunnande vad gäller planering och pro
duktionsstyrning. 

Jag bedömer att det redan nu finns potentiella möjligheter för 
kåren att utveckla arbetsmiljön i positiv riktning. De redaktionella 
cheferna och arbetsledarna är i allmänhet medlemmar i journalist
förbundet vilket i viss mån kan garantera en yrkesmässig lojalitet 
mellan chefer och medarbetare. För att medarbetarna ska kunna 
ha någon nytta av denna lojalitet så krävs det att cheferna och 
arbetsledarna tillägnar sig kunskaper om arbetsmiljön och dess 
koppling til l personal- och produktionsfrågor. Cheferna måste inse 
värdet av att ge medarbetarna största möjliga förutsättningar att 
utöva sitt yrke i "lustfylld aktivitet". 

22 Graffiti nr 3 (1982). Projektinformation från Utopia-projektet. 
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Redaktionens gränser, eller gränserna mellan journalister och 
övriga medarbetare vid tidningsföretag, kommer att förändras till 
följd av såväl allmänna professionaliseringstendenser som av ny
teknik. Ingalill Erikssons tillhandahåller två metaforer som kan 
vara användbara för att förstå och möjligen också styra utveck
lingen vid en fortgående professionahsering. Hon menar att man 
dels måste analysera vilda-västern-effekten - som innebär att yrkes
grupper slåss om att få utföra vissa attraktiva arbetsuppgifter - och 
svarte-petter-effekten - som innebär att yrkesgrupper värjer sig mot 
vissa uppgifter och därmed skapar utrymme för nya eller andra 
yrkesgrupper vid tidningarna. Ny teknik plockar upp dessa båda 
tendenser på dagordningen, och vi ska därför närmare studera tek
nikutvecklingens möjligheter och problem. 

23 Eriksson (1989) sid 240-241. 
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De tekniska hjälpmedlen vid tidningsredaktioner har under lång 
tid bestått av ordinär kontorsutrustning och fotoutrustning. 
Skrivmaskiner, telefoner och telefaxutrustning som inbördes f r i -
kopplad teknisk utrustning tillhörde fortfarande standardutrust
ningen vid många tidningsredaktioner i början och mitten av 80-
talet. Den tekniska revolution som karaktäriserade 70-talet, med 
fotosättning och datorstödd textbehandling, påverkade i första 
hand arbetet i sätteriet. Under 80-talet har även redaktionerna 
integrerats i den datorstödda tidningsproduktionen. 

Från att tidningsproduktionen tidigare varit organiserad som 
flöden där material gått från artikelförfattaren eller fotografen till 
tryckeri och distribution, från hand till hand, organiseras 80-talets 
produktion kring ett datorsystem. Teknik och arbetsorganisation 
smälter samman i det integrerade datorsystemet. Kommunikation, 
information och manipulering av materialet på dess väg från 
manus til l färdig tidning sker hela tiden via det integrerade 
datorsystemet. 

I denna utvecklade form av tidningsframställning kan alltså hela 
bearbetningen, från artikelförfattande till tryckplåt, ske med 
datorstöd. Teknikutvecklingen har dock inte skett plötsligt, även 
om den gått relativt snabbt, utan kan beskrivas i teknikgenera
tioner i: 

I den första generationen perforerades tecken på en hålremsa 
som sedan matades in i fotosättningsmaskinen. Under den andra 
generationen började man lagra texten på skivminnen. Korrigering 
av texten gjordes med hjälp av bildskärm som var ansluten til l da
torn. Texten matas till fotosättmaskinen efter korrigering. Den 
tredje generationen präglas av att bildskärmen används även vid in
skrivning och redigering av text. Datorn börjar också användas for 
administration av textflödet (sortering av annonser, utmatning av 

l Efter Ehn m fl (1983). 
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artiklar i en viss ordning, kataloger över hur mycket material som 
finns färdigt ti l l en viss sida m m). Avstavningsprogrammen utökas 
och förbättras. I den fjärde generationen används bildskärmar för 
ombrytning. Tecken och symboler presenteras på bildskärmen på 
ett verkhghetstroget sätt - på det sätt som de kommer att se ut 
efter fotosättning. Tryckplåtar framställs direkt med hjälp av laser
teknik. Långt driven datorstödd administration av textflödet blir 
möjlig. 

Det är först i generation tre och fyra som redaktionen påverkas 
av tekniken, d v s då redigering och inskrivning kan utföras direkt 
av journalisterna med hjälp av terminaler eller persondatorer som 
kopplats ti l l det centrala datorsystemet. 

De första terminaler som dök upp på tidningsredaktionerna an
vändes för författande av artiklar. Reportern bytte ut sin Haida 
mot ett tangentbord och en textskärm. Från terminalen sändes 
artikeln ti l l centraldatorn, och behövde därför inte skrivas in i da
torsystemet av perforatörer i sätteriet. I första hand utnyttjades 
terminalerna vid tidningens lokalredaktioner, eftersom man där 
gör den största tidsvinsten då man slipper skicka materialet med 
buss eller tåg till huvudredaktionen. De manus som skrivits in via 
terminaler och som lagrats i centraldatorn kan sedan tas ut på 
skrivare eller tas fram på andra terminaler i tidningshuset. Redige
rarna tar fram artikeln för att sätta rubrik och författa en ingress. 
Korrekturläsaren tar fram den för att kontrollera stavning, avstav
ning och sakinnehåll. 

När systemet är helt utbyggt kan alla arbetsuppgifter skötas 
interaktivt mot det integrerade datorsystemet - d v s även redige-
ring/ombrytning/layout och bildbehandling. Bildbehandlingen 
sker med så kallade scanners och datorstödda bildbehandlings
system. Scanners används för att söka av och läsa in en orginalbild i 
systemet. Sedan kan bilden förstoras, beskäras, tonas eller för
minskas vid en bildskärm med betydligt bättre upplösning än de 
skärmar som används för text. Man kan räkna med att det inom en 
snar framtid finns kameror baserade på elektronik som därigenom 
direkt ger bilden i en form som kan hanteras av datorsystemet, 
utan omväg över scanners. 
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Från allmänt datorstöd till t idningstil lämpning 

CIM är en förkortning för den allmäna sammanfattande benäm
ningen Computer Integrated Manufacturing (fullständigt dator
stödd tillverkning). Man talar i allmänhet om 6 funktionsområden 
för CIM: 1) CAD. Datorstödd design, vilket har klara paralleller 
med det arbete som utförs av redigerare, layoutmedarbetare och 
ombrytare. 2) CAM. Datorstödd produktion. 3) MPS. Material- och 
produktionsstyrning. 4) Automatisk materialhantering. Automat
iska lager mm. 5) Robotar. 6) Gruppteknologi. Av dessa funktions
områden är det främst CAD och MPS som är intressanta för tid
ningsproduktionen fram till själva tryckningen. CAD och MPS med 
tillhörande principer i hård- och mjukvara finns och utvecklas i 
flera andra branscher. 

En vanlig arbetsstation för CAD består av följande delar, och har 
mycket stora likheter med de arbetsstationer som utvecklas för 
datorstödd redigering/ombrytning:A) Grafisk skärm. Detta är en 
bildskärm med mycket god upplösning vilket betyder att bilder och 
ett oändligt antal olika stilar kan presenteras på skärmen. Denna 
skärm kallas också bildskärm. B) Textskärm. Denna skärm har 
mindre god upplösning och används enbart för löpande text, exem
pelvis i samband med kommunikation med datorn. C) Tangentbord. 
För kommunikation i klartext med datorn. D) Meny sy stem. Förpro
grammerade kommandon, exempelvis stilsort och grad, som på ett 
förenklat sätt kan beordras fram av operatören. E) Mus. För snabba 
förflyttningar och val från menysystem och på skärm. 

När man emellertid försöker föra in denna funktionella och 
praktiska arbetsstation i tidningsproduktion blir bemanningsfrågan 
problematisk. Är det en grafiker eller en journalist som skall be
manna arbetsstationen? Det är traditionellt grafiska arbetsupp
gifter som utförs, men med styrinstruktioner från journalisterna. 
Att avgöra var i tidningshuset denna arbetsstation skall placeras är 
också en svår fråga. I många tidningshus ligger redaktionen i ett 
våningsplan och sätteriet i ett annat. Kommunikationen mellan 
sätteri och redaktion går i flera av de tidningshus jag besökt via en 
trumma och öppning i golvet där redaktionen släpper ner sina 
manus och sidskisser. Då sätteriet med fullt utbyggd teknik på sin 
höjd består av en fotosättningsmaskin som sätter hela tidnings
sidor, är det orimligt att anta att denna maskin upptar ett helt eller 
ens stora delar av ett våningsplan. Det troliga är att den nya tekni
ken kräver helt ny lay-out för de produktionslokaler som tid
ningsproduktionen skall bedrivas i . Utrymmesbehovet blir väsent-
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ligt mindre, flödes- och kommunikationsvägar blir annorlunda och 
arbetet vid bild- och textskärmar kräver nya arbetsbord och för
ändrade belysningsförhållanden. 

Viktigt i yrkesutövningen 

På samma sätt som det finns avgörande skillnader i synen på tid
ningsproduktionen som helhet, här beskriven som olika perspektiv 
på produktionsprocessen, finns det inom de ohka yrkesgrupperna 
en mer eller mindre klart formulerad syn på vad som är viktigt i 
den egna yrkesutövningen. När en grafiker ser en tidningssida, så 
ser han helt andra kvalitéer än vad journalisten gör. På samma sätt 
betraktar målaren det nybyggda huset med sin yrkesmässiga syn. 
Han ser på målningsarbetet och bedömer det. Elektrikern bedömer 
elsystemets uppbyggnad och arkitekten ser layout, funktion och 
harmoni i färgsättning. 

När journalisten bedömer en tidningssida baserar han sin be
dömning på i första hand innehållsliga aspekter. Är det rätt artikel 
som toppar sidan, dvs ligger högst upp. Har den rätt rubrik, och är 
rubrikens storlek och grad i överensstämmelse med artikelns 
nyhets- och läsvärde? Lockar mellanrubrikerna til l fortsatt läsning? 
Är det en mängd annonser på sidan som stört möjligheterna att 
redigera sidan på ett bra sätt osv? Journalisten bedömer också 
språket i artikeln, hur reportern har uttryckt, sig, om artikeln är 
rätt upplagd - om den börjar med det viktigaste och slutar med 
detaljer. Denna uppläggning underlättar redigeringen eftersom 
man kan stryka från slutet om artikeln är för lång. 

Grafikern studerar tryckkvalitet, svärtning, färgåtergivning 
mm. Men för både journalisterna och grafikerna är själva arbetets 
kvalitet viktig. Med det menas både att produkten skall hålla hög 
journalistisk och grafisk kvalité, och att arbetet i sig skall innehålla 
sådana kvalitativa drag att man kan utvecklas individuellt och som 
yrkesgrupp. Den senare frågan har på ett mer påtagligt sätt aktua
liserats för grafikerna än för journalisterna på grund av den snabba 
teknikväxlingen under 70-talet. Det finns dock en analogi till detta 
kvalitetsresonemang även bland journalisterna. Diskussionen gäl
ler då i första hand den tid man får till förfogande för att tränga in i 
viktiga områden, egentligen möjligheterna att bedriva så kallad 
undersökande journalistik. Kommer den tekniska rationalisering-
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ens vinster att användas till kvalitetshöjning i det journalistiska 
arbetet eller t i l l att i första hand minska produktionskostnaderna? 

Grafiker och teknik 

Grafikerna var den första personalkategori som berördes av den 
tekniska revolutionen vid tidningsföretagen. Diskussionen kring 
yrkesgruppens framtid skapade förutsättningar för forskning kring 
teknik och teknisk utveckling i tidningsbranschen. Inom ramen för 
det s k DEMOS-proj ektet påbörjades 1975 studier av tekniken och 
dess konsekvenser för grafikernas situation*. 

Hotbilden kom från USA, där den nya tekniken höll på att ra
dera ut hela grafikerkollektivet i tidningsbranschen. Journalister 
och tekniker kunde där ge tidningarna en acceptabel kvalitet med 
stöd av den nya tekniken. Grafiker behövdes inte längre i tid
ningsproduktionen. Tidningarna gick att sälja trots att de med en 
grafikers ögon var miserabla produkter. I utbyte mot att de lovade 
att inte lägga sig i frågor kring den nya tidningstekniken, blev gra
fikerna erbjudna lön från företagen under återstoden av det yrkes
verksamma livet. Vid Star-News, Pasadena, California, fanns för tio 
år sedan mer än 100 typografer. Tidningsledningens mål är att be
manna sätteriet med 3 personer. Totalt har mer än hundra arbets
tillfällen vid tidningen bortrationaliserats under åren 1980-823. 

Inom ramen för DEMOS-projektet har hittills 16 rapporter, som 
mer eller mindre direkt anknyter till grafikernas arbetssituation, 
författats. Rapporterna Övergång till ny teknik inom grafiska 
branschen och Brytningstid - Om teknisk förändring och facklig 
kamp i grafiska branschen handlar uteslutande om grafikernas 
arbetssituation. 1982 startade ytterligare ett stort projekt, med 
delvis samma deltagare som i DEMOS-projektet, men enbart 
inriktat på den grafiska branschen. 

Projektet var ett nordiskt fackligt forskningsprojekt kallat 
UTOPIA (Utbildning, Teknik Och Produkt I Arbetskvalitetsper-
spektiv). Syftet var att utveckla fackliga alternativ för text- och 
bildbehandling i den grafiska branschen. Kvalitén i arbetet såväl 
som i produkten skulle bevaras vid införandet av ny teknik. Detta 
mål har inneburit att man inom UTOPIA arbetat på en konkret 

2 DEMOS står för DEMOkratisk Styrning och planering i arbetslivet. Syftet med 
projektet var att främja fackföreningsrörelsens resursuppbyggnad inom områ
dena planering, styrning och datoranvändning. Arbetet bedrevs i samarbete 
med fackklubbar pa olika typer av arbetsplatser. 

3 Graffiti nr 3, sid 10. 
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teknisk nivå, i samarbete med en systemtillverkare. Man har i nära 
samarbete med användare vaskat fram de krav som bör ställas på 
tekniken för att framför allt grafikernas yrkeskunnande skall 
kunna utnyttjas i dialog med det tekniska systemet. Dessa krav har 
formulerats i en kravspecifikation för datorstödd textbehandlmg 
och ombrytning*. 

Journalister och teknik 

Journalisterna har en något annorlunda relation til l ny teknik än 
vad grafikerna har, om vi tills vidare bortser från vissa marginal
grupper bland journalisterna (telefonmottagare, korrekturläsare m 
fl). Det handlar inte om att jobben är hotade, inte om att kvalitén 
på produkten blir sämre eller att yrket dekvahficeras. Snarare är 
situationen den omvända. Om inte tidningarna rationaliseras och 
samtidigt förbättrar produktens bruksvärde så hotas tidnings
journalistiken att slås ut av andra medier. Ny teknik är i detta per
spektiv snarare ett löfte än ett hot. Ny teknik kan innebära snab
bare produktionsflöde, senare och mer aktuella nyheter, för-
fattarstöd och större möjlighet att själv kontrollera arbetsresultatet 
för reportrarna. Journalistikens kreativa sidor står fortfarande 
utanför räckvidden for den tekniska rationaliseringens tentakler. 

En journalist som finputsar sin egen eller en kollegas artikel har 
behov av andra möjligheter att göra ingrepp i artikeln än den gra
fiker som ska korrigera den. Där journalisten under den tradi
tionella tekniken skulle tagit till sax och lim, har de datoriserade 
redaktionssystemen egenskaper som gör samma arbete lika snabbt 
och lätt - helst både snabbare och lättare.s 

"Snabbare och lättare" är ett epitet som dominerar när man när
mare granskar vad datorstödet kan innebära för journalisterna. 
Givetvis finns problem, men inte av den art och omfång som de 
problem som grafikerkåren står inför. I det följande skall dator
stödets betydelse för några yrkeskategorier bland journalisterna 
diskuteras. 

4 
5 

Kravspecifikation ßr datorstödd textbehandling och ombrytning (1983). 
Borrevik (1979) sid 8. 
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Reportrar och teknikanvändning 

Reportern har fram till idag använt mycket begränsade tekniska 
hjälpmedel i sitt arbete. Telefonen, anteckningsblocket, pennan 
och skrivmaskinen är den vanligast förekommande utrustningen. 
Fördelen med denna utrustning är att den i mycket hten utsträck
ning hindrar reporterns rörelsefrihet. Telefoner finns nästan över
allt, penna och block finns alltid i innerfickan och en lätt rese
skrivmaskin kan man bära med sig i de flesta sammanhang. Repor
tern kan författa sin artikel på plats, medan det händer. Han kan 
göra stolpar i sitt block och skriva artikeln inne på redaktionen. 
Han kan skriva artikeln för hand eller maskin och ringa in ti l l tele
fonmottagaren, och via telefonen föra över sin artikel ti l l tidnings
huset. Det finns stor valfrihet i sättet att använda de enkla tek
niska hjälpmedlen. Vilken teknik man utnyttjar beror på var man 
befinner sig, uppdragets karaktär, hur lång tid man har på sig och 
artikelns längd. 

Med datorstöd, kommunikationsnät och fasta- respektive mobila 
terminaler ökar valfriheten ytterligare. Speciellt kommer de 
mobila terminaler som utvecklas och ständigt förbättras att 
underlätta för reportern i fält. För mer researchbetonade uppdrag 
kommer datorstödet också att få en stor betydelse. Förutom till
gång til l tidningens eget arkiv, kan man tänka sig att reportern får 
tillgång till andra arkiv, central statistik och biblioteksfunktioner. 
Det är också möjligt att offentliga handlingar från stat, kommun 
och landsting bhr tillgängliga liksom uppslagsböcker och andra 
faktasamlingar. Detta ger nya möjligheter för varje reporter som 
vill tränga djupare in i ett ämnesområde, och ger därmed förut
sättningar för högre kvalitet i yrkesutövningen och i de färdiga 
artiklarna. 

Fotografer och teknikanvändning 

Den tekniska utrustning som fotograferna använder finns i foto
väskan och i fotolabbet. Den traditionella kameran har utvecklats, 
särskilt under senare år. Inbyggd ljusmätning, automatisk film-
frammatning och förfinad optik kompletterad med ljuskänsligare 
filmer har förbättrat möjligheterna att ta bra bilder. Samtidigt har 
behovet av speciella yrkeskunskaper kopplade till teknikanvänd
ningen förändrat karaktär och till vissa delar försvunnit. Fotogra
fen behöver inte själv kunna bedöma ljusförhållandena, den infor
mationen får han från kameran. Han behöver inte krypa inpå 
objektet utan kan i stället använda teleobjektiv. Han behöver inte 
ta en bra bild, utan kan på kort tid exponera massor med film på 
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grund av den automatiska frammatningen, för att sedan välja ut 
den eller de bästa. Bildbedömning och beskärning behöver inte ske 
på plats utan kan i lugn och ro utföras i fotolabbet. 

Datorstödd text- och bildbehandling vid tidningsredaktionerna 
aktualiserar behovet av att radikalt förändra även fotografernas 
teknikanvändning. Detta innebär att man frångår den fotografiska 
filmen som bärare av motivet, och i stället använder en kamera 
helt baserad på elektronik. I stort sett innebär detta att man an
vänder samma typ av kamera som i videotekniken. Bilden byggs 
upp och lagras på elektronisk väg som punkter. Bilden kan lagras i 
kameran på en vanlig kassett eller sändas direkt ti l l tid
ningsredaktionen för bildbehandling vid ombrytningsstationen. Då 
bilden redan är uppbyggd av punkter behövs varken scanningtek
nik eller rastrering. Om fotograferna skall behålla sitt kunnande i 
bildhantering vid övergång till denna teknik är det viktigt att de 
flesta "bilderna" lagras direkt av fotografen, och att han själv vid en 
bildskärm inne på tidningsredaktionen utför den grundläggande 
bildbehandlingen och urvalet av bilder. Detta kan gärna ske i sam
råd med reportern. Man kan naturligtvis också tänka sig att foto
grafen har tillgång till en mobil bildbehandlingsutrustning där han 
kan göra bildurval, beskärningar, toningar m m innan han sänder 
bilden til l huvudredaktionen. 

Det nya sättet att behandla bilder aktualiserar behovet av 
bildredaktörer vid huvudredaktionen, något som idag bara före
kommer vid de större tidningarna. Bildbehandlingen flyttas från 
fotolabbet till redaktionen och fotografens yrkeskunskaper behövs 
vid den bildbehandling som utförs vid bildprocessorn. 

Redigerare och teknikanvändning 

Redigeringsarbetet utförs med penna och papper. De manus som 
kommer från reportrarna bearbetas språkligt eller skrivs om med 
samma redskap som reportrarna använder. Sidskisser görs oftast 
på större papper - lika stora som tidningens format. Omfångs
beräkning sker med hjälp av typometrar och omräkningstabeller. 
Regler för hur olika material skall redigeras i tidningen finns i 
huvudet på redigerarna, och finns oftast inte nedskrivna. Bara för
sta sidan och några andra sidors redigering finns fastlagd i och med 
att avtal träffats med annonsavdelningen om hur och var annonser 
skall placeras på dessa sidor. 

Datorstödet påverkar redigeringsarbetet i att antal steg. Vid så 
kallat omvänt manusflöde, där manus först skrivs in i datorsyste
met av reportrar eller perforatörer, redigerar man på utskrifter 
från skrivare. Artikeln är då redan omfångsberäknad. Artikeln kan 
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behöva kompletteras med rubrik och ingress, och de eventuella 
justeringar av texten som gjorts av redigeraren går tillbaka t i l l sät
teriet för korrigering. 

Vid textredigering på textskärmen kan redigeraren själv förse 
artikeln med rubrik och ingress, och hon/han gör själv de korrige
ringar som behövs i artikellängd och innehåll. Brödtext, ingress, 
rubrik och bildtexter finns redan i datorsystemet för fortsatt bear
betning i sätteriet. När datorstödda ombrytningsstationer kommer 
i bruk, och om dessa bemannas av redigerare, så kommer tek
nikanvändningen att öka ytterligare. Redigeraren kan då bearbeta 
text och bilder till färdiga tidningssidor. Detta görs vid den arbets
station som tidigare beskrivits. Man kan dock tänka sig ett mel
lanläge som liknar redigerarnas tidigare arbete med sidskisser. 
Brödtextens placering och omfång anges med block på bildskär
men. Rubriker och linjer "skissas" på skärmen, medan texten pre
senteras på textskärmen. Grafiker gör sedan sidan färdig vid en 
mer avancerad ombrytningsstation. 

Den senare presenterade modellen, med en uppdelning av arbe
tet mellan journalister och grafiker som liknar nuvarande arbets
fördelning, gör att förbundsgränsen kan bibehållas. Det innebär 
vidare att redigerarna får ett arbete som mer liknar deras nuvar
ande, men med utvidgat datorstöd. Om det visar sig att grafiker 
kommer att bemanna ombiytningsstationerna kan det dock vara 
fördelaktigt att redigerarna även fortsättningsvis gör lay-outskisser 
på papper. Detta ger en bättre överblick över tidningssidan än vad 
en bildskärm ger, eftersom bara delar av en sida än så länge kan 
återges på bildskärmen med full upplösning. Pappersskissen ger 
redan idag ett fullgott underlag för fortsatt ombrytning, och för
modligen är det viktigt att redigeraren arbetar med hela sidan i 
lay-outarbetet. Helst bör han se hela uppslaget för att redigerings
arbetet skall ge fullgott resultat. Textredigering och administration 
av materialet, bland annat angivelser av vilken sida materialet skall 
in på, kan ske vid en textskärm. 

Arbetsledare och teknikanvändning 

Minneslappar, meddelandelappar, följelappar och mappsystem för 
planering av bevakningsuppdrag, sidplaner mm passerar redak
tionssekreterarens skrivbord i en aldrig sinande ström. Ovanpå 
detta den mängd post som kommer till tidningsredaktionen varje 
dag. 

Telefon, skrivmaskin, penna och papper är de redskap som re
daktionssekreteraren liksom de andra journalisterna i huvudsak 
använder sig av i arbetet. Datorstöd kaii radikalt förändra denna 
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arbetssituation. Planering av bevakningsuppdrag kan läggas upp på 
data för en vecka eller flera veckor framåt i tiden. Uppdragshstan 
kan göras tillgänglig för alla som har en terminal-, och därmed 
underlätta personlig tidplanering och redaktionell personal
planering. Ledigheter, scheman mm kan också läggas in och jäm
föras med arbetsplaneringen. Kontakten med lokalredaktören kan 
bli mer fruktbar, i och med att redaktionssekreteraren tidigt får 
tillgång til l lokalredaktörernas manus. Man kan per telefon sam
tala om det manus som båda två rullar fram på sin textskärm. Detta 
gäller naturligtvis alla reportrar som arbetar i fält. Byråmaterial 
kan hanteras direkt på textskärmen, och man slipper klippa i de 
oändliga pappersbanor som spottas fram av teleprintrarna. 

För redaktionssekreterarna, men kanske främst för nattredak
törerna, kommer datorstödet kompletterat med tillämpningar för 
material- och produktionsstyrning (MPS) att erbjuda nya möjlig
heter i tidningsproduktionen. Man kommer troligen att in i det 
sista, dvs innan plåtframställningen, kunna ha flera alternativ ti l l 
sidor och innehåll att laborera med. Man behöver inte på ett tidigt 
stadium låsa sig för en viss lösning eftersom sidorna hela tiden lag
ras och byggs upp på elektronisk väg. Inget material går förlorat om 
man ändrar sig i sista stund. 

Konsekvenser för arbetsmiljön 

Sammanfattningsvis kan man urskilja två viktiga tendenser i den 
nya teknikens konsekvenser. A ena sidan kommer de journalist
grupper som utgör kårens "kärna" att få verktyg som underlättar 
en professionell yrkesutövning. A andra sidan kommer förmodligen 
marginalgrupper som telefonmottagare och korrekturläsare att 
försvinna. Åtminstone kommer dessa kategoriers arbetsinnehåll 
och ställning i organisationen att förändras radikalt. När det gäller 
korrekturläsarna kommer deras kvalifikationer förmodligen bäst 
ti l l pass i samband med redigeringsmomentet. Redan då kan stav
ning, språk och innehåll kontrolleras - och de kan få en mer aktiv 
roll i det redaktionella arbetet. Om de sedan kommer att benämnas 
"korrekturläsare" eller "redigerare" är en öppen fråga. 

För redigerarnas del är framtiden oviss. Kampen om den datori
serade redigeringsutrustningen går vidare mellan grafiker och 
journalister. Innehållsligt kommer naturligtvis arbetsuppgifter 
som att välja vilket material som skall finnas på en tidningssida, 
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och att avgöra innehållet i bilder och text, att vara journalistiska 
arbetsuppgifter - baserade på journalistiska kvalifikationer. Frågan 
är om inte denna kvalifikation kommer att vara avgörande för ut
gången av den pågående striden. 

Journalistkåren kan inta två principiellt ohka hållningar ti l l 
arbetet vid tidningar med hög teknisk utveckhngsnivå - i ljuset av 
den diskussion som förts kring den journalistiska yrkesrollen. De 
kan retirera ti l l yrkets kärnområde, eller också kan de försöka 
integrera de arbetsuppgifter som rör nyhetsförmedlingens alla 
produktionssteg i en vidgad journalistroll. I detta avseende får man 
tills vidare anta att båda dessa möjhgheter existerar och att denna 
fråga i stora drag kommer att avgöras i kampen mellan grafiker och 
journalister, och med arbetsgivarparten och staten som stöd åt 
endera av dessa grupper. 

Till att börja med antas att journalisterna retirerar till yrkets 
kärnområde. Att de i första hand ägnar sig åt nyhetsvärdering, 
informationsinsamling, analys och artikelförfattande. Detta inne
bär att kåren överlåter vissa traditionellt journalistiska arbets
uppgifter ti l l andra yrkesgrupper. Materialstyrning och material
planering är ett av de områden som det kan bli aktuellt att åtmin
stone delvis överlåta åt produktionstekniker eftersom komplexite
ten i produktionsprocessen ökar drastiskt i delvis decentraliserade 
och datoriserade produktionssystem. 

Tidigare har journalisterna i stort sett bara arbetat mot ett fixt 
manusstopp med påföljd att det förekommit stora variationer i pro
duktionsflödet med passiva väntetider såväl som hektiska toppar. 
Flera manusstopp, for material i olika grad av färdigställning, på 
olika platser i landet, kommer inte att tillåta någon amatörmässig 
hantering av planerings- och styrningsproblematiken. Vidare 
kommer journalisterna förmodligen att fransäga sig arbetet med 
att slutgiltigt utforma tidningssidor eller delar av tidningssidor. 
Detta arbete kommer att utföras vid en arbetsstation med 
textskärm och grafisk bildskärm och arbetsstationen måste tills 
vidare bemannas med specialutbildad arbetskraft. Redigeringen av 
tidningen kommer mer att handla om textgranskning, omskriv
ning, prioritering m m än om att rita tidningssidor. 

Den skisserade utvecklingen innebär att journalistkårens mo
nopol på redaktionella arbetsuppgifter bryts. Men man kan natur
ligtvis också alternativt tänka sig att redaktionsgränserna flyttas 
"inåt" i samma takt som den journalistiska yrkesrollen begränsas 
til l att omfatta betydligt färre yrkeskategorier än de som omnämns 
i definitionen av journalister i journalistförbundets stadgar. 
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Om man å andra sidan antar att journalisterna kvarhåller eller 
til l och med ökar sitt inflytande över stora delar av tidningspro
duktionen, blir situationen mer problematisk för kåren. Man får då 
anta att redaktionsgränsen flyttas "utåt" och att alla som hanterar 
nyhetsmaterial vid tidningsföretag kommer att kallas journalister 
och blir medlemmar i journalistförbundet. Integrerad text- och 
bildbehandling med datorstöd kommer att innebära att gränserna 
mellan de nya befattningarna som bildas, och också mellan nya och 
"gamla" befattningar, kommer att förstärkas. Den nya tekniken 
kräver kvalifikationer av en helt annan karaktär än de som krävs 
för att hantera de arbetsredskap som idag används för arbetsupp
gifternas utförande och för kommunikation och information. I dag 
är det relativt vanligt med växling mellan redigeringsuppgifter och 
reportageuppgifter, men om redigerarna skall bemanna de om-
brytnings/redigeringsstationer som utvecklas så kommer en sådan 
arbetsväxling att vara mindre vanlig. Likaså kommer redaktions-
sekreterar- och nattredaktörsjobben att kräva omfattande kunska
per i materialstyrning och materialplanering, vilket gör att möjlig
heterna till arbetsväxling på dessa jobb minskar. 

Den journalistiska professionens kompetensområde måste ut
ökas om journalisterna skall kunna utvidga sitt produktansvar. 
Journalisterna kommer att indelas i nya specialiteter grundade på 
var i produktionsprocessen som yrkesutövaren befinner sig, ti l l 
skillnad från tidigare specialiseringsmöjligheter som i första hand 
handlat om en ämnesvis specialisering (sport, kommun, landsting, 
polis, kultur osv). Fotografer och redigerare har varit specialiserade 
med produktionsprocessen och produktionstekniken som grund, 
men "skotten" mellan yrkeskategorierna tätnar. Det blir allt svår
are att växla mellan t ex allmänreportage och redigering i takt med 
att datorstödet blir allt mer avancerat. 

Om journalistkåren gör anspråk på att helt bemanna de nya 
produktionssystemen, så måste medlemmarna också skaffa sig de 
yrkeskvahfikationer som krävs. Journalisthögskolorna måste ut
bilda i produktionsstyrning och produktionsplanering liksom i re
digering på bildskärm. Detta betyder vidare att det redan på ut
bildningsstadiet kan bli aktuellt att välja inriktning för den fort
satta yrkesutövningen - reportageinriktning eller produk
tions/redigeringsinriktning. Kurser inriktade på handhavande av 
exempelvis ombrytningsstationer måste ges till redan yrkesverk
samma redigerare. Utbildningen måste också inriktas mot att ge en 
allmän förståelse för de övergripande tidningsspecifika system som 
tas i bruk. 
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De hittills förda resonemangen pekar mot att situationen för 
svenska journalister i morgondagens tidningar långt ifrån är enty
digt bestämd. De närmaste årens teknikutveckling liksom tid
ningsbranschens hela utveckling bedöms som kritiska för den 
framtida kvalitén i journalisternas arbete och arbetsvillkor. An
vändningen av tekniken påverkar på ett mycket drastiskt sätt såväl 
faktorerna i arbetsmiljön som kravstrukturen i arbetet. Otvivel
aktigt kommer teknikinslaget i journalistiken att öka drastiskt, 
men om tekniken bhr av godo eller av ondo beror på en rad andra 
omständigheter än tekniken som sådan. Tekniken bär på en rad 
nya möjligheter, men arbetsorganisation, förbundets agerande på 
teknikområdet^, marknadsstrukturen m m kommer att avgöra i 
vilka konkreta sammanhang, och för vilka syften den nya tekniken 
tas i anspråk. Det är möjligt att användningen av den nya tekniken 
leder till ökat arbetstempo och andra traditionella rationaliserings
effekter. Det är också möjhgt att tekniken används ti l l att öka kva
liteten i journalistiken. 

6 J f r diskussionen om "vilda-västern"- respektive "svarte-petter"- beteende i 
slutet av det förra kapitlet. 



9 I N R E L O G I K 

I de närmast föregående kapitlen har jag beskrivit några av de yttre 
krafter som jag anser är av stor betydelse för utvecklingen i bran
schen, för ohka yrkesgrupper och för arbetsmiljön som sådan. Med 
Abrahamssons terminologi ska vi nu studera de inre logiska ten
denserna. De inre strukturer och krafter som kan bidra til l att för
klara existerande förhållanden och förutsättningar för förändring. 

Vad är det för slags organisation? 

För att medvetet driva förändringsarbete i ett företag konstaterade 
vi att det behövs goda insikter i företagets och branschens ut
vecklingssituation. Organisationsstrukturen antas i allmänhet vara 
betydelsefull, och därmed viktig att analysera. I allmänhet fångar 
och beskriver organisationsstrukturen arbetsdelningen och auk
toritetshierarkin i företagets Flera olika sätt att klassificera och 
beskriva organisationer finns omnämnda i litteraturen. Här pre
senteras några av dessa: 

1) Organisationens grad av mognad. 

I analogi med den mer välkända "produktlivscykeln" kan man dis
kutera organisationens livscykel. Organisationen går under slutet 
av sin "pionjärfas" in i en kris (det börjar bh för stort, "vi vill ha 
riktlinjer", för många katastrofräddningar, oklara prioriteringar) 
som kan mötas med systematisering av organisationen (klara sy
stem, enhetlighet, specialistfunktioner, organisationsplaner m m). 

1 Se bl a Alvesson (1989) sid 97. 
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Figur 4: Organisationens livscykel* 

"Systematiseringsfasen" avslutas av en situation med allt för rigid 
byråkrati (kontakten med kunderna försämras, för många samman
träden, för mycket papper, imperiebyggande m m), och om organi
sationen lyckas lösa denna kris går den in i ett utvecklingsstadium 
som Stewart kallar "integreringsfasen". Denna fas präglas av större 
autonomi, decentralisering och bättre omsorg om kunderna. 

Utvecklingen under systematiseringsfasen anknyter till Abra-
hamssons diskussion om värderationalitetens tendens til l under
ordning i förhållande till byråkratitendenserna (se kap 5). Samma 
formella hierarki har i början av systematiseringsfasen en annan 
funktion och betydelse än i slutet av denna utvecklingsfas. 

Detta synsätt talar för att det inte lämpar sig med budskap som 
"riv pyramiderna", enligt titeln på Jan Carlzons bok, i alla företag 
och sammanhang. I det företag som behöver mer struktur i slutet 
av sin pionjärfas är ett sådant budskap omsatt i handling förmod
ligen förödande. 

Vi kan ana att utvecklingsfaser av relativ stabilitet avlöses av in
stabilitet och kriser. Hur långa dessa faser är i olika företag och 
branscher kan och bör vi inte försöka utröna ur själva modellens. 

2 Figuren är upprättad efter Stewart (1985) sid 30. Greiner (1985) använder en 
modell med fem utvecklingsfaser och efterföljande kriser. 

3 Stewart antyder med sin modell att de stabila utvecklingsfaserna är de domine
rande, medan faserna av kris och instabilitet är kortvariga. Krisen leder vidare 
till en ny utvecklingsfas eller till att företaget eller organisationen upphör. Jag 
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Detta får verkligheten visa. Det viktiga som modellen kan säga oss 
är emellertid att ett företags utvecklingssituation beror av dess his
toria. Vi kan anta att förändringsarbetet i ett ungt nyetablerat före
tag med snabb tillväxt skiljer sig markant från det etablerade före
tag som arbetat sig igenom faser av omväxlande kris och relativ 
stabilitet. För tidningsföretagens del kan vi dessutom - med hän
visning till Engwalls (1978) bild av den splittrade organisationen -
anta att olika avdelningar kan ha nått olika utveckhngssteg vid 
olika tidpunkter. 

2) Hur kompetens och kvalifikationer är organiserade i före
taget. 

Med variablerna "yrkeskompetens" och "företagarkompetens" kan 
en organisation klassificeras med följande etiketter*: 

"Hög" 

Yrkes
kompe
tens 

"Låg" 

r 
"Byrån" 

"Den professio
nella organisa
tionen" 

"Kansliet" 

V 

"Fabriken" 

) 
"Låg" "Hög" 

Företagarkompetens 

Figur 5: Yrkeskompetens - företagarkompetens 

tvivlar på att fördelningen mellan stabilitet och kris är sådan som Stewart an
tyder. Snarare är utvecklingssituationer vanligtvis präglade av motsättningar, 
motsägelser och kriser. Trots detta tror jag att Stewarts budskap om utveck
lingsstadier har relevans för diskussionen om förändringsarbetets villkor. 

4 Diskussionen förs i artikeln "Hur far man kreativa kuggar att dra åt samma 
håll?" Ledarskap nr 3 /84, sid 17. Idéerna finns också utvecklade i Sveiby & Ris-
ling (1986) sid 47-67. 
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Kansliet styrs utifrån, och den egna yrkes- och ledningskompeten-: 
sen är låg. I fabriken har de enskilda medarbetarna relativt låg 
kompetens medan företagsledningen förutsätts besitta den kom
petens som krävs för att samordna och leda större organisationer. 
Byrån karaktäriseras av att de enskilda medarbetarna har hög in
dividuell kompetens, medan kompetensen att samordna och leda 
verksamheten i aUmänhet saknas. Sluthgen karaktäriseras den 
professionella organisationen av att man lyckats kombinera den 
höga individuella kompetensen med system för ledning och sam
ordning. 

Byråns problem är att den inte kan växa utöver ett visst antal 
medarbetare utan att falla sönder. Det behövs lite mer regler, en 
någorlunda gemensam strategi och ett motivations- och belönings
system som styr och utvecklar de anställda och verksamheten i en 
riktning som överensstämmer med organisationens syfte. 

Fabrikens problem är i allmänhet det omvända. Här behöver 
man stimulera utvecklingen av den individuella kompetensen och 
samtidigt släppa på de alltför styrande kontroll-, lednings- och 
samordningssystemen för att långsiktigt lösa organisationens hu
vudproblem - att överleva som organisation. 

En annan typ av klassifikation baserad på struktur, kompetens 
och storlek presenteras av Mintzberg (1983X Den enkla strukturen 
domineras av en ledargestalt som koordinerar arbetet med sitt per
sonliga ledarskap. Maskinbyråkratin domineras av planer, regler 
och rutiner. Produktionsprocessen är standardiserad och arbets
delningen, horisontellt och vertikalt, är utpräglad. Den pro
fessionella byråkratin präglas av de professionella som tjänar sina 
klienter utifrån specialistkunskaper och standardiserade program 
(sjukhus, universitet m m). I den divisionaliserade organisations
strukturen finns marknadsbaserade enheter som styrs av system 
för prestationskontroll. Slutligen karaktäriseras adhocratin av att 
olika projektteam sätts samman för att lösa specifika och tidsbe
gränsade uppgifter. Ömsesidig anpassning och informell kommu
nikation koordinerar verksamheten. 

Mintzberg (1983) menar att organisationer utvecklas mot en viss 
konfiguration för att uppnå harmoni i sin struktur och sitt sätt att 
fungera. Trots detta påpekar Alvesson (1989) att det finns hybri
der. Han menar att "...ibland är de dysfunktionella, ibland är de 
logiska följder av de krafter som påverkar organisationen ibland i 

5 Återges i Alvesson (198a; sid 99-100. 
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olika riktningar. Ytterligare en möjlighet är att en organisation ut
nyttjar olika konfigurationer i olika delar av organisationen, "s 

Ser vi ti l l tidningsföretaget så kan vi konstatera att vissa tid
ningsledningar möjligen försöker driva organisationen mot en viss 
konfiguration för att uppnå harmoni i struktur och fungerande. 
Samtidigt kan vi konstatera att de ohka avdelningarna faktiskt har 
olika konfiguration. Om detta sedan är dysfunktionellt och/eller en 
logisk följd av de krafter som påverkar organisationen är dock en 
öppen fråga. Tidningsföretaget påverkas troligen av dessa delvis 
motsatta tendenser hela tiden, men där yttre krafter och inre logik 
i organisationen hittills trumfat över de flesta tidningsledningarnas 
ambitioner. Jag återkommer till denna diskussion i det avslutande 
kapitlet då jag tror att dessa förhållanden är viktiga för att kunna 
förstå förutsättingarna for förändringsarbete i tidningsföretaget. 

3) Typ av företag. 

De mest utvecklade idéerna kring företagsutveckling handlar om 
det växande tillverkningsföretaget på den omättade marknaden7. 
Metoder för att stärka dessa företags läge och överlevnadschanser 
har sedan med varierande framgång provats på företag med helt 
andra förutsättningar och karaktäristika (serviceproducerande 
företag, basteknologiföretag, tjänsteproducerande företag och 
intermediära företag). 

Det har visat sig att företag i allmänhet behöver ett särpräglat 
och situationsanpassat förändrings- och utvecklingsarbete, men att 
det samtidigt finns vissa generella kunskaper som är användbara 
inom ramen för den typologi som diskuterades ovan. Bland andra 
har Richard Normann beskrivit de speciella problem som service
företaget måste hantera i sitt utvecklingsarbetes. Han menar bland 
annat att skalfördelar inte kan nås med samma recept som i ti l l
verkningsföretag. Detta beror i sin tur på att service är immateriell 
och svår att demonstrera. Service kan inte heller lagras därför att 
produktion och konsumtion sammanfaller i tiden. 

4) Graden av "organisatorisk innovativitet" 

Förutsättningarna för förändring tycks vara beroende av i vilken 
mån ledning och anställda medvetet eller omedvetet organiserat 
sig for förändring och nytänkande. 

6 
7 
8 

a a sid 100. 

Andersson (1982) sid 5. 
Normann (1984). 
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Det tycks vara så att en starkt formahserad eller "byråkrati-
serad" organisation verkar hämmande på personlig arbetstrivsel 
och har negativ inverkan på organisationsklimatets. Med formali
serad avses här styrda kommunikations- och beslutsvägar och be-
toning av formella regler framför målstyrning. Däremot ger tydliga 
mål, planerad verksamhet, klarhet i beslutssystemet och i arbets
fördelningen - struktur - goda förutsättningar för ett positivt 
arbetsklimat. 

Både formalisering och en överdriven struktur verkar dock san
nolikt hämmande på kreativitet och innovativa strävandenio. Klara 
mål och en "lagom" struktur kan därför antas vara en grogrund för 
förändring och nytänkande i organisationen. Positionella verksam
heter (inriktade på att bevara det egna systemet intakt och oför
ändrat för att maximera avkastningen av en mogen vara på en 
stagnerande marknad) kräver en relativt hög grad av struktur. Men 
så fort det sedan inträffar större förändringar på marknaden eller i 
de produktionsförutsättningar som ligger utanför den positionella 
verksamhetens kontroll så uppträder stora svårigheter. Företaget 
får svårt att omstrukturera sig och att generera nödvändiga för
ändringsprocesser. 

Kanter (1983) drar skiljelinjen mellan "integrativa" och "segmen
terade" organisationer. Den integrativa organisationen försöker re
ducera hätska konflikter och isolation mellan olika organisatoriska 
delar, skapar mekanismer för utbyte av information och idéer över 
organisatoriska gränser och ser till att många perspektiv blir beak
tade i beslutsfattandet. Förändring och utveckling blir en naturhg 
ingrediens i denna typ av organisationer. I den segmenterade orga
nisationen finns inte dessa förutsättningar, och Kanter konstaterar 
bland annat att: 

Segmentalism förutsätter att problem kan lösas när de delas upp i 
bitar som sedan hanteras av isolerade specialister. Till och med in
novationen som sådan kan bli en specialité i segmenterade orga
nisationer - något som ges till forsknings- och utvecklingsavdel
ningen så att ingen annan behöver bekymra sig om det.n 

I tidningsföretaget har "produktutvecklingen" en extrem karaktär. 
Som vi inledningsvis konstaterade så utvecklas en ny produkt varje 
dag, och i själva verket dominerar de produktutvecklande delarna 

9 Ekvallmfl(1987). 

10 a a sid 160. Se även Etzioni (1973) sid 129. 

11 Kanter (1983) sid 28. 
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av organisationen. Om dessa sedan inbördes är organiserade på ett 
sätt som stödjer nytänkande och förändring återstår att undersöka. 

5) Huvudkaraktären i de mänskliga relationerna. 

Sjöstrand (1987) diskuterar sex ohka idealtypers för mänskligt ut
byte i organisationer. Dessa idealtyper skiljer sig från varandra 
med avseende på de mänskliga relationernas karaktär och med av
seende på förekomsten av hierarkisk struktur respektive nät
verksstruktur. 

Relationens essens eller karaktär 

Kalkylerande Idémässig Genuin 

Rela
tio
nens 

Hierar
kisk 

Bolag 
Förvalt
ning 

Federation 
Förening Klan 

struk
tur 

Nät
verks 
artad 

Marknad Rörelse Krets 

Figur 6: Sex former ßr mänskligt samspel och utbyte i ett sam
hälle (idealtyper).« 

Dessa idealtyper existerar inte i verkliga organisationer. Men det 
finns i varje organisation en tyngdpunkt som vilar i den ena eller 
den andra idealtypen. 

I det ideala bolaget dominerar den kalkylerande relationen -
egennyttan. Människors handlingar påverkas av normer, regler och 

12 Med idealtyp menas här teoretiskt härledda och frilagda tankebilder. Bilder 
som lyfter fram något som är fundamentalt. Begreppet kommer ursprungligen 
från Weber. 

13 Källa: Sjöstrand (1987) sid 72. 
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bestämmelser eller direkt via order. Olika typer av kontrakt har en 
särställning och kostnaderna för att övervaka att de efterlevs är be
tydande. I federationer är urvalet av kompetens och resurser, lik
som betoningen på människors insatsvilja, mer betydelsefullt. 
Delade ideal gör att människor bidrar med extraordinära insatser. 
Behovet av övervakning och kontroll är lågt. Sjöstrand karaktärise
rar idealtypen med följande ord: 

Idealtypen federation låter ana lämplighet i situationer där de män
skliga resurserna, kompetens i vid mening samt insatsvilja, domine
rar i betydelse i förhållande till de materiella resurserna, n 

I detta sammanhang kan det vara värdefullt att fundera över skill
naderna mellan idealtyperna "bolag" och "federation". I tidningens 
organisation finns båda dessa idealtyper representerade. Ligger 
tidningsföretagets tyngdpunkt i bolaget eller i federationen? Med 
utgångspunkt i diskussionen om tidningens organisation's kan det 
kanske vara rimligt att tala om två tyngdpunkter i tidningsföre
taget - men där den ena väger tyngre i den interna diskussionen 
om användningen av organisationens samlade resurser. För
ändringsförutsättningarna kan antas skilja sig radikalt från var
andra. Att utveckla "bolaget" mot bättre arbetsmiljö innebär något 
annat än att utveckla "federationen" i samma riktning. 

För ett förändringsarbete med arbetsmiljön i fokus bedömer jag 
att alla dessa aspekter (1-5 ovan) är betydelsefulla och intressanta. 
Tidningsmiljön är dock som synes sammansatt av delar som har 
olika förutsättningar i förändringsarbetet. Organisationen måste 
betraktas som segmenterad i viktiga avseenden (jfr kapitlet om 
tidningen som organisation). 

Koncentrerar vi oss på redaktionen så finner vi att den präglas 
av relativt lite struktur. Den har inte lyckats klara "pionjärkrisen" 
särskilt framgångsrikt, och den företer heller inte de egenskaper 
som karaktäriserar en "professionell organisation". Redaktionen 
saknar också viktiga element i den struktur som behövs för ett gott 
arbetsklimat. För att utveckla redaktionen mot den professionella 
organisationen behövs kunnande bland annat inom de tidigare dis
kuterade ledningsområdena produktionsteknik, produktionsled
ning och produktionsplanering. Och från arbetsmiljösynpunkt är 
det viktigt att denna kunskap finns inom redaktionen och delas av 

14 a a sid 96. 

15 Jfr Engwalls diskussion om "nyttosida" respektive "värdesida" i tidningsorga
nisationen. 



133 

många - inte bara i företagsledningen. Väljer man att avstå från att 
utveckla organisationen i denna riktning så får man nog finna sig i 
att medarbetarna tar konsekvenserna av detta på ett sätt som Kelly 
så träffande beskriver i följande mening: 

Dagens guldarbetare (i betydelsen tankearbetare, förf anm) har lärt 
sig två viktiga läxor av den äldre generationens erfarenheter: att 
sträva efter både omedelbar och långsiktig tillfredsställelse, och att 
söka tryggheten i sitt eget yrkeskunnande snarare än i någon orga
nisations nyckfulla välvilja.^ 

Kanske är det just denna erfarenhet som gör att journalisternas 
eget "förändringsarbete" i så hög grad inriktas mot individuella lös
ningar. I stället för att arbeta för förändring i kollektiva former på 
den egna arbetsplatsen så byter man tidningsföretag i sökandet 
efter godtagbara arbetsformer. 

För att utveckla redaktionen mot en professionell organisation 
och samtidigt bevara viktiga och positiva sidor i yrkesrollen bör 
kunnande i produktionsteknik, planering och produktionsledning 
integreras i yrkeskunnandet. Alternativt får man lämna över dessa 
områden til l produktionstekniker och administratörer som med 
sitt yrkeskunnande får komplettera journalisternas arbete på re
daktionen, med de nya problem som detta i sin tur kan föra med 
sig. Man har då valt den "segmenterade" organisationsprincipen. 

Redaktionen är en instabil organisation. Det täta bytet av med
arbetare och redaktionsledning kan betraktas som organisatoriska 
kriser där organisationen ständigt ombildas och börjar om med ny 
"pionjäranda". Min bedömning är att få redaktioner lyckats bear
beta krisen på ett sådant sätt att de går in i den beskrivna 
"systematiseringsfasen". Detta skulle samtidigt innebära att de 
uppträdde som en mer professionell organisation. Allmänredaktio
nen arbetar i allmänhet och i Mintzbergs termer med den enkla 
strukturen där en ledargestalt (redaktionssekreteraren) koordine
rar arbetet med sitt personliga ledarskap. När denna person ut
vecklas med organisationen och inte kan hantera den förestående 
krisen så leder det både till ett organisatoriskt och personligt 
misslyckande. 

Motsättningarna mellan de olika verksamhetsperspektiven i 
tidningsproduktionen är det som i första hand karaktäriserar tid
ningen som organisation. Därför kan det vara olämpligt att okri
tiskt kopiera eller ta över lösningar från andra företag och bran-

16 Kelly (1986) sid 31. 
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scher när det gäller att hitta åtgärdsidéer i miljöarbetet. Idén 
skulle kanske vara bra för den ena avdelningens behov, men för
ödande om den tillämpades på en annan. 

Kultur respektive social struktur 

Alvesson hänvisar till Geertz (1973) och menar att kultur står för 
ett sammanhängande system av innebörder och symboler. En refe
rensram av trosföreställningar, expressiva symboler och vär
deringar som individerna använder för att definiera sin omvärld, 
för att uttrycka känslor och för att ge omdömen. Den sociala struk
turen är den form som handlandet tar - det faktiskt existerande 
nätverket av sociala relationer. 

Alvesson menar att kulturanalys kan och bör utföras så att man 
betonar de innebörder, meningar och symboler som ett kollektiv 
tilldelar ett visst fenomen - nyckelsymboler. Man kan också tala om 
symbolisk potens och rangordna symboler från relativt svaga ti l l 
relativt kraftfulla. Detta innebär också att man bör gå via kollek
tivets föreställningsvärld vid tolkning och värdering av symbolerna. 

Han menar vidare att man bör ifrågasätta antagandet om en 
objektivt beskrivbar "organisationsstruktur" frikopplad från de del
tagande individernas föreställningsvärld. Alvesson anknyter ti l l 
den debatt som förts kring det omöjhga i att arbeta med organisa
tionsstrukturer som är oberoende av de deltagande individernas 
kollektiva medvetande^. Han uttrycker sig bland annat på följande 
sätt: 

Om det kollektiva medvetandet säger att organisationen i grund och 
botten är platt och ohierarkisk betyder detta mera för organisa
tionens reella fungerande än om antalet formella nivåer ökar eller 
minskar något.18 

Fombrun (1986) poängterar de dynamiska inslagen i organisations
strukturen. Strukturen är en mycket tillfällig konfiguration av in
frastruktur, sociostruktur och superstruktur. Infrastrukturen 
beror av de produktiva aktiviteterna bestämda av teknik, råvaror 
mm. Sociostrukturen beror av utbytesrelationerna, exempelvis i 

17 Alvesson (1989) sid 125. 
18 a a sid 132. 
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dimensionerna arbetsdelning/differentiering, formella kontroll
system och informella relationer. Superstrukturen beror av orga
nisationsmedlemmarnas tolkning av sitt hv i organisationen. De 
gemensamma normer och värderingar som omfattas av medlemm
arna. 

I organisationer är således struktur en byggnad som vilar på den 
infrastrukturella bas som de teknologiska lösningarna på produk
tionsproblemen utgör, formad av en sociostruktur bestående av 
interaktionsmönster, omkring vilka en superstruktur i form av 
normer och värderingar utkristalliserar sig.is 

Han betonar också att motsättningar och divergens mellan de tre 
struktureringsnivåerna är minst hka vanligt som homeostas och 
konvergens. 

Vi kan därmed konstatera att de typologiseringar av organisa
tioner som redovisats har begränsad räckvidd för förklaring av 
organisationsstruktur, pågående processer och förutsättningar för 
förändring. Samtidigt som det finns en relativ stabilitet och åter
kommande mönster i organisationer så måste vi förstå aktörernas 
sätt att tolka situationen för att förstå hur organisationen faktiskt 
fungerar. Att vi "objektivt", eller utifrån, kan beskriva organisa
tionen som en "byrå", på väg in i en "pionjärkris", med "idémässiga 
relationer" medarbetarna emellan räcker inte. Vi måste begripa 
hur organisationens medlemmar, och särskilt förändringsbärarna 
med möjlighet att mobihsera resurser, tolkar situationen för att nå 
en djupare förståelse av situationen. 

Kultur respektive klimat 

Det kan vara poängfullt att särskilja begreppen kultur och klimat i 
organisationer. Kulturen i organisationen är relativt beständig över 
tid och bestäms av djupt liggande värderingar som präglat med
lemmarnas medvetande och föreställningar. Klimat står för mer 
ytliga och mindre stabila fenomen. Klimat står för känslor och 
upplevelser - särskilt affektiva - som delas av ett kollektiv. Klimatet 
beskriver andan i företagen under en begränsad tid. 

19 Fombrun (1986) sid 405. 
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Klimatet är upplevelsenära medan kulturen ligger under och bidrar 
till att bestämma upplevelser.20 

Händelser som märkbar framgång eller motgång för företaget är 
betydelsefulla för klimatet. Kulturen däremot förändras svagt, in
direkt och långsamt. I en situation där företagets kultur präglas av 
positiva tillåtande värderingar som en följd av långvarig framgång, 
och med plötsligt försämrat organisationsklimat på grund av ny in
kompetent ledning och marknadsförluster, kan man få en skarp 
kontrast mellan kultur och klimat. I Fombruns termer kan vi 
hänskjuta organisationsklimatet till den sociostrukturella nivån, 
medan företagskulturen finns på den superstrukturella. 

Återigen kan vi förvänta oss spänningar och motsättningar mel
lan olika förklaringsnivåer. Förändringsbärare med idéer t i l l för
ändring kan bromsas eller gynnas av samverkande eller mot
verkande klimat och kultur. I en situation där både klimat och kul
tur verkar i en för idén gynnsam riktning kan vi förvänta oss fram
gång med en relativt måttlig mobilisering av resurser. Analogt är 
det tungt att bära fram nya idéer som utmanar viktiga drag i före
tagskulturen och organisationsklimatet. Själva insikten om kultu
rens och klimatets betydelse och karaktär kan emellertid bidra ti l l 
klokare val av pedagogik och dimensionering av resurser för ge
nomförandet. 

Den redaktionella kulturen sätter gränser för vad som är möj
ligt, särskilt i ett kort tidsperspektiv. Att göra förhållanden i arbe
tet medvetna och att bygga upp en självinsikt i organisationen 
kring varför man beter sig i enlighet med vissa mönster - varför 
man förfäktar åsikter om vad som är möjhgt respektive omöjligt i 
ett förändringsarbete - kan vara plågsamt for många. Man kanske 
tvingas ifrågasätta sina käpphästar, och inför andra omvärdera tidi
gare bestämda ställningstaganden. Just därför är det troligt att allt 
förändringsarbete stöter på motstånd hos dem som gynnas av den 
rådande kulturen eller har byggt sin världsuppfattning på denna 
delvis oreflekterade grund. Det räcker egentligen med att man tror 
att man har det bäst som man har det. Man vet vad man har men 
inte vad man får. Och detta gäller oavsett om man befinner sig i 
toppen eller i botten av organisationen, oavsett om man represen
terar arbetsgivar- eller arbetstagarsidan. Det är bara det att arbets
givarsidan har betydligt större resurser att hävda den rådande kul
turen mot förändringsförsök än vad arbetstagarsidan har. 

20 Alvesson (1989) sid 186. 



1 0 FÖRÄNDRINGSKRAFTER OCH S T R A T E G I E R 

Men när man söker ändra styrmedel som lön, arbeteutformning, 
planering etc får man ofta erfara vilket motstånd sådana för
ändringsförsök kan framkalla, i synnerhet hos de personer som tidi
gare varit med om att utforma styrmedlen, i 

Här ska vi titta närmare på kraftspelet i förändringssituationer, 
och på några dominerande strategier i förändringsarbete. 

Mål och tendentiell målförskjutning 

Det kan verka trivialt att påpeka att organisationers mål på ett av
görande sätt styr förändringsarbetets möjliga utfall. Etzioni beto
nar emellertid vikten av att lokalisera de verkliga målen för orga
nisationens verksamhet. Han menar att: 

Forskaren bör definiera en organisations verkliga målsättning som 
de framtida tillstånd mot vilka största delen av organisationens 
medel och största delen av medlemmarnas insatser inom organisa
tionen är inriktade, och vilka har klar prioritet om det uppstår en 
konflikt med en påstådd målsättning som endast förfogar över små 
resurser.2 

Här är inte bara den rådande situationen utan också den tenden-
tiella förändringen viktig att ta i beaktande. Det ekonomiska per
spektivet och det ekonomiska målet i tidningsföretaget har suc-

1 Björk (1979) sid 5. 

2 Etzioni (1973) sid 15. 
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cessivt stärkts i och med annonsernas stora och allt större bety
delse för tidningarnas ekonomi. Annonsintäkterna står för ca 65 
procent av de totala intäkterna i landsortspressen. Samtidigt ökade 
annonsvolymen i landsortspressen med 30 procent under åren 
1979 - 19833. 

Resonemanget är också relevant för en förståelse av arbets
miljöfrågornas ställning i tidningsföretaget. Den "påstådda" mål
sättningen att skapa trygga, säkra och trivsamma arbeten i före
taget blir en kuhss om inte detta arbete stöds med mobilisering av 
företagets resurser. Så fort arbetsmiljömålen kan antas stå i kon
flikt med tidningens huvudmål, kommer de med stor sannolikhet 
att förpassas till de förlorande ambitionernas kyrkogård. 

Det tycks som om VD-rollen har stärkts vid de flesta tidningar, 
medan den del av tidningarnas dubbelkommando som värnat om de 
nyhetsförmedlande och opinionsbildande perspektiven och målen 
har försvagats. Den tydligare och stärkta VD-rollen i tid
ningsföretagen kan vara en följd av att det ekonomiska perspekti
vet fått och givits ökad betydelse. Ges VD mer makt (via för
ändringar i organisationsplanen, som ordförande i ledningsgruppen 
eller på annat sätt får ett stärkt mandat från styrelsen) har man 
samtidigt angett vilket organisationsmål som bör växa i betydelse. 

Det verkar vara så att det blir mer och mer ovanligt med "publi
shers" vid landsortstidningarna (personer som i idealfallet både be
sitter gediget professionellt yrkeskunnande som journalist och 
administrativt kunnande och ledarskap - en VD och ansvarig utgiv
are i samma person). En företagsledare som både utövar det 
expressiva och instrumentella ledarskapet i organisationen. Etzioni 
diskuterar det expressiva ledarskapet både i betydelsen socio-emo-
tionellt ledarskap och som integrator av systemets delar och med 
det normativa systemet (företagskulturen). Det instrumentella 
ledarskapet står för uppgiftsorientering och anskaffning respektive 
allokering av resurser. 

Även här finns lovande utsikter om tidningens organisation kan 
lyftas t i l l professionella höjder. Etzioni säger att: 

Det dilemma, som uppstår när akademikerns och administratorns 
auktoritet förenas, kan kort sagt undvikas i professionella organisa
tioner genom att man delar upp ansvaret så att den målinriktade 
verksamheten kontrolleras av akademiker och den verksamhet som 
har med medlen att göra kontrolleras av administratorer, medan 
hela strukturen övervakas av en mellanperson som har större 
administrativ skicklighet och auktoritet än genomsnittsakademi-

3 Hadenius & Weibull (1987) sid 43. 
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kern men större professionell auktoritet än genomsnittsadmini-
stratorn 

Det recept som Etzioni angav i mitten av 60-talet har inte fått 
något egentligt genomslag. I stället verkar det som om den gene
rella trenden är att den ena av de två kombattanterna i tidnings
företaget - VD - fått stärkt stöd på bekostnad av chefredak
tör/redaktionschef. Förändringsarbete söm utmanar den tendens 
til l målförskjutning som diskuterats kommer med all sannolikhet 
att möta motstånd. Förändringsarbete i företag där styrelsen age
rar enligt Etzionis recept ovan kan på motsvarande sätt räkna med 
stöd i etablerandet av en professionell redaktionell organisation 
och ett sammanhållet ledarskap i tidningsföretaget. Men Etzioni 
menar också att: 

Det är många faktorer som inverkar i striden om vad som skall vara 
en organisations målsättning eller målsättningar. Avdelningar eller 
delar av organisationen spelar ofta en framträdande roll i denna 
process. Personligheter är en annan viktig determinant. När en 
stark ledare har etablerat sig i en nyckelposition som direktör eller 
verkställande direktör, är det vanligen precis lika svårt få honom av
satt eller att driva igenom en organisationsstrategi som han mot
sätter sig, som det är att få en motkandidat att vinna över den sit
tande presidenten i USA, såvida denne inte gör en verklig blunder.« 

Denna genomgång av möjhgheternas gränser ger inget entydigt 
svar på vad som är möjhgt eller omöjligt att förändra i en viss orga
nisation över en viss begränsad tidsperiod. Möjligheterna ti l l fram
gång beror såväl på de mer strukturbundna ramarna som på tid
ningskulturens spelregler. Möjhgheterna ti l l framgångsrikt för
ändringsarbete beror också på vilka som är förändringsbärare eller 
förändringsagenter och på vilka resurser som kan mobiliseras för 
förändring. Kunskaper om de yttre och inre organisatoriska krafter 
som är verksamma ger dock bättre möjligheter att bedöma förut
sättningarna. 

4 

5 

Etzioni (1973) sid 137. 

a a sid 16. 
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"Vänner och fiender" i förändringsarbetet 

Många exempel visar att arbetsgivarsidan står för en avvaktande 
eller direkt negativ hållning till arbetsmiljöprojekt som syftar t i l l 
att förbättra lönearbetarnas förhållanden i arbetet. Särskilt de for
skare som har arbetat med handlingsinriktade metoder har utsatts 
för "svarthstning". Kronlund skriver: 

Svartlistningen var naturligtvis aldrig officiell, men det är klart att 
man höll ju reda på vilka forskare som sysslade med vad. Och goda 
råd står man naturligtvis till tjänst med när något medlemsföretag 
ringer eller skriver och ber om råds 

Det enskilda arbetsmiljöprojektet kan på ett idé- och värde-
ringsmässigt plan såväl som på ett konkret plan framstå som hot
fullt gentemot den "värdeförmering" som företagsledaren är satt att 
förvalta. Johansson karaktäriserar företagsledarens situation på 
följande sätt: 

Den moderne företagsledaren skulle själv säkert hävda att han har 
en viktig uppgift i att stimulera och uppmuntra sina medarbetare 
och skapa en god företagskultur. Han har säkert rätt i att det är vik
tiga arbetsuppgifter men jag vill nog hävda att om han inte verkar i 
enlighet med vardeformeringens principer så får han heller inget 
tillfälle att ägna sig åt de företagskulturella gärningarna.7 

Blotta misstanken att ett arbetsmiljöprojekt skulle kunna störa 
vardeformeringen eller störa de bärande idéer som företagsled
ningen agerat efter är tillräckhg för att göra ledningens hållning 
avvaktande. Detta gäller förutsatt att de inte har full kontroll över 
projektet och kan avbryta det när de så önskar. 

Ett motstånd eller hinder som manifesteras enligt resone
manget ovan skulle man i tidningsföretaget kunna fmna i den 
verkställande ledningen - hos VD. Däremot är det knappast troligt 
att man i redaktionsledningen på rationella grunder skulle mobili
sera ett motstånd mot miljöförbättrande åtgärder. Möjligen kan 
redaktionsledningen av lojalitet mot ledningen och med värde
ringar och idéer som stämmer med tidningsledningens bromsa, 
hindra eller på annat sätt försvåra genomförandet av åtgärder. At-

6 Kronlund (1981) sid 138. 

7 Johansson (1986) sid 56. 
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gärder i den redaktionella miljön som direkt eller indirekt åter
verkar på de andra avdelningarna kan naturligtvis möta såväl pas
sivt som aktivt motstånd från dessa avdelningar. 

Detta innebär ett svårt dilemma. Miljöförbättrande åtgärder i 
tidningsbranschen berör i hög grad traditionella lednings- och 
organisationsfrågor. Samtidigt är framgången i det enskilda tid
ningsföretaget i avgörande grad beroende av ledningens välsignelse 
och dessutom av dess aktiva medverkan. I segmenterade organisa
tioner kan man dock finna att ledningen agerar som om djupt för-
ändringshämmande regler var uppsatta på chefernas väggar vid 
sidan av företagets policy. Orsaken till detta är inte att cheferna 
skulle vara särskilt underbegåvade eller illvilliga i den typen av 
organisationer. Poängen är att den segmenterade organisationen 
frammanar ett sådant beteende». 

För enskilda medarbetare i tidningsföretaget kan ett för
ändringsarbete upplevas och bemötas på en rad olika sätt, beroende 
på deras kunskaper, erfarenheter och faktiska utbyte av för
ändringen. Ett mer eller mindre aktivt motstånd kan uppstå därför 
att förändringen hotar den enskildes ställning i jobbet, rubbar den 
vardagstrygghet som för många är av avgörande betydelse, tvingar 
den enskilde att ifrågasätta sina värderingar och kanske förän
dringen också rubbar personhga band medarbetare emellan. Mot
stånd kan också förväntas därför att vissa driver på medan andra är 
mindre benägna att förändra sig och sin arbetssituation. Medarbe
tarna har också ohka - ibland dåliga - erfarenheter av tidigare för
ändringar. Den medarbetare som flera gånger drabbats av en upp
ifrån beordrad förändring som varit dåligt förankrad, och lett t i l l 
tvivelaktiga resultat, visar i allmänhet en naturlig och sund skepsis 
inför varje diskussion om förändring. 

På detta individuella plan (oavsett om det gäller den högsta tid
ningsledningen eller den enskilde medarbetaren) kommer för
ändringsarbetet att möta hinder från den som inte är förberedd 
och som inte deltar i förändringsarbetet utan blir "utsatt" för det. 
Den som inte har reserver över för förändring utan har fullt upp 
med stundens arbete, som har föråldrade kunskaper och som ser 
förändringen som allt för stor eller som inte orkar eller förmår 
analysera konsekvenserna kommer också att med bestämdhet av
visa de nya idéerna. 

Den som väntar sig förändring och som deltar i planering och 
genomförande, liksom den som ser förändring och utveckling som 
något normalt och som ser förändringen som liten i förhållande til l 

8 Kanter (1983) sid 101. 
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huvuduppgiften kommer att agera annorlunda. Han eller hon 
kommer att vara pådrivare eller "förändringsbärare" - ledare i för
ändringsarbetet - oavsett om denna person formellt brukar be
traktas som chef eller arbetsledare i någon forma. 

Samtidigt är det (som princip) direkt felaktigt att överbetona 
individuella särdrag och egenskaper när det gäller att förklara och 
förstå ett fruktbart förändringsarbete. Bland andra har Rosabeth 
Moss Kanter funnit att miljön har störst förklaringsvärde när det 
gäller differenser i ledningars innovativa aktiviteter. Individers 
karaktäristika har betydelse bara när företaget inte uppmuntrar 
initiativ och innovation. I de fallen är yngre chefer, nykomlingar 
och kvinnor de som är mer benägna än andra att ta risker och testa 
gränserio. Betraktar vi tidningen som en i huvudsak segmenterad 
organisation kan vi alltså inte förlita oss allt för mycket på miljön 
som stödjande i förändringsarbetet utan måste trots allt identifiera 
och uppmuntra förändringsbärarna i organisationen. 

Även på gruppnivå kan det vara befogat att fundera över förut
sättningarna för förändring. Wilenskyn har identifierat fyra typ-
grupper av medarbetare som av ohka skäl hindrar informations
flödet och därmed försvårar ett förändringsarbete i en organisation: 

Tidstjänarna eller de som pensionerat sig i jobbet. De får 
inte mycket information och har inte särskilt stora motiv för 
att skaffa sig någon. 

Defensiva klickar begränsar informationsflödet för att mot
verka förändring, därför att varje förändring hotar deras 
position. 

T Ömsesidiga hjälp- och stödgrupper. Har slagit sig till ro i en 
bekväm lunk, och tar illa vid sig av mer ambitiösa kollegor. 

De ambitiösas förbund samlar och sparar informationen för 
sig själva för att monopolisera makten i företaget. 

9 Diskussionen ovan bygger på resonemang som utvecklats av Kanter (1983) och 
vidare i samarbete med Eva Magnusson, psykolog och konsulent vid Stats
hälsan i Umeå. 

10 Kanter (1983) sid 211. 

11 a a sid 80 där Kanter hänvisar till Wilensky (1967). 
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Förändringsbärare 

Självklart är "vännerna" i förändringsarbetet de som i första hand 
kan fungera som bärare och spridare av idéer och uppslag. Men för 
att det ska bli något av det hela så måste det finnas ett aktivt 
intresse och en möjlighet att enskilt eller i kollektiv mobilisera re
surser för förändring. Ett väl underbyggt motiv eller intresse för 
förändring måste finnas. 

Sjöstrand diskuterar förändringsprocessen utifrån begreppet 
strategisk kandidat - ett mer eller mindre genomarbetat förslag om 
hur organisationen ska handla i en viktig inriktningsfråga^. Han 
menar att alla strategiska kandidater inte nödvändigtvis är knutna 
til l en viss person, men under den vidare utformningen kommer 
människor att försöka vrida förslaget till sin förmån. De försöker 
hänga egna värderingar på förslaget - synsätt som de anser vara 
lämpliga i eller för organisationen. Maktrelationer spelar därför en 
stor roll i dessa sammanhang. Strategiska kandidater med bred 
förankring kan därför också stupa på att makthavarna i organisa
tionen inte vill, kan, törs eller förmår bära den "strategiska kandi
daten" till genomförande. 

Strävan efter nyttigheter - i detta fall bättre arbetsmiljö - blir 
framgångsrik i proportion till den makt som aktören har, till den 
makt som hon eller han kan mobilisera och realisera i sin strävan. 
Organisationen är ett verksamt medel i detta sammanhang, för att 
formulera intressen och för att kontrollera och mobilisera resurser 
för att realisera intressen^. Förändringsbärarens makt reduceras i 
den utsträckning: 

-. han kontrollerar föga av intresse för andra. 

andra aktörer kontrollerar saker som är av intresse för 
honom. 

han har liten kontroll över de saker man ska besluta om, 
eller de procedurmässiga sidorna av förhandlingsprocessen. 

han har hten kontroll över vilka andra aktörer som skall 
vara med om att träffa beslut. 

12 Sjöstrand (1987) sid 205-206. 
13 Abrahamsson (1986) sid 227. 
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han är förhindrad att delta i beslutsprocessen .̂ 

Ju fler medlemmar en grupp innehåller desto tydligare blir det för 
varje individ att just hennes eller hans deltagande är av ringa bety
delse för slutresultatet. Individen blir delaktig av resultatet även 
om hon eller han inte deltar, då det som eftersträvas är en kollek
tiv nyttighet. Det passiva medlemskapet innebär att åka snålskjuts, 
att agera "fripassagerare". Detta motverkar bildandet och upprätt
hållandet av strukturer eller organisationer med syftet att förbät
tra arbetsmiljön i företaget. Olson konstaterar att: 

Liksom varje stor, latent grupp, kommer varje individ i klassen att 
inse att det är till hans fördel om alla de kostnader eller uppof
fringar, som är nödvändiga för att nå det gemensamma målet, bäres 
av andra.is 

Men individer agerar också på grundval av substantiv rationalitet 
eller värderationalitet. Abrahamsson menar att Olson inte beaktat 
denna aspekt och konstaterar att: 

De betraktar vissa värden som så viktiga att deras egen eventuella 
behovstillfredsställelse underordnas det högre syftet. Individer kan 
handla för att tillgodose sådana värden trots att den omedelbara 
konsekvensen kan bli att de själva inte vinner på sitt handlande, 
utan personligen kanske tom gör en förlust.i6 

Sen (1982) kallar detta för "commitment", dvs hängivenhet för en 
sak. "Commitment" har också en direkt betydelse för arbet-
miljödiskussionen därför att hängivenheten föregår arbetstill
fredsställelse. Det är inte så att arbetstillfredsställelse ger hän
givenhet för en sak eller en uppgift, utan hängivenheten måste 
finnas där första. 

Den polske sociologen Matejko fann att denna hängivenhet var 
betydelsefull vid de tidningsredaktioner som han undersökt. Han 
konstaterar att: 

Tidningens standard beror på begåvningen och entusiasmen hos de 
redaktionella medarbetarna. Därför måste atmosfären vid redak
tionen vara sådan att den uppmuntrar individuella och kollektiva 

14 

15 

16 

Hernes (1975) sid 86-95. 

Olson (1971) sid 105-106. 

Abrahamsson (1986) sid 62. 
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initiativ hos medarbetarna. I alla redaktioner som vi undersökt har 
vi runnit att såväl utgivarna som de enskilda redaktionsmedarbet
arna har ett gemensamt intresse av att hålla uppe tidningens nivå. 
Detta skapar band av samförstånd mellan dem, och bidrar till att 
bevara den goda atmosfären mellan medarbetarna.18 

Förändringsbärarnas maktposition och hängivenhet verkar alltså 
vara viktiga aspekter att studera. För tidningsmedarbetarna har 
hängivenheten en dubbel och motsägelsefull betydelse. Dels kan 
hängivenheten för journalistiken medföra att man underordnar sig 
och tolererar relativt vidriga arbetsförhållanden. A andra sidan 
måste man ha en viss hängivenhet för syfte och metoder i det lo
kala arbetsmiljöarbetet för att det ska vara möjligt att lyckas med 
miljöförbättrande åtgärder. 

Förändringsstrategi 

Som utomstående forskare eller konsult kan man gå in i ett för
ändringsarbete med en rad olika grundförutsättningar. En dimen
sion är den maktbas som diskuterades ovan. Förutsättningarna för 
en "konsult-VD" är radikalt annorlunda än för den forskare som 
mer eller mindre tiggt sig in i företaget för att kunna verklig
hetstesta sina idéer eher forskningsfrågor. Frånsett denna faktiska 
skillnad i maktbas är forskarens eller konsultens syn på sitt eget 
arbete, hksom de anställdas och exekutivens (VD och eventuellt 
chefredaktören) synsätt viktiga att ta fasta på. Berg (1979) har 
beskrivit erfarenheterna från URAF-projekten på följande sätt: 

Förändraren som installatör betraktar förändringen som en 
installation av ett nytt system, en ny struktur eller nya rela
tioner. "Förändrarens uppgift är att utreda förutsätt
ningarna och konstruera mönster för dessa system, struk
turer och relationer. Han förutsätts vara experten, som kan 
tala om hur organisationen bör fungera. Hans roll är råd
givarens och konstruktörens."1" 

17 Bateman & Strasser (1984) sid 107. 

18 Matejko (19679 sid 62. 

19 Berg (1979) sid 9. 
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Förändraren som administratör av förändringsprocesser be
traktar förändring som en tillväxt- och utvecklingsprocess 
inom organisationen. "Förändringen handlar inte om att in
stallera, utan om att växa och utvecklas in i något nytt. Det 
innebär att tidpunkten för förändringen inte är avgränsad. 
Förändringen sker i olika steg över en längre period. När 
förändringsprocessen startar kan man inte beskriva den nya 
organisationens utseende. Det är inte den utomstående för-
ändraren/experten som konstruerar den nya organisatio
nen. Den utformas stegvis i samspel mellan olika grupper 
och individer inom organisationen. Förändraren är snarare 
expert på denna typ av förändringsprocess än på hur en bra 
organisation ska fungera. "20 

De idealtyper som Berg beskriver visar djupgående skillnader i 
synen på forskarens eller konsultens roll i förändringsarbetet. Om 
man som utomstående kommer in i en organisation och förväntas 
bete sig i enlighet med "installatörstypen" och man sedan i prakti
ken försöker bete sig i enlighet med "processtypen" så blir det 
naturligtvis problematiskt om man inte tidigt kan reda ut rollför
väntningarna. Tyvärr är det svårt att "... överföra denna förståelse 
til l personer som inte har praktisk erfarenhet av att arbeta med 
förändringar på detta sätt. Det är oändligt mycket lättare att inse 
och förstå vad en tillväxt- och utvecklingsprocess är for den som 
deltar direkt i den."2i 

Ett förändringsarbete ur arbetsmiljöperspektiv förutsätter att 
den utomstående forskaren eller konsulten i hög grad ansluter sig 
till "processynen" i det praktiska förändringsarbetet. Detta förut
sätter dock att de interna förändringsbärarna också accepterar och 
agerar utifrån ett sådant synsätt i förändringsarbetet. 

Vi kan konstatera att det behövs hängivna och kunniga för
ändringsbärare - med möjlighet att mobilisera resurser för för
ändring - for att bättre arbetsmiljö ska kunna realiseras. För jour
nalisterna handlar det om en dubbel hängivenhet. En hängivenhet 
som riktar sig både mot den egna yrkesutövningen och mot arbetet 
for bättre arbetsvillkor. 

20 a a sid 9. 

21 a a sid 11. 
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Villkor för arbetsmiljöns förändring - slutsatser 

Arbetsmiljöns förändring styrs dels av de yttre krafter som tidigare 
diskuterats (teknikutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen och 
professionaliseringen av journalistkåren), och dels av de ovan iden
tifierade inre krafterna i organisationer. Krafterna verkar inom de 
ramar som för stunden avgör vad som är möjligt respektive mindre 
sannolikt utfall i arbetsmiljöns förändring. 

Den analys som genomförts visar att det är möjhgt att nå viss 
generell kunskap om förutsättningar för förändring av arbets
miljöer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att följande för
hållanden är viktiga att beakta om vi har ambitioner att förstå vill
koren för ett medvetet förändringsarbete: 

Förändringens riktning i förhållande til l organisationens 
verkhga -mål. Det är avgjort lättare att genomföra de för
ändringar i arbetsprocessen där gynnsam arbetsmiljö står i 
samklang med vinstintresset.22 

Organisationen som sådan. De mänskliga relationernas 
karaktär (kalkylerande, idémässiga, eller genuina) och 
struktur (nätverksartad eller hierarkisk), utvecklingsnivån 
eller mognadsgraden (pionjärfas, struktureringsfas eller 
integreringsfas), typ av företag (basteknologi, tjänsteprodu-
cerande o s v), segmenterat eller integrativt, samt fördel
ningen av kompetens och kvalifikationer i företaget. 

Organisationsklimatet och ßretagskulturen. 

Förekomsten av konserverande grupper som hindrar, och 
individer som saknar möjlighet och resurser för att delta i 
förändringsarbetet. 

Hängivenheten för förändring och förekomsten av idéer. 
Finns det "förändringsbärare" och "strategiska kandidater"? 

Förändringsagenternas - de mänskliga förändringsbärarnas 
makt och resurser i relation till företrädare för andra eller 
motstridiga intressen. 

22 J f r det nyvaknade intresset för arbetsmiljöfrågorna i diskussionen om kost
nader för personalutveckling och brist på arbetskraft. 
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Förändringsprocessens karaktär - av installation eller av 
tillväxt- och utvecklingsprocess. Huvudkaraktären som 
verklig eller som symbolisk förändring. 

Listan ovan över de allmänna förhållanden som kan påverka utfal
let i försök med åtgärder i arbetsmiljön gör inte anspråk på att vara 
uttömmande. Den relativa inbördes betydelsen av dessa förhållan
den finns heller inte värderad eller analyserad i den litteratur som 
jag studerat. Mitt intryck är att man i htteraturen på området dri
ver någon eller några teser och undviker att värdera deras bety
delse i ett helhetsperspektiv. Exempelvis driver Abrahamsson 
(1986) tesen om strukturernas och det strukturella perspektivets 
betydelse. Kanter (1983) behandlar uteslutande företag där den 
kalkylerande relationen dominerar, samtidigt som hon ger intryck 
av att undervärdera betydelsen av makt- och intressekonflikter. 
Andra överbetonar de handlande individernas (särskilt chefernas) 
betydelse för framgång. Detta gäller särskilt de konsulter som säl
jer idéer och böcker till sökande förändringsagenter i företagen. 

I tidigare kapitel har jag diskuterat viktiga och verksamma yttre 
krafter av betydelse. Krafter som beror av branschutvecklingen och 
ekonomin, den tekniska utvecklingen av arbetshjälpmedel och 
journalistkårens fortgående professionahsering. Engwall (1978) har 
också påpekat betydelsen av annonsörer, läsare och konkurrenter 
och den yttre kraft som dessa representerar. Jag har även försökt 
visa att branschutvecklingen för närvarande kännetecknas av sta
bilitet och kollegialitet mellan konkurrerande företag, medan den 
tekniska utvecklingen och journalistkårens professionahsering 
kännetecknas av rörelse och konflikt. 

Av min genomgång av de inre organisatoriska förutsättningarna 
för förändring kan man bland annat se att det finns en mångfald av 
förhållanden som påverkar förändringssituationen - som bestäm
mer möjligheterna i förändringsarbetet. Dessutom kan man anta 
att förhållandenas relativa betydelse förändras över tid på så sätt 
att det i början av ett mer systematiskt och medvetet förändrings
arbete är vissa förhållanden som är avgörande för beteendet eller 
handlandet i organisationen medan det i senare skeden är andra 
förhållanden som verkar styrande, och vilkas relativa betydelse 
alltså kan antas växa under resans gång. Vi kan ana ett växelspel 
mellan struktur och process, där strukturer utgör ramar och förut
sättningar för processer - och där processerna i sin tur skapar nya 
strukturer. Det är därför inte alldeles tydligt vilka kombinationer 
av förhållanden som fungerar konserverande respektive ny
danande, eller vilka kombinationer som ger en tillfredsställande 
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arbetsmiljö. Detta kan bara förstås i en verklig utvecklingssituation 
och i en verklig arbetsmiljö. Trots detta tycker jag mej se vissa 
mönster i den goda respektive problemfyllda förändringssituatio
nen. 

Jag föreställer mig att hängivna förändringsagenter, utan makt, 
som utvecklar intressanta idéer i konkurrens med företagets verk
liga mål, i ett segmenterat basteknologiföretag med i huvudsak 
kalkylerande relationer medarbetare emellan, bland tydhga kon
serverande grupperingar (tidstjänarha, defensiva klickar, m fl), i en 
organisation som arbetar med "installationsmodellen" i förän-
dringsarbetet - far väldigt illa och mår uruselt. De har en dålig 
arbetsmiljö. Samma hängivna förändringsagenter i den integrativa 
organisationen, med klar målbeskrivning och en stödjande struktur 
där "strategiska kandidater" utvecklas och provas i kollektiva for
mer, med kontroll över arbetsvillkoren inom tydhga resursramar, 
och med genuint intresse för själva arbetet - utvecklas och mår bra. 
De arbetar i en god arbetsmiljö. A andra sidan kan vi inte lika själv
klart hävda att de individer som uttryckhgen inte vill se förändring 
och utveckling i sin organisation arbetar i en dålig arbetsmiljö, om 
de arbetar under de nyss karaktäriserade förhållandena. Detta i 
och for sig intressanta problem kommer inte att diskuteras mer in
gående här än vad som gjorts i den tidigare diskussionen om 
"stress" - särskilt om fenomenet "hotad livskontroU" - och om dem 
som saknar resurser och möjligheter att delta i förändringsarbetet. 

Till de inre organisatoriska krafterna måste vi också hänföra de 
personanknutna konserverande krafter som är verksamma. Krafter 
som beror av den osäkerhet och det hot mot etablerade synsätt som 
kan upplevas av individer och bearbetas i trygghetsgrupper av det 
slag som diskuterats. Styrkan i dessa krafter är i allmänhet svår att 
förutse. De uppstår på grund av att förändring av något slag blir 
synlig och medveten. På samma sätt som friktionen uppträder 
kraften först när rörelsen startat. Det som kan förutses är att vi får 
denna typ av friktion eller tröghet i förändringsarbetet men inte 
hur stor den blir. Mycket talar dock för att dessa krafter blir större 
i slutet av en organisations levnadshistoria än under "pionjärfasen". 
Krafterna är förmodligen också större och lättare att observera i 
organisationer som genomgår en kris - exempelvis i slutet av en ut
vecklingsfas. 

Vi kan ana att friktionen minskar om processen karaktäriseras 
av tillväxt- och utveckhngsprocess, om så många som möjligt själva 
deltar i arbetet, om man tillsammans kan bygga upp insikt om 
organisationens förändringssituation, och om man är övertygad om 
att man arbetar med verkliga förändringar och inte symboliska. 



11 FÖRÄNDRINGSARBETE - TVÅ P R A K T I K F A L L 

Den allmänna övergripande slutsats som drogs av kartläggnings
arbetet vid de tolv tidningarna var att flera av de undersökta yrkes
kategorierna har stimulerande och intressanta arbeten. Samtidigt 
bedömde vi att många av dessa yrkeskategorier arbetade under 
villkor som på lång sikt kan antas ha skadhg inverkan på hälsa och 
välbefinnande. En följdfråga som restes var: Går det att minska 
miljöbelastningen utan att beröva yrkena deras positiva innehåll? 

Bland de många förslag till fortsatt forskning som angavs i slut
rapporten från kartläggningsprojektet bedömdes det såväl av oss i 
projektgruppen som av parterna i TAK att försök med miljöför
bättrande åtgärder var den bästa vägen att gå vidare på. Forsk
ningsintresset baserades på att det hittills genomförts få försök där 
åtgärder i företag vidtagits med motiveringen att den "psykosociala 
arbetsmiljön" uppvisat brister. Förändringar som vidtagits med mo
tivet att den fysiska arbetsmiljön varit problematisk eller visat sig 
ha egenskaper som strider mot rådande gränsvärden o dyl har varit 
mer vanligt förekommande. Exempel på andra forsknings- eller ut
redningsbara frågeställningar som angavs i slutrapporten var: Vart 
tar journalisterna vägen när de lämnar branschen? Långtids
effekter av "slityrken". Finns det en överdödlighet bland journalis
ter? 

I boken Forskning ßr ßrändring redovisas några samtida försök 
att ur forskarperspektiv beskriva projekt som har anknytning till 
områdeti. Här problematiseras frågor kring forskningsmetoder och 
forskarroller. Här beskrivs också processer kring framtagning av 
underlag för planering, projektering och teknikupphandling ut
ifrån human- och arbetsmiljökriterier som ett slags motvikt ti l l 
traditionella företagsekonomiska kriterier och som alternativ ti l l 
byråkratiska och hierarkiska beslutsstrukturer. 

1 Sandberg (1981). 
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Andra projekt med anknytning till förändringsaspekter har ut
förts inom ramen för den försöksverksamhet som drevs inom det 
1969 bildade Utvecklingsrådets arbetsgrupp för forskning (URAF). 
Dessa projekt var inriktade mot att främja representativt och indi
viduellt inflytande vid enskilda företag - bland annat på områdena 
arbetsorganisation, arbetsledning och personalpolitik*. 

Försöksverksamhet av senare datum finns bland annat redovis
ade i avhandlingarna Motsättningar i vårdarbete - En fallstudie av 
ett försök till samarbete mellan psykisk barn- och ungdomsvård och 
vuxenpsykiatris och Kartläggning och omformning av den psyko
sociala arbetsmiljön på ett sjukhus*. Se även Barklöf (1987) som 
beskriver förändringsarbetet inom svensk lokaltrafik. 

P r oj ektstr ategi 

I likhet med kartläggningsprojektet vid tolv tidningar planerades 
fortsättningsprojektet Miljöförbättrande åtgärder vid tidningsföre
tag som ett partsgemensamt projekt med Tidningarnas Arbetsmil-
jökommitté (TAK) som huvudman. Två huvudmål ställdes upp be
träffande resultaten av projektet: 1) Att arbetsmiljön vid de del
tagande tidningsföretagen skulle förbättras, och att det lokala 
arbetsmiljöarbetet skulle få effektivare arbetsformer. 2) Att resul
taten skulle kunna fungera som goda exempel och därmed få sprid
ning i tidningsbranschen, bl a via centrala utbildningsinsatser i 
TAKs regi. 

Att projektet planerades som partsgemensamt stämmer väl 
överens med de värderingar som ligger till grund för såväl lag
stiftning och avtal på arbetsmiljöområdet som för det praktiska 
lokala miljöarbetet. "Att bekämpa riskerna för olycksfall och ohälsa 
framstod tidigt som ett stort gemensamt intresse för arbetsgivare 
och arbetstagare" .̂ Vi i projektgruppen fann det därför också helt 
naturligt att skyddskommittéerna vid respektive tidningsföretag 
skulle kunna fungera som arbetande lokala referensgrupper för 
projektet. Detta förutsattes också vid upprättandet av projektpro
grammet. 

2 En beskrivning av dessa projekt finns bl a i Gunnarsson (1980) sid 80. 
3 Lindquist (1985). 

4 Eppler & Nelander (1984). 

5 Arbetsmiljöavtal ßr tidningsßretag (1977) sid 10. 
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Ansvarsfördelningen mellan projektgruppen och de deltagande 
tidningsföretagen i åtgärdsarbetet antogs också vara klargjord och i 
överensstämmelse med första paragrafen i arbetsrniljöavtalet för 
tidningsföretag. "Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren har 
huvudansvaret för att nödvändiga åtgärder i syfte att uppnå detta 
mål vidtas och fullföljs."» 

Två huvudlinjer i organiseringen och genomförandet av miljö
förbättrande åtgärder diskuterades i projektet. 

Det ena sättet innebär att man satsar på ett relativt auktoritärt eller 
karismatiskt ledarskap. En 'stark person', eller möjligtvis ett par 
eller en trojka av sådana personer, får då utgöra redaktionsledning. 
Lyckas man skapa kreativitet i journalistiken och en någorlunda bra 
redaktionell slutprodukt, och dessutom är hård i nyporna, kan man 
få det redaktionella arbetet att fungera någorlunda bra.7 

Nackdelarna med detta angreppsätt bedömdes vara: Bristande 
demokrati, bristande kunskaps- och kompetensutveckling hos per
sonalen, instabilitet i arbets- och produktkvalitet vid personal
avgångar, improvisationer och snedheter i arbetsbelastning m m. 

I projektgruppen hade vi sett denna "modell" praktiseras vid 
flera veckotidningar. Förlagssystemet och veckotidningens kom
mersiellt bäserade livscykel uppmuntrade enligt vårt synsätt 
tillämpningen av denna modell. Den ansågs mindre lämplig vid 
dagstidningsföretag. 

Det andra sättet att angripa de psykosociala problemen vid de 
deltagande dagstidningsföretagen var att basera förändringsarbetet 
på långsiktiga kollektiva processer. Att bygga en organisation som 
långsiktigt skulle kunna hantera de uppgifter och problem som 
dagstidningen dag efter dag ställs inför. 

...det är svårt att planera förändringsarbete. Detta gäller i synnerhet 
när förändringsarbetet baseras på aktivt deltagande av personalen 
på en arbetsplats. Trots dessa svårigheter anser vi detta vara det 
enda riktiga arbetssättet vid arbetsomformningen.s 

Den roll som vi i forskargruppen antog och började arbeta i en
lighet med kan beskrivas som en slags konsultroll i förhållande t i l l 

6 

7 

8 

a a sid 12. 

Lindberg m fl (1985) sid 15. 

Eppler & Nelander (1984) sid 139. 
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skyddskommitté, arbetsgivare och arbetstagare. Rollen förutsattes 
innebära att projektmedarbetarna skulle stötta främst skydds
kommittén i det ordinarie arbete som kommittén enligt lag och av
tal skall bedriva, nämligen att kartlägga arbetsmiljön, prioritera åt
gärder, upprätta handlingsprogram för det lokala miljöarbetet och 
bevaka att åtgärder faktiskt genomförs. Projektets uppläggning 
planerades också i enlighet med dessa grundtankar. 

Tyngdpunkten i projektplaneringen låg i genomförandet av 
tänkbara åtgärder. Den största delen av tiden och de största för
väntningarna knöts också till genomförandet. Vi i projektgruppen 
hade dock på förhand inte angivit någon strategi för hur genom
förandet i praktiken skulle gå till, en strategi som exempelvis 
kunde innehållit sådant som var besluten om genomförandet 
skulle fattas och vilka personer eller grupper i företaget som skulle 
kunna fungera som bärare av de förändringsidéer som växte fram. 
Projektstrategin byggde på två grundläggande inriktningar: 

1) Ökade kunskaper. Vi antog att många av de problem som 
tidningsredaktionerna brottades med kunde reduceras til l 
kunskapsbrister, främst i frågor som rörde personalledning, 
produktionsplanering och produktionsstyrning. 

2) Strukturering/standardisering. Vi antog att mycket av det 
kaos som vi tidigare observerat på tidningsredaktionerna 
var onödigt och störande för den kreativitet och 
improvisation som behövs när det verkligen gäller. 

I vilken mån det gällde att bygga nya alternativa strukturer eller 
att göra existerande strukturer synliga och medvetna visste vi inte 
i detta skede. Vi var också okunniga om vikten av att studera och 
förstå pågående processer vid tidningsföretagen. Det teoretiska 
perspektiv som utvecklades i de förra kapitlen fanns inte i inled
ningen av projektet vid tidningsföretagen. Vi trodde att det skulle 
räcka med arbetsmiljökunnande och sunt förnuft för att genomföra 
projektet. 

I projektgruppen förutsatte vi att de deltagande företagen hade 
någorlunda väl fungerande processer för idégenerering, besluts
fattande, genomförande och vidmakthållande av genomförda åt
gärder i den ordinarie verksamheten. Vi antog också, på grundval 
av den urvalsprocess som föregick projektstarten, att de deltagande 
tidningsföretagen i detta avseende tillhörde de bättre i landet. För
väntningen var att vi i projektgruppen, genom att studera och dis
kutera företagen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, skulle kunna 
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tillföra kunskaper och idéer som sedan på ett någorlunda rationellt 
och effektivt sätt skulle smälta in i den ordinarie verksamheten på 
tidningarna. Resultatet förväntades bli att arbetsmiljön i vid 
mening skulle visa sig vara bättre i slutet av projektet, sommaren 
1983, jämfört med utgångsläget, hösten 1981. 

De miljöförbättrande åtgärderna antogs kunna vidtas inom 
ramen för den ordinarie verksamheten även i ekonomisk mening. 
Projektstrategin förutsatte inte att företagen skulle genomföra åt
gärder som medförde stora extrakostnader för företaget. Det hade 
ur forskningssynpunkt givetvis varit spännande att utvärdera 
effekterna av drastiskt ökad bemanning, det senaste i teknikväg, 
kraftigt minskat kvälls- och nattarbete, påkostad och effektiv ut
bildning av personer på strategiska poster alternativt personbyte, 
osv. Realismen i projektet och därmed överförbarheten til l andra 
företag av vunna erfarenheter hade dock gått förlorad. Dessa krav 
gjorde att det i projektet inte övervägdes att vidta sådana åtgärder. 
Nedan följer exempel på förhållanden som vi antog skulle kunna 
påverkas inom ramen för projektet: 

Mängden kvälls- och nattarbete, arbetstidsscheman. 

Administrativa rutiner och processer vid redaktionen. 

Planering av personal och material. 

Arbetsdelning, arbetsledning, chefskap och samverkans
former vid redaktionen. 

Kontakter och samverkansformer mellan redaktionen och 
övriga avdelningar vid tidningen. 

Avvägning mellan de redaktionella ambitionerna och de 
redaktionella resurserna. 

Skyddskommitténs arbete med de psykosociala miljö
frågorna. 

Sammantaget antogs att förändringar i , respektive utveckling av, 
dessa förhållanden skulle kunna minska ogynnsam arbetsbelast
ning och andra negativa effekter av arbetsmiljön samtidigt som de 
positiva sidorna i den journalistiska yrkesrollen skulle bevaras. Det 
antogs vidare att det fanns sådana variationsmöjligheter inom tid-
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ningarna att den här typen av förändringar skulle kunna vara prak
tiskt genomförbara. 

Även om det i inledningen av projektet saknades en detaljerad 
strategi för hur genomförandet av olika åtgärder skulle gå til l hade 
vi dock vissa grundläggande antaganden som var avgörande för hur 
projektet som helhet kom att genomföras. Viktigare sådana anta
ganden var: 

att skyddskommittéerna vid tidningsföretagen skulle kunna 
fungera som aktiva och arbetande lokala referensgrupper 
och diskussionspartners i projektet. 

att kommunikation av delresultat, information om planer
ade aktiviteter, utbildningsinsatser mm skulle kunna base
ras på skrivet material. Särskilt med tanke på att jour
nalistkollektivet vid respektive tidning antogs få en huvud
roll i projektet. 

att ledning, fack och enskilda medarbetare skulle vara mer 
eller mindre "drivande" i åtgärdsarbetet, att ansvaret för att 
det verkligen hände något inte i första hand vilade på for
skargruppen. Det antogs att ledning såväl som anställda 
aktivt skulle bidra till förbättrad arbetsmiljö, när resurser i 
form av metodstöd, miljökompetens och praktisk hjälp ti l l
fördes tidningsföretagen. 

att frigörandet av de slumrande krafter som skulle kunna 
bidra till förbättrad arbetsmiljö i stor utsträckning skulle 
vara ett kunskapsproblem. Vi antog att alla vid tidningsföre
tagen skulle vara intresserade av att arbetsmiljön för
bättrades, men att man inte visste hur man skulle gå til l 
väga. 

Av den fortsatta framställningen framgår det hur dessa antaganden 
vägledde planeringen och genomförandet av projektet. 

Projektförlopp 

I samråd med TAK valdes två tidningar ut för deltagande i för
söksverksamheten med miljöförbättrande åtgärder. Dessa tid-
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ningar var två av åtta tänkbara som TAK valt ut efter följande kri
terier: 

Intresse av att delta i försök med niiljöförbättrande åtgär
der. 

Vanliga tidningar, i den meningen att de' inte är extrema i 
något avseende, exempelvis att de inte är inne i en fas av 
omorganisation, att de inte har svårare ekonomiska eller 
personella problem. 

Att de inte har svåra lokalproblem som snabbt kräver om
fattande åtgärder. 

Någorlunda stora tidningar, och så geografiskt belägna att 
de utan större svårigheter kunde nås från Luleå. 

Vi kontaktade de åtta tidningar som TAK med sin branschkänne
dom valt ut. Det visade sig då att speciellt två tidningar var intres
serade av att delta i försöken. Dessa tidningar kommer fort sätt
ningsvis att kallas Småstads-Kuriren och Länsposten. Båda tid
ningarna var morgontidningar, gavs ut sex dagar per vecka och 
hade en upplaga i intervallet 20-30 tusen exemplar/dag. 

Tidningsurvalet var det första steg som vidtogs sedan medel för • 
projektet beviljats av Arbetarskyddsfonden. I den ansökan som in
sändes till fonden, och som samtidigt utgjorde projektprogram, be
skrevs projektets kronologi på följande sätt: Tidningsurval. Två 
tidningar skulle väljs ut efter samråd mellan TAK, tillfrågade tid
ningsföretag och projektmedarbetarna. Referensgrupper på res
pektive tidning skulle bildas, kontaktpersoner utses och infor
meras om undersökningen. Kartläggning av utgångsläget vid de 
deltagande tidningarna. Kartläggningsresultatet skulle samman
ställs och diskuteras vid tidningarna och i TAK Prioritering och 
planering av fortsatt arbete med avseende på innehållet i det 
kommande åtgärdsarbetet, och vilka tillvägagångssätt som skulle 
tillämpas. Förändringsarbete, där förloppet skulle dokumenteras 
löpande och diskuteras vid tidningarna och i TAK. Eftermätning, 
där faktiska förändringar i strukturer och processer skulle fast
ställas, hksom attitydförskjutningar i relation til l dessa föränd
ringar. Analys och författande av slutrapport. 

Kartläggningen av arbetsmiljön, en tvärsnittsstudie av förhål
landena vid tidningsföretagen i projektets inledning, genomfördes 
på samma sätt som i den tidigare undersökningen vid tolv tid-
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ningsföretag. Intervjuer kompletterades med ett urval av de for
mulärsfrågor som användes i den förra undersökningen. I stort sett 
alla redaktionella medarbetare, avdelningschefer, VD och repre
sentanter för andra avdelningar intervjuades. De redaktionella 
medarbetarna besvarade dessutom en postenkät. 

I och med att vissa av frågeformuleringarna i postenkäten var 
identiska med frågorna i den postenkät som genomfördes i-den 
föregående undersökningen kunde vissa jämförelser göras. 

Resultaten av denna inledande kartläggning presenterades i 
tidningsinterna rapporter författade av oss i projektgruppen och 
riktade till medarbetarna vid Småstads-Kuriren och Länsposten. 
Rapporterna distribuerades till samtliga redaktionella medarbetare 
och fanns tillgängliga även för övriga tidningsmedarbetare. I rap
porterna diskuterades dels tidningens resurser för lokalt arbets
milj öarbete och dels de dominerande miljöbrister som framkom
mit. 

Kartläggningen av arbetsmiljön genomfördes under hösten 
1981. Därefter vidtog diskussioner av kartläggningsresultaten och 
prioritering av åtgärder och åtgärdsområden. Detta arbete ge
nomfördes våren 1982 i form av en seminarieserie vid de båda tid
ningsföretagen. Till seminarieserien inbjöds samtliga redaktionella 
medarbetare, avdelningscheferna från de andra avdelningarna, VD, 
och ledamöterna i tidningarnas skyddskommittéer. Seminarie
serien utmynnade i ett handlingsprogram som liksom kartläg
gningsrapporterna i skriftlig form distribuerades till de anställda. 
Handlingsprogrammen diskuterades sedan vid tidningarna och 
därefter vidtog det mer praktiska arbetet med att formulera och 
prova idéer till miljöförbättrande åtgärder. Detta arbete pågick 
under hösten 1982 och våren 1983. 

Seminariegrupperna träffades igen vid ett tillfälle under vintern 
för att diskutera det pågående åtgärdsarbetet. Inför detta semina
rietillfälle författade vi en lägesrapport som diskuterade pågående 
forandringsprocesser, vad som hittills gjorts och vad som bedömdes 
realistiskt att fortsätta med. 

Utvärdering av genomförda åtgärder, liksom fastställande av de 
anställdas attityder till åtgärderna genomfördes i maj 1983 vid 
Småstads-Kuriren och i oktober samma år vid Länsposten. Här an
vändes samma metoder som vid den inledande kartläggningen, och 
vissa attitydfrågor var identiska för att jämförelser före och efter 
åtgärdsarbetet skulle kunna göras. 

Projektförloppet var förskjutet i tid mellan de båda tidnings
företagen. Aktiviteterna vid Småstads-Kuriren föregick motsvar-
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ande aktivitet vid Länsposten. I övrigt var projektkronologin iden
tisk. 

De tre medarbetarna i projektgruppen arbetade utan inbördes 
arbetsfördelning fram till dess att handlingsprogrammet var skri
vet. Därefter delades arbetet upp på så sätt att två av medarbetarna 
ägnade sig åt Småstads-Kuriren och den tredje åt Länsposten. Kra
ven på täta och intensiva kontakter med ledning och anställda 
under åtgärdsarbetet gjorde att vi inom projektgruppen ansåg en 
sådan uppdelning av projektarbetet angelägen. 

Under hela projekttiden deltog vi i TARs sammanträden för att 
ge lägesrapporter och för att diskutera branschövergripande frågor 
som aktualiserats i projektet. Internrapporter, åtgärdsidéer som 
formulerats skriftligt m m distribuerades löpande til l kommittén. 
Åtgärdsidéerna genomgick också diskussionsmässig prövning vid 
Redaktionella arbetsledardagar anordnade av Tidningarnas utbild
ningsråd (TUR) och vid journalistisk vidareutbildning utanför de 
deltagande tidningsföretagen. Projektet avrapporterades med en 
sammanfattande slutrapport under våren 19859. 

De deltagande tidningsföretagen 

I den följande beskrivningen av de deltagande tidningsföretagen 
redogörs för de förhållanden som rådde vid den tid då kartläg
gningsarbetet vid respektive företag genomfördes, dvs under hös
ten 1981. 

Småstads-Kuriren 

Allmänt: Småstads-Kuriren gavs ut av företaget Tryckeri AB som 
också drev ett mindre civiltryckeri i anslutning til l tidnings
produktionen. Företaget ingick i tidningskoncernen B-press till
sammans med ytterligare sju tidningsföretag. Utgivningsområdet 
för Småstads-Kuriren omfattade Småstad och de närmaste kom
munerna. Inget distributionsavstånd översteg 50 kilometer. Tid
ningen hade fyra lokalredaktioner. Småstads-Kuriren var "första-
tidning" i Småstad, vilket innebar att tidningen hade större hus
hållstäckning än lokalkonkurrenterna. 

9 Lindberg m fl (1985). 
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Produkt: Småstads-Kuriren var en morgontidning som gavs ut i en 
upplaga, sex dagar per vecka (må-lö). Tidningen fungerade som 
språkrör för ett borgerligt parti. Det relativt begränsade sprid
ningsområdet och satsningen på Småstad som huvudsaklig mark
nad medförde att tidningen klassades som lokaltidning. 

Ekonomi: Småstads-Kuriren hade en stabil och god ekonomi. Den 
årliga omsättningen låg på ca 25 miljoner kronor. Upplagan var 
drygt 20 000 exemplar per dag och hade hållit sig på den nivån 
under de senaste tio åren. Även annonsvolymen hade hållit sig 
relativt konstant, och i och med att tidningen var förstatidning 
hade man ingen besvärande konkurrens om annonsörer. Tidningen 
hade inget presstöd utöver samdistributionsrabatten som uppgick 
til l ca 0,5 miljoner kronor per år. 

Personal: Småstads-Kuriren hade ca 95 personer anställda i tid
ningsproduktionen. Av dessa var 29 redaktionella medarbetare på 
24 heltidstjänster. Av dessa tjänster var 5,5 förlagda til l de fyra 
lokalredaktionerna. Antalet anställda hade varit relativt konstant 
sedan början av 1970-talet. Den redaktionella personalens utbild
ningsnivå var relativt hög. Enligt den postenkät som genomfördes 
hade hälften av medarbetarna journalistutbildning vid journalist
högskola eller folkhögskola. Personalomsättningen på redaktionen 
var hög vid enkättillfället. Hela 30 procent av medarbetarna hade 
varit anställda i mindre än ett år. Många var också benägna att byta 
yrke och/eller arbetsplats. Mer än 60 procent svarade ja på frågan 
"Har du på senaste tiden allvarligt funderat på att byta yrke eller 
arbetsplats?" 

Organisation: Enligt organisationsplanen vid tidningen var VD 
ensam ytterst ansvarig för den verkställande ledningen vid före
taget. Varje underställd enhet (annonsavdelning, teknisk avdel
ning, redaktion osv) företräddes av en chef. Dessa chefer ingick 
också i tidningens ledningsgrupp. Redaktionen leddes av en chef
redaktör, en redaktionschef, en nattchef och en sportchef. Dessa 
chefers ansvarsområden och inbördes ställning fanns inte närmare 
beskrivna. Korrekturet fungerade som självstyrande enhet, d v s 
man skötte själva arbetstider, vikarier, kontakter med andra avdel
ningar osv. Fototjänster köptes utifrån. 

På redaktionens initiativ hade en organisationsutredning ge
nomförts våren 1981 med konsulthjälp från Arbetstagarkonsult 
AB. Den huvudslutsats som drogs i denna utredning var: 
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De problem som upplevs inom redaktionen har sin grund mer i atti
tyder, värderingar, rolluppfattningar och personligheter än i den 
faktiska organisatoriska uppbyggnaden. "> 

Under hösten 1981 avgick redaktionschefen och chefredaktören. 
Arbetsledning och samordning sköttes tillfälligtvis av dagredige-
raren och vikarierande redaktionschefer (fackliga funktionärer av
löste varandra på posten). De konkreta förändringsförslag som 
orgamsationsutredmngen utmynnade i beaktades inte av före
tagsledningen. Redaktionen hade investerat mycket tid och enga
gemang i frågan, men den "rann ut i sanden". 

Teknik: Småstads-Kuriren använde blyteknik för tryckning av tid
ningen fram till 1975. Därefter har man arbetat med fotosats och 
direktlito (den gamla högtryckspressen modifierades). 1980 in
förskaffades nya sätterimaskiner och våren 1982 togs ett nytt 
tryckeri i bruk. Det nya tryckeriet låg ca 5 km utanför Småstad och 
tryckpressen byggde på offset-teknik. Vid redaktionen arbetade 
man med traditionell teknik, d v s skrivmaskiner. Material från 
lokalredaktionerna skickades med buss. Om inte busstiderna 
kunde passas fick man själv köra in med manus och bildnegativ t i l l 
huvudredaktionen. 

Speciella förhållanden hösten 1981: Företaget hade en arbetstyngd 
höst 1981. En stor del av resurserna satsades på byggandet av en ny 
presshall ute på industriområdet. Arbetet var tidspressat. Sam
tidigt fanns flera vakanta arbetsledar- och chefsbefattningar som 
man snabbt behövde besätta. Man kraftsamlade inför utgivandet av 
"nya" Småstads-Kuriren. Tidningen skulle tryckas i nytt tryckeri, 
och byta format och utseende i februari 1982. 

Länsposten 

Allmänt: Tidningen Länsposten gavs ut av företaget Länsposten 
AB. Företaget ägdes till 90% av tidningskoncernen A-pressen och 
til l 10% av facket och det socialdemokratiska partiet i länet. Läns
posten gavs ut i hela länet och hade 5 lokalredaktioner förutom 
huvudredaktionen och tryckeriet i Verkstad. Tidningen var inte 
förstatidning i någon av länets större orter. 

10 Johannisson (1981) sid Bl . 
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Produkter. Länsposten var en morgontidning som gavs ut i fyra 
upplagor, sex dagar per vecka (må-lö). Tidningen fungerade som 
språkrör för det socialdemokratiska partiet. Länsspridningen 
gjorde att Länsposten klassades som regiontidning. 

Ekonomi: Länsposten hade svag ekonomi. Den århga omsättningen 
var ca 30 miljoner kronor. Upplagan var ca 25 000 exemplar per 
dag, och vikande. Länsposten hade hård konkurrens på an
nonsmarknaden i och med att man inte var förstatidning på någon 
större ort i länet. Presstödet till tidningen uppgick til l 7 miljoner 
kronor, samdistributionsrabatten inräknad. 

Personal: Länsposten hade ca 170 personer anställda. Av dessa var 
ca 77 redaktionella medarbetare på 67 tjänster. Av dessa tjänster 
var ca 37 förlagda til l lokalredaktionerna. Den redaktionella perso
nalens utbildningsnivå var jämförelsevis låg. Bara 28 procent hade 
någon form av journalistutbildning. Utbildningsnivån var genom
snittligt högre vid lokalredaktionerna än vid huvudredaktionen. 

Den redaktionella personalen var tidningstrogen. Hela 60 pro
cent hade arbetat vid tidningen i mer än 5 år vilket är mycket för 
att gälla en tidning. 

Organisation: Redaktionsledningen bestod av chefredaktör, redak
tionschef, 2 redaktionssekreterare, nattchef, bilagechef och plats
chefer vid lokalredaktionerna. Fotograferna, sporten och tele
fonmottagarna fungerade som självstyrande enheter under redak
tionschefen. All redigering av det redaktionella materialet skedde 
vid huvudredaktionen. 

Av tidningens organisationsplan framgick att organisationens 
exekutiv utgjordes av en trojka. Det fanns ingen aktör som hade 
det samlade verkställande ansvaret för tidningens utveckling. VD 
ansvarade för den administrativa avdelningen, abonnemangs- och 
distributionsavdelningen, annonsavdelningen och den tekniska av
delningen. Chefredaktören saknade underställd personal, och re
daktionschefen ansvarade för redaktionen och fotoavdelningen. 
Det var först på styrelsenivån som trådarna i organisationsplanen 
löpte samman. 

Teknik: Tidningen framställdes med hjälp av fotosättning och off
set-tryckning i det egna tryckeriet i tidningshuset i Verkstad. 
Redaktionen använde traditionell teknik men man planerade infö
randet av enstaka dataterminaler vid lokalredaktionerna. Material 
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från lokalredaktionerna sändes därför än så länge med allmäna 
kommunikationer eller med telefax/fotofax. 

Speciella förhållanden hösten 1981: Tidningens ekonomi hade 
under flera år försämrats, och under hösten började man diskutera 
olika åtgärder för att förbättra ekonomin. Diskussionerna handlade 
om att på ett bättre sätt utnyttja villkoren för presstödet, vilket 
med dåvarande regler skulle ge tidningen ytterligare 6 miljoner i 
stöd och därmed radikalt förbättra tidningens ekonomiska resultat. 
Diskussionerna handlade också om teknisk rationalisering som 
skulle ge snabbare manusflöden, bland annat genom direktinskriv
ning i tidningshusets huvuddator från lokalredaktionerna via ter
minaler och fasta teleförbindelser. 

Problem och tillgångar - läget hösten 1981 

I den inledande kartläggningen försökte vi fånga tidningarnas för
utsättningar för det förändringsarbete som vi tillsammans skulle 
åstadkomma. Via intervjuer och frågeformulär gav medarbetarna 
en bild av företagens strukturella förutsättningar. Medarbetarna 
prioriterade också de förändringsområden som de såg som vikti
gast. De ombads slutligen göra en bedömning av förutsättningarna 
för att bearbeta de problemområden som prioriterats. 

Småstads-Kuriren 

Tillgångar: Tidningen hade god ekonomi och en stark ställning i 
spridningsområdet. Man förväntade sig inga "brandkårsutryck
ningar" från koncern- eher företagsledning. I stället bedömdes det 
finnas ett gott utrymme för långsiktigt systematiskt utvecklings
arbete. Medarbetarna hade också viss vana från ett sådant syste
matiskt arbete. Det fanns en långsiktig strategisk planering, en 
organisationsutredning som nyligen genomförts vid redaktionen 
och en arbetsgrupp för utveckling av den nya tidning som skulle 
ges ut i och med att det nya tryckeriet togs i bruk. Denna föränd
ring skulle i sig medföra att mer ändamålsenliga lokaler skulle 
kunna skapas för de verksamheter som skulle vara kvar i det nu
varande tidningshuset. 

Hos både tidningsledning och redaktionella medarbetare fanns 
en positiv attityd till förändring och förändringsarbete. De om
råden som prioriteiddes av de redaktionella medarbetarna var 



163 

arbetsledning (14 röster) och arbetstider (5 röster). Alla bedömde 
att det fanns såväl vilja som ekonomiskt utrymme för att utveckla 
de områden som prioriterats. Hälften av de redaktionella medar
betarna bedömde til l och med att det fanns goda förutsättningar 
för att bearbeta de angivna områdena. 

Problem: Personalsituationen var instabil och problemfylld. Perso
nalomsättningen var stor och många tjänster vikariatsbesatta. Nära 
hälften av medarbetarna vid redaktionen funderade allvarligt på 
att byta arbetsplats. 

Den interna informationen i företaget fungerade dåligt i flera 
avseenden. Man beskrev problemen olika beroende på den egna 
positionen i företaget. De kontakt- och kommunikationsrutiner 
som fanns var i sig problematiska - det gällde kontakten mellan 
dag- och nattredaktion, kontakten mellan central- och lokalredak
tioner, och med företagsledningen. Två tredjedelar av medarbet
arna på redaktionen instämde helt eller delvis i påståendet att 
"...företagsledningen saknar kunskap om våra problem och interna 
arbetsförhållanden."ii Man menade också att tidningsledningen 
förhalade beslut trots att det inte fanns några hinder för besluts
fattande. Detta skapade i sin tur nya problem för redaktionen, 
exempelvis i personal- och planeringsfrågor. 

Mer än hälften av medarbetarna ansåg att formerna för kritik 
var så pass obehaghga att man undvek att uttrycka sådant som 
kunde uppfattas som kritik av andra. Lika många ansåg att kon
flikter inte kunde hanteras på ett ändamålsenligt sätt på redak
tionen. Konflikter undertrycktes eller förnekades. 

Redaktionsledningen var underbemannad. Den arbetade efter 
dunkla principer och saknade utvecklade rutiner för ledning av 
redaktionen. Nära hälften av medarbetarna vid redaktionen angav i 
frågeformuläret att de sympatiserade med påståendet att arbets
ledning, information och samordning var "under all kritik". En
skilda redaktionella medarbetare tvingades in i ledarroller utan att 
ha den formella auktoritet som krävdes. Redaktionsmedarbetarna 
blev till sist tvungna att själv ta itu med frågor som redaktionsled
ningen borde ha hanterat. 

Slutligen var redaktionens lokaler inne i Småstad trånga, slitna 
och inte helt ändamålsenliga. Det var svårt att få överblick över 
papper och material i den oreda som rådde på redaktionen. Ut-

11 Ett av de ytterlighetspåstå°nden som formulerades till en attitydfråga i fråge
formuläret. 
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flyttningen av tryckeriet innebar att denna fråga skulle kunnat få 
en snar lösning. 

Länsposten 

Tillgångar. De många tjänsterna vid redaktionen bedömdes ge 
handnngsutrymme. En anpassning av de redaktionella ambition
erna och av produkten tillsammans med en översyn av arbetsorga
nisationen skulle kunna ge jämnare arbetsbelastning och mindre 
övertidsmängd. 

Personalomsättningen var låg. Få funderade på att byta yrke 
eller arbetsplats. Stabiliteten bedömdes ge goda förutsättningar för 
kompetensuppbyggnad och för att utveckla nya strukturer och 
rutiner på redaktionen. 

Arbetslokalerna bedömdes - ti l l både yta och utformning - vara 
väl anpassade till produktionen. De bedömdes inte heller lägga 
några hinder ivägen för en eventuell omorganisation. 

Problem: Den skrala ekonomin och den vikande upplagan gav flera 
följdproblem. Risken för den typ av "brandkårsutryckningar" som vi 
inte förväntade oss vid Småstads-Kuriren var i motsvarande mån 
överhängande vid Länsposten. Risken var att alltför stora och allt
för genomgripande förändringar utan förankring och föregående 
utredningsarbete skulle drivas igenom från koncern och/eller sty
relse. 

Den dåliga ekonomin medförde också att enskilda medarbetare 
oroade sig för framtiden - för nedläggning, indragning av tjänster 
och för ökad arbetsbelastning. Den vikande upplagan påverkade 
samtidigt arbetsglädjen. Vid centralredaktionen var det 55 procent 
av medarbetarna som instämde i påståendet "Gruppen är inte in
spirerad och engagerad av sitt arbete. Många är likgiltiga eller drar 
sig undan." Det talades om en "uppgiven stämning" vid tidningen. 

Tidningen gavs ut i fyra upplagor och detta ställde extremt höga 
krav på produktionsflödets organisering och på allmän arbetskapa
citet. Planering och arbetsledning bedömdes som avsevärt mer 
problematiska uppgifter än i tidningar som bara ges ut i en upp
laga. 

Jämfört med de andra tidningar som vi studerat var utbild
ningsnivån jämförelsevis låg. Mindre än en tredjedel hade någon 
form av adekvat yrkesutbildning (journalisthögskola 18 %, journa
listutbildning på folkhögskola 10 % och fotoutbildning 3%). Medar
betarna skolades in på alltför snäva arbetsuppgifer (redigering av 
ett visst material i en av upplagorna). Denna samtidiga funktions-
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och produktdelning av arbetet ledde till stora övertidsuttag för 
vissa och en allmänt ojämn arbetsbelastning. 

Två stridande falanger vid redaktionen trätte om vilka åtgärder 
som borde vidtas för att förbättra arbetsmiljön vid redaktionen. 
Åldersskillnader, skillnad i utbildningsbakgrund och arbetsvillkor 
(dag- respektive nattredaktion) konstituerade falangerna. Trots 
den allmänt positiva inställningen till att ta i tu med såväl upplage-
som med arbetsmiljöproblem bedömde vi att dessa grupperingar i 
sig skulle utgöra ett problem i arbetet. 

Precis som vid många andra dagstidningar angavs redaktionens 
ledningsarbete som problematiskt. Många av de redaktionella med
arbetarna hade provat arbetsledande befattningar men fått ge upp. 
Det personliga förtroendet, snarare än kompetens i frågor som 
rörde arbetsledning och produktionsplanering, hade varit vägle
dande vid tillsättningarna. När dessa personer sedan börjat agera 
som "chefer" drogs det kamratliga förtroendet tillbaka och de blev 
anklagade för att vara inkompetenta. Parat med den låga rör
ligheten innebar detta att det fanns flera före detta chefer på re
trättposter vid redaktionen. 

Problemet - i sammandrag 

I inledningen av projektarbetet vid tidningsföretagen och i sam
band med avrapporteringen av den inledande kartläggningen 
gjorde vi följande beskrivning av det redaktionella arbetsmiljöpro
blemet: 

Lednings- och planeringsfrågor vid dagstidningsföretag är relativt 
komplicerade, beroende på verksamhetens art. Redaktionella ar
betsledare har bevisligen ett tufft jobb. Många tidningar, och åtmin
stone de två vi nyss kartlagt, klarar inte dessa uppgifter på ett bra 
sätt. Resultatet blir bl a arbetsmiljöproblem av olika slag, t ex stress, 
otrivsel och konflikter. Vid båda de deltagande företagen fanns be
tydande problem av denna art. De grundläggande orsaksfaktorerna 
har att göra med tidningen som produkt och den affärs- eller verk
samhetsidé som en dagstidning representerar. Dagstidningen som 
produkt är komplicerad eftersom såväl rent företagsekonomiska mål 
som politiska och journalistiska mål skall uppnås. Följaktligen här
stammar en icke föraktlig del av problemen i arbetsmiljön från svå
righeterna att samordna säljarbete, nyhetsbevakning och politiska 
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uppgifter. Denna situation har medfört att företagsledningarna inte 
utvecklat samma ledarstil och arbetsmetoder som i andra bran
scher. Där har man i allmänhet kunnat koncentrera sig på de före
tagsekonomiska frågorna, och man har i många fall också i större 
utsträckning haft piskan över sig på grund av en mer utsatt mark
nadssituation. Handlingsberedskapen för produktutveckling, omor
ganisation och rationaliseringar är ofta större, och långsiktig plane
ring, personalpolitik o s v mer genomarbetad. Vid en dagstidning å 
andra sidan är företagsledningen av tradition och på grund av hän
syn till politiska mål och pressetiska regler obenägen att ingripa i de 
redaktionella avdelningarnas inre angelägenheter. 

Arbetslednings- och organisationsfrågor har hittills knappast angri
pits på ett tillräckligt målmedvetet och långsiktigt sätt i branschen, 
vilket bl a tycks framgå av de två studerade företagen. 

Organisation, befattningsuppdelning och arbetsmetoder har under 
många år förblivit relativt oförändrade, liksom synen på redak
tionsledningens roll. Detta trots att nya lagar och avtal, ny teknik, 
ökad konkurrens från andra medier, ökat nyhetsflöde o s v hela 
tiden ställt nya krav på det redaktionella arbetet. Till arbetsledande 
befattningar rekryteras idag i stor utsträckning journalister som 
saknar utbildning för arbetsledning. Ingen redaktionell arbetsledare 
vid de studerade företagen hade vid projektstarten arbetsledarut-
bildning av betydelse. Sett ur den enskilde arbetsledarens synvinkel 
kan man säga att hon eller han vid tjänstetillträdet ofta hamnar i en 
"omöjlig" situation. Arbetsuppgifterna är för många, för oklara, och 
för komplicerade. Rutinerna är för outvecklade, och alltför många 
ackumulerade och olösta problem går i arv från den föregående be
fattningshavaren. Erfarenhet av och kunskaper om arbetslednings
frågor är som nämnts bristfälliga, relationerna till andra avdel
ningar är ofta problemfyllda, och uppbackning från företagsled
ningen saknas i viktiga personalärenden osv. Resultatet blir dels en 
besvärlig egen arbetssituation, dels brister i planering och organisa
tion som drabbar övriga medarbetare. För den enskilde redaktio
nella medarbetaren, slutligen, blir det svårt att bibehålla och vidare
utveckla bra personliga arbetsmetoder och god arbetsdisciplin när 
det redaktionella arbetet som helhet fungerar dåligt. Dels ställs det 
faktiskt i väsentliga avseenden inga krav på henne eller honom, och 
dels saknas det personlig hjälp och vägledning när sådan behövs. 12 

12 Lindberg m fl (1985) sid 12-14. 



12 ÅTGÄRDER OCH R E S U L T A T 

I detta kapitel ges en utförlig beskrivning av de åtgärder som före
slogs och genomfördes vid de redaktionella avdelningarna. Projekt
programmet som antyder en distinkt indelning av projektet i faser 
av typen först kartläggning, sedan planering av åtgärder, sedan 
genomförande av åtgärder och till sist utvärdering speglar inte rik
tigt den verkliga projektutvecklingen vid tidningsföretagen. 
Faserna planering och genomförande av åtgärder grep in i varandra 
på ett sätt som gjorde att gränserna mellan dem blev betydligt mer 
flytande än vad som antyds i projektprogrammet. Detta framgår 
också av den följande presentationen. 

Den första åtgärd som vidtogs vid redaktionerna blev en semi
narieserie som genomfördes med hela den redaktionella persona
len i anslutning till diskussioner av kartläggningsresultaten och 
upprättande av handlingsprogram för arbetsmiljön. Åtgärden kan 
betraktas som kompetenshöjande i frågor som rör arbetsmiljön i 
vid mening. Avsikten var att ge medarbetare och chefer vid redak
tionen, och även ledamöterna i skyddskommittén, bättre resurser 
för att delta i utvecklingen av arbetsmiljön. 

Åtgärd 1: Ökad miljökompetens 

Det första seminariet behandlade Arbetsmiljön vid tidningsföretag. 
Vi i projektgruppen sammanfattade resultat och slutsatser från 
den förra undersökningen och varje seminariegrupp - 4 vid 
Småstads-Kuriren och 6 vid Länsposten - diskuterade resultaten. 
Seminariedeltagarna hade före seminariet uppmanats läsa den 
sammanfattande slutrapporten från det förra projektet vid 12 tid
ningar. Rapporten hade delats ut av kontaktpersonerna tillsam
mans med en kallelse till seminariet. 

Det andra seminariet handlade om Ansvar och roller i miljö
arbetet. Vi i projektgruppen gick igenom huvuddragen i de lagar 
och avtal som reglerar miljöarbetet i branschen. Därefter disku
terades gemensamt hur lagar och avtal borde tillämpas vid det egna 
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företaget. Inför detta seminarium hade deltagarna fått och upp
manats läsa utdrag ur Arbetarskyddsnämndens utbildningspärm 
Lokalt skyddsarbete och utdrag ur ett utbildningsmaterial från Sta
tens arbetsmiljönämnd. Deltagarna hade också var och en erhållit 
ett exemplar av det egna arbetsmiljöavtalet - Arbetsmiljöavtal för 
tidningsföretag. 

Vid det tredje seminariet diskuterades Den egna miljön. Pro
jektgruppens rapport från kartläggningen vid respektive företag, 
kompletterad med data från postenkäten, diskuterades. Vi sökte 
gemensamt bakomliggande förklaringar till de attityder som fram
kommit i enkäten och försökte prioritera bland de angivna pro
blemen. 

Inför det fjärde seminarietülfället utförde varje seminariedel
tagare en enskild uppgift. Avsikten var att förbättra kunskaperna 
hos såväl projektgruppen som hos seminariedeltagarna om den 
egna tidningens produktionsprocess, arbetsorganisation och vid 
företaget redan planerade förändringar inför framtagandet av ett 
handlingsprogram för arbetsmiljön. Deltagarna uppmanades att i 
skrift beskriva bland annat: Viktigare händelser/förändringar som 
planerades under det närmaste året. Manusflödet på redaktionen. 
Bemanning, bl a krav på minimibemanning av redaktionen. Nuvar
ande arbetsorganisation och förslag till förändringar. Existerande 
gemensamma möten och hur de kan förbättras. Lämningstider. 

Rubriken för det fjärde seminariet var Miljömål, åtgärdsstrategi 
och handlingsprogram. Grupperna presenterade sina individuella 
arbetsuppgifter för varandra, och vi diskuterade tillsammans inne
hållet i de kommande handlingsprogrammet för arbetsmiljön. Sär
skilt diskuterades hur skyddskommittén skulle kunna agera i lju
set av de resultat som miljöinventering och seminariediskussioner 
lett fram till . 

Handhngsprogrammet kom att få olika innehåll för de deltag
ande tidningsföretagen beroende på särarten i de problem som 
skulle kunna angripas. I det följande beskrivs principer for de före
slagna åtgärderna och hur de kom att slå igenom vid respektive 
tidningsföretag. Vid Småstads-Kuriren var det i första hand redak
tionsinterna åtgärder som vi i projektgruppen koncentrerade vårt 
arbete på, medan Länsposten under projekttiden brottades med 
svåra problem som var företagsövergripande. Därför kom mycket 
av projektgruppens arbete vid Länsposten att inriktas mot led
ningsgruppens arbete för att arbetsmiljöaspekter skulle kunna få 
styra vissa av de strategiska beslut som fattades under projekt
tiden. 
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Åtgärd 2: Ökad kunskap om produktionsprocessen 

I samband med att seminarieserien tog sin början stod det klart för 
oss i projektgruppen att kunskapen om tidningens produktionspro
cess var alltför outvecklad för att kunna bilda grund för kollektivt 
åtgärdsarbete. Denna bedömning gällde inte bara oss i projekt
gruppen utan även de anställda vid de deltagande tidningsföre
tagen. Tidningsmedarbetarnas kunskaper om produktionsflöden, 
stopptider, bemanning m m var i och för sig grundhga och i många 
fall baserade på lång yrkeserfarenhet, men kunskaperna rörde i 
huvudsak det egna arbetet och den närmaste omgivningen. Kun
skaper om produktionsprocessen som helhet fanns bara i den hög
sta tidningsledningen, men där saknades å andra sidan detaljskär
pan. 

Ökad och kollektiviserad kunskap om produktionsprocessen be
dömdes i detta läge som en helt nödvändig bas för realistiska och 
genomförbara forandringsforslag. Detta antog vi var viktigt obero
ende av om ambitionen var att införa ny produktionsteknik eller 
förändra organisationen, göra for ändringar i flöden, utbilda per
sonal eller liknande åtgärder. Data- och elektronildiommitten 
(DEK) gör en liknande bedömning i sin rapport Datateknik i verk
stadsindustrin: 

Den takt med vilken avancerad produktionsteknik sprids till företag 
med potentiella möjligheter att använda tekniken är i hög grad be
roende av nivån på den produktionstekniska kompetensen i före
tagen. Med kompetens menas inte bara kunskap om hur, man pro
grammerar och använder datorbaserad utrustning utan framför allt 
kunskap om den totala produktionsprocessen. När man talar om 
kompetensnivå och kunskapskrav avses inte bara kompetensen hos 
en liten grupp specialister hos företagen utan hos samtliga anställda 
och de fackliga organisationerna.! 

Eliasson konstaterar i en uppsats som publicerades i anslutning til l 
utredningsuppdraget att: 

Människan tar vid när systemets rutinkunnande ej klarar av pro
duktionen. Detta innebär för det första att en ny 'intellektuell' värld 
håller på att introduceras på många arbetsplatser. Även om det går 
långsamt på den tekniska sidan, kan förändringarna av arbetsmiljön 
ändå uppfattas som stora. Vi får så att säga ett mer teoretiskt pro
duktionsliv. Personalen måste lära sig en ny erfarenhet och framför 

1 SOU 1981:10 Datateknik i verkstadsindustrin sid 33. 
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allt ett nytt 'språk' - en förändring som kan antas väcka olika former 
av motstånd hos dem som berörs om de inte förberetts väl.2 

För att kunna genomföra denna "åtgärd" krävdes först en omfat
tande datainsamhng. De frågor som bildade utgångspunkt för 
denna datainsamling var av typen: Hur flyter materialet genom 
produktionsprocessen (manus, bilder, sidskisser o s v). Vilka vägar 
tar det, under vilka tider och vilka personer är inblandade i detta 
flöde? Vilka är de viktigare beslutspunkterna, när infaller dé i tid, 
vem eller vilka fattar beslut? Vilka stopptider finns för olika typer 
av material, varför? Vilket teknikstöd finns, och vilka begräns
ningar finns i teknikstödet (kvalitet, kvantitet, tid)? Vilka tidsperi
oder är speciellt arbetsintensiva? Var är arbetsbelastningen störst 
under dessa perioder? Finns regelrätta "flaskhalsar" i produktionen 
där material ansamlas och väntetiden i följande produktionsled är 
betydande? Bemanning - hur varierar den över dygnet och över 
veckans dagar? Hur är dessa bemanningsvariationer kopplade til l 
variationer i produktionen? 

I allmänhet finns svaren på dessa frågor utspridda över hela 
företaget, på olika medarbetare och på olika nivåer i företagshier
arkin. En sammanställning och analys av produktionsprocessen 
som en sammanhängande helhet skulle enligt våra antaganden 
kunna användas för att bättre dimensionera bemanningen, för
bättra arbetsscheman och arbetsrutiner m m. Likaså skulle det bli 
lättare för individen att handla solidariskt i organisationen, efter
som han/hon bättre skulle kunna bedöma konsekvenserna av det 
egna handlandet för andra. Sist men inte minst antog vi att man 
skulle få bättre underlag för konsekvensbedömningar i samband 
med förändringar av tidningen som produkt, exempelvis vad som 
händer i produktionsprocessen om man bestämmer sig för att satsa 
på mer tidlöst material. Omvänt ser man också vilka begränsningar 
produktionsprocessen ger för tidningens utformning och innehåll. 

Vid Småstads-Kuriren användes flera metoder för att få fram 
kunskaper om produktionsprocessen. Ambitionen var att tid
ningsmedarbetarna själva skulle delta i datainsamling och diskus
sioner. 

Inom ramen för seminarieserien skrev flera deltagare "upp
satser" på temat "Från idé till färdig sida". Dessa uppsatser 
som också innehöll åtgärdsförslag presenterades i hand
lingsprogrammet. 

2 Eliasson (1980) sid 254. 
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Ögonblicksbilder vid olika stationer i produktionen. Vi i 
projektgruppen gjorde varje timme "nedslag" vid 13 sta
tioner i tiUverkningskédjan under ett dygns produktion. 
Varje station, exempelvis redigeringen, dokumenterades 
med hjälp av kamera och anteckningar om vad som gjordes 
just då. 

Följesedlar till manus och sidskisser utarbetades. På dessa 
fanns plats för angivande av tider för ankomst t i l l varje be
fattningshavare. Tanken var att vi för ett par slumpvis ut
valda exemplar av tidningen skulle kunna få noggranna data 
för varje artikel som införts i det numret. 

Jnsarnling och studier av befintliga flödesbeskrivningar, 
scheman, befattnmgsbeskrivningar, sidplaner och andra 
skriftliga dokument. 

I projektgruppen fick vi fördjupad och värdefull kunskap som 
resultat av dessa studier, trots att studien med följesedlar inte 
kunde genomföras som planerat. Misslyckandet berodde delvis på 
bristande intern information om syftet med studien, och på att 
följesedlarnas utformning var bristfällig. (Det framgick inte ti l l
räckligt tydligt vem som skulle fylla i respektive tider). Här blev vi 
alltså brutalt påminda om ett av de huvudproblem som medarbet
arna angivit i den inledande kartläggningen - brister i information 
och kontakter såväl vertikalt som horisontellt i tidningsföretaget. 

Ett konkret resultat av studien var att arbetstidsproblem för 
korrekturläsare, perforatörer och monterare kunde identifieras. 
Det framgick att personalen i dessa kategorier slutade sin arbets
dag på tider som gick stick i stäv med produktionsflödet, d v s de 
som låg sist i flödet gick hem först. Detta gav upphov till för
seningar och irritation mellan personalkategorierna. 

Även om studien inte resulterade i någon fullödig beskrivning 
av produktionsprocessen på en sådan detaljeringsnivå att den 
skulle kunna fungera som beslutsunderlag vid företaget, gav den 
kunskaper som utnyttjades vid den fortsatta diskussionen och 
framväxten av andra åtgärdsforslag. 

Vid Länsposten gjordes volymberäkningar av allt redaktionellt 
material. Detta arbete gjordes på initiativ från tidningsledningen 
inför en planerad editionering (mer om editioneringen längre 
fram). 
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Åtgärd 3: Fastställande av "tidningsdummies" 

Ett sätt att förbättra planeringsmöjligheter och framförhållning i 
det redaktionella arbetet är att upprätta s k "ticinmgsdummies". 
Detta är en mall för hur tidningen skall se ut i grova drag. Mallen 
beskriver hur tidningen skall redigeras, var olika typer av material 
skall placeras och hur stort utrymme som finns till förfogande. An
talet sidor i tidningen varierar från dag till dag och därför behövs 
flera mallar, en mall for vart och ett av de antal sidor som brukar 
ges ut. Dessutom kan det behövas flera varianter av vissa mallar 
eftersom exempelvis sporten behöver fler sidor vissa dagar, utan 
att man for den skull vül gå upp i format. 

För redaktionens del kan särskilt stora vinster göras om place
ringen av, och utrymmet for, annonser bestäms i förväg i så stor ut
sträckning som möjhgt. Detta bör ur redaktionens synvinkel göras 
så att vissa sidor blir annonsfria i "dummyn", att andra sidor i 
huvudsak skall fyllas med annonser, att vissa sidor skall ha två 
spalter annonser osv. Med sådana riktlinjer för redigeringen kan 
arbetet påbörjas betydligt tidigare på dagen än vad som vanligtvis 
sker, eftersom man måste vänta på sidskisser från annonsavdel
ningen innan redigeringen kan påbörjas. Tanken med dessa tid
ningsmallar är inte att de ovillkorligen skall styra arbetet med den 
daghga ti(iningsframstäl3ningen. I stället utgör de ett stöd i plane
ringen av den motsträviga verklighet som ständigt kräver impro
visation och kompromisser i tidningsproduktionen. Fördelen mot 
dagens situation, där tidningen dag för dag i formeU mening kan se 
ut i stort sett hur som helst, är att man med mallarnas hjälp kan 
avgöra vad som är improvisation och kompromisser och vad som 
inte är det. Tanken var att man skulle slippa de ständiga grälen 
mellan annonsavdelning och redaktion när båda parter vet vad 
varje kompromiss betyder. 

Vid Småstads-Kuriren utarbetade redaktionschefen ett första 
förslag ti l l tidningsdummy för några av de vanligaste formaten 
(uttryckt i antalet sidor exempelvis 28, 32, 36). Principerna disku
terades med VD och ekonomichefen som båda var positiva t i l l idén. 
När idén diskuterades i ledningsgruppen kom dock ett kraftigt 
motstånd från företrädaren for annonsavdelningen. Annonschefen 
menade att ett genomförande av en sådan här idé alltför mycket 
skulle beskära möjligheterna att sälja annonser, eftersom kun
derna i regel har mycket bestämda önskemål om annonsplacering 
och annonsformat. Att ha fastställda annonsplatser i tidningen 
skulle inkräkta alltför mycket på annonsförsäljarnas frihet att t i l l
mötesgå kundernas önskemål. 
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Man kunde också se andra effekter, positiva eller negativa, för 
annonsavdelningens arbete. Exempelvis skulle man mer än idag 
tvingats ta ansvar för att fylla vissa utrymmen i tidningen, man 
skulle också förmodligen tvingats styra annonseringen med diffe
rentierad prissättning så att man minskat trycket på attraktiva 
annonsplatser. Om dessa effekter upplevdes och uppfattades som 
positiva eller negativa av flertalet på annonsavdelningen har vi inte 
närmare undersökt. Vår uppfattning i projektgruppen var att den 
latenta konflikten mellan annonsavdelning och redaktion blev akut 
i samband med diskussionen kring "tidningsdummies". Redak
tionen skulle ha tjänat mest på en formalisering av relationen til l 
annonsavdelningen. Annonsavdelningen å andra sidan tjänar mest 
på att kortsiktigt bevara den rådande situationen där menings-
skiljaktigheter daghgen ventileras vid formatmötet. Textsidesan-
nonserna är vid det tillfallet redan sålda, och även om annonspla
cering och format bryter mot de informella överenskommelser som 
finns mellan avdelningarna om annonsplaceringen så har redak
tionen små möjhgheter att vid det laget hävda sin ståndpunkt. Ris
ken finns ju att tidningen skall gå miste om en viktig annonsör. 

Efter den delvis inflammerade diskussionen i ledningsgruppen 
lades förslaget om införande av "tidningsdummies" i malpåse. 
o 

Åtgärd 4: Organisationsförändringar vid de redaktionella av
delningarna 
Organisationsförändringar löser i sig knappast några problem i ett 
företag. Däremot antog vi att stora oklarheter om hur organisatio
nen "ser ut", och därav följande oklarheter om hur uppgifter, 
ansvar och befogenheter är fördelade, skulle kunna utgöra svåra 
hinder för produktivt och meningsfullt arbete. Vi antog att en 
ändamålsenlig organisation, vars huvuddrag är väl kända för alla i 
organisationen, skulle öka möjligheterna att uppnå såväl uppställda 
produktionsmål som goda arbetsförhållanden. Med "ändamålsenlig" 
menas i princip att företagets personal skall vara organiserad på ett 
sätt som är anpassat till såväl produkt och produktionsprocess, som 
till kollektiva och personliga särdrag hos personalen. En "situa-
tionsanpassad" organisation. 

Projektgruppens utgångspunkt var att vi inte trodde att ett 
strikt och formellt beteende - i enlighet med organisationsplaner 
och befattningsbeskrivningar - var ett idealtillstånd som borde 
eftersträvas. Tvärtom antog vi att en smidig, informell tolkning av 
det formella regelsystemet var den bästa garantin för ett rationellt 
och solidariskt beteende i en organisation. Erfarenheten från dags
tidningsbranschen, och särskilt från de redaktionella avdelning-
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arna, hade dock övertygat oss om att det fanns stora brister i den 
organisatoriska "ryggrad" som chefer och medarbetare i det dagliga 
arbetet skulle tolka och förhålla sig till. Vi ansåg därför att många 
dagstidningsredaktioner skulle må bra av att utveckla en känd och 
accepterad formell struktur som stöd för det dagliga arbetet, en 
strategi som går stick i stäv mot vad som i många fall är relevant i 
andra branscher där man får inrikta sina ansträngningar mot att 
luckra upp alltför formella och hierarkiska förhållanden. 

Valet av en "struktur-strategi" i ti(iningsföretagen stöds av den 
diskussion om förändrings- och utvecklingsarbetets villkor som 
diskuterats i tidigare kapitel. En mer ändamålsenlig struktur kan 
närma "byrån" ti l l den "professionella organisationen", kan lyfta 
redaktionen över pionjärkrisens vedermödor och ge kreativiteten 
det stöd som behövs för målinriktad handling. Sjöstrand menar att: 

Avsikten med strukturella åtgärder är, oavsett om de har materiell 
eller immateriell innebörd, ytterst att påverka människors tänkande 
och handlande. Om en struktur(tanke) både är kommunicerad och 
accepterad bland individerna i en organisation så reducerar den 
osäkerhets 

De arbetsmiljöproblem som är kopplade til l redaktionens organisa
tion har redovisats tidigare. Det recept som vi i projektgruppen 
föreslog och diskuterade vid Småstads-Kuriren och Länspostens 
redaktioner innehöll fem delar: 1) Upprättande av en organisa
tionsplan. 2) Upprättande av en enkel beskrivning av innehållet i 
de funktioner som anges i organisationsplanen. 3) Upprättande av 
personhga befattningsbeskrivningar och utvecklingsplaner. 4) Upp
rättande av bemanningsplaner för redaktionella enheter, typ re
portage och redigering, sammanställda till en personalplan. 5) Upp
rättande av skriftliga dokument som beskriver viktigare rutiner 
rörande planering, samordning, information och beslutsfattande 
(exempelvis MBL-rutiner). Här trodde vi inte att de färdiga doku
menten i sig skulle kunna påverka arbetsmiljöns kvalitet. Det var 
snarare de kollektiva diskussionerna och utvecklingsprocesserna -
som skulle göra det möjligt att så småningom och som ett resultat 
upprätta dokumenten - som var viktiga. 

Vid projektstarten fanns inget systematiskt framtaget material 
av den nämnda typen vid någon av de redaktionella avdelningarna. 
Därmed var det också svårt att i budgetsammanhang överblicka 
personalsituationen. Fack och ledning hamnade vid båda tidning-

3 Sjöstrand (1987) sid 148. 
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arna i låsta och konfliktfyllda diskussioner om hur många man 
"egentligen" skulle vara på redaktionen. Vi uppfattade inte att 
någon av parterna relaterade bemanningen till produktionsproces
sens krav, produktens kvalité och innehåll och liknande förhål
landen. Vi menade däremot att en sådan systematisk genomgång 
av produktionsprocessens villkor borde föregå alla diskussioner om 
bemanning, ansvarsfördelning, arbetstider och kompetenskrav. 

Åtgärderna inom detta område beskrevs utförligt i internrap
porter och så kallade "idépapper" som spreds på tidningarna. Vid 
båda företagen ägnades mycket projekttid åt arbete med denna typ 
av åtgärder, då vi bedömde att arbete med personalplanering och 
ansvarsfördelning i sig ökade förståelsen för organisations- och 
produktionstekniska problem. Problem som för de anställda upp
trädde som arbetsmiljöproblem. 

Vid Småstads-Kuriren fastställdes en organisationsplan för re
daktionen och personliga befattningsbeskrivningar för redak
tionsledningen upprättades. Beslut om organisationens utseende 
liksom om innehållet i befattningsbeskrivningarna fattades efter 
förhandling med journalistklubben. Den organisationsplan som 
fastställdes beskriver i huvudsak vem som är chef för vem, och be
fattningsbeskrivningarna fördelar ledningsuppgifter, administra
tiva uppgifter och ansvarsområden på chefer och arbetsledare. Till 
respektive underchef (redaktionssekreterare, sportchef, redi
geringschef) knöts också ekonomiskt ansvar för den egna verk
samheten. Hur dessa formella "åtgärder" slog igenom i faktiska be
teendeförändringar hos ledning och medarbetare kunde inte be
dömas fullt ut under projekttiden vid Småstads-Kuriren. Erfaren
hetsmässigt tar det lång tid innan de fulla effekterna av organisa
toriska åtgärder slår igenom. 

Det var svårt att få gehör för principerna med funktions
beskrivningar för de olika positionerna i organisationen. Man hade 
svårt att skilja på person och funktion, och gick därför direkt in på 
de personhga befattningsbeskrivningarna. Även om det kan fun
gera bra på kort sikt, tror vi att det finns en risk i att göra organisa
tionen personberoende redan på den formella, "organisatoriska", 
nivån. Man hindrar arbetsrotation och arbetsväxling vilket är vik
tiga komponenter om man vill undvika "byråkratitendenser".* 

En mycket konkret förändring var i varje fall att medarbetarna i 
större utsträckning än tidigare visste vem som ansvarade för vad 
vid redaktionen, och man visste vem som var ens närmaste 

4 Jämför Abrahamssons diskussion om byråkrati och hierarki i kapitlet Arbets
miljöns förändring, sid 80. 
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chef/arbetsledare. Personalplanen, som skulle komplettera organi
sationsplanen, kom aldrig att formellt fastställas, men den gav 
redaktionssekreterare och redaktionschef en inblick i de små mar
ginaler som reporterstyrkan arbetade under. Diskussionen om in
förande av fler fasta avdelningar av typen "Din mat" och "Din hälsa" 
- författade av redaktionens egen personal - fick därmed mer sub
stans i och med att man kunde "räkna" på vad detta skulle innebära 
i minskade resurser for allmänreportaget och ämnesbevakningen. 
Just denna medvetenhet om att förändringar i produkten också 
kräver förändringar bland personalen, exempelvis hur många som 
varje dag kan utnyttjas för allmänreportage, antogs vara ett första 
och mycket viktigt steg på vägen mot en mer genomtänkt perso
nalplanering. 

Åtgärd 5: Möten och mötesrutiner får fastare former 

De flesta arbetena vid en tidningsredaktion kan karaktäriseras som 
ensamarbeten. Efter möten eUer efter överenskommelser med 
ledningen utförs de flesta jobben enskilt. Vi kom i seminarieserien 
fram til l att det i vissa fall vore lämpligt att formalisera kontak
terna redaktionsmedarbetare emellan, exempelvis då flera medar
betares kompetens behövs for att lösa ett återkommande gemen
samt problem eller en gemensam uppgifts. 

De gemensamma problemen kan vara av två principiellt olika 
typer. Den ena typen utgörs av problem som dagligen behöver han
teras, bearbetas och lösas. Den andra typen rör problem som har 
längre räckvidd och som inte nödvändigtvis behöver lösas ti l l ett 
visst datum. 

Till kategori ett ovan hör exempelvis hur redaktionens repor
terresurser skall fördelas och användas under den kommande 
arbetsdagen. Detta problem löses ofta i samråd mellan redaktions
sekreterare och reportrar vid det gemensamma möte som brukar 
kallas morgonbön. Till denna kategori hör också formatbestäm
ningen som sker i samråd mellan redaktionen, annonsavdelningen 
och den tekniska avdelningen (sätteri och tryckeri). Hit hör också 
överlämningen av dagens arbete från dagredaktionen till kvälls-
eller nattredaktionen. Till problem eher uppgifter av kategori två 
ovan hör bl a intern kritik (positiv och negativ) av tidningens inne
håll och redigering, samt planering av framtida innehåll och redi
gering. 

5 Engwall (1978) poängterar och påpekar betydelsen av möten i tidningsföre
taget. 
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Vid Småstads-Kuriren kom deltagarna i seminarieserien fram 
ti l l att ett "eftermiddagsmöte" skulle införas. Det redan existerande 
morgonmötet och eftermiddagsmötet skulle dessutom få fastare 
former och en klarare målsättning än tidigare. Morgonmötet skulle 
som tidigare fungera som en start på arbetsdagen för reportrar och 
fotografer. Uppdragslistan skulle gås igenom och diskuteras. Mötet 
skulle bli kort. Den tidigare diskussionen om innehållet i tidningen 
skulle slopas. Diskussionen om innehållet handlade ti l l stor del om 
redigeringsarbetet vilket innebar att man ville flytta den till efter
middagsmötet. 

Eftermiddagsmötet skulle bli ett möte där reportrar, redigerare, 
fotografer, redaktionssekreterare, nattchef och redaktionschef 
samlades. Vid detta möte skulle följande tas upp: 

Diskussion om dagens tidning - redigering och innehåll. 

Överlämning av morgondagens tidning till nattredaktionen. , 
Nattchefen läser i uppdragshstan och får information om 
nyhetsvärde, omfång, när jobbet beräknas vara färdigt osv. 

Diskussion om "ettan" och "löpet". 

En dag varje vecka har någon bearbetat en av tidningens 
texter mer ingående, och förmedlar textkritik ti l l de övriga 
redaktionsmedarbetarna. 

En dag per vecka finns någon av lokalredaktörerna med vid 
mötet. 

Reportageidéer, specialsatsningar och förändringar i tid
ningens innehåll och redigering diskuteras. 

Eftermiddagsmötet skulle därför bli det "tunga" mötet på redak
tionen. Större frågor som inte kunde fardigbehandlas där skulle tas 
upp på återkommande redaktionskonferenser. Rutinen med ett 
eftermiddagsmöte genomfördes vid Småstads-Kuriren, men mötet 
kom ganska snart att innehålla i huvudsak bara överlämningen til l 
nattredaktionen. Övriga punkter som skulle tas upp vid mötet tap
pades bort. Man gjorde försök med återkommande textkritik, men 
det visade sig svårt att få någon att ta ansvar för att detta vidmakt
hölls. Ganska snart föll denna aktivitet i glömska trots att det hade 
upplevts som värdefullt att få denna kritiska granskning. Efter
middagsmötet fungerade under ca 1 års tid, men ett mycket tydligt 
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och aktivt avståndstagande till mötet från redaktionsledningens 
sida gjorde att mötet till sist inte kunde fungera som ett konstruk
tivt socialt forum för feedback och planering i medbestämmande
lagens och utvecklingsavtalets anda. 

Redaktionschefen vid Småstads-Kuriren vägrade närvara, vilket 
innebar att alla diskussioner och beslut vid mötet saknade den legi
timitet som krävdes för att det skulle vara ett menmgsfullt forum 
för redaktionellt utvecklingsarbete. Överlämning til l nattredaktio
nen kan naturligtvis kortsiktigt skötas tillfredsställande mellan 
redaktionssekreterare och nattchef, och när detta blivit det enda 
substantiella innehållet i mötet fanns inga bärande motiv för att 
fortsätta. 
o 

Åtgärd 6: Ändrade lämningstider 
För att jämna ut toppar i arbetsbelastning och för att hindra för
seningar av tryckning och distribution, kan man öka bemanningen 
under de aktuella tidspassen eller tidigarelägga tider för manus
stopp för reportrar, fotografer och lokalredaktioner. 

För Länsposten med sin relativt komplicerade produktionspro
cess (flera upplagor, flera lokalredaktioner på stort avstånd osv) 
blev åtgärder som inriktades mot lämningstiderna mest realistiska. 
Från projektgruppens sida föreslogs att man skulle arbeta med 
flera manusstopp, i stället för som tidigare ett, för de olika redak
tionerna. I handlingsprogrammet föreslogs följande lämningstider 
och andelar material som skulle finnas framme för redigering vid 
respektive tidpunkt. Första lämningen skulle ske senast klockan 
två på eftermiddagen då 40 procent av det redaktionella materialet 
skulle vara lämnat ti l l redigering. Andra lämningen skulle ske 
senast klockan sex och även den omfatta 40 procent. De sista 20 
procenten skulle vara lämnade till redigering senast vid den redan 
gällande tiden för manusstopp. 

När detta förslag diskuterades vid tidningen gjordes den be
dömningen att klockslagen för lämningstiderna var rimliga men att 
relationerna för andelen lämnat material till respektive tid borde 
ändras till 30-30-40. Trots denna "uppmjukning" av lämningsruti
nerna skulle ett genomförande av förslaget ge ett betydligt jämnare 
produktionsflöde än dittills. Förslaget med ändrade lämningstider 
provades under en tid vid Länsposten och gav också förväntat re
sultat. Material till centralredaktionen flöt in i en betydligt jämn
are ström än tidigare, enligt flera av redigerarna på centralredak
tionen. Givetvis är det svårt att exakt mäta text och bild i kvantitet 
så att man kan bedöma om andelarna redaktionellt material läm
nats i enlighet med rutinerna. Letta var dock inte det väsentliga, 
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utan det väsentliga var att såväl ledning som medarbetare reage
rade när de upptäckte att avvikelsen från rutinen blev alltför stor. 

Reportrar vid vissa av lokalredaktionerna uttryckte stort miss
nöje med denna åtgärd. Man menade att nyhetsbevakningen och 
kvaliteten på enskilda artiklar kunde bli lidande. Åtgärden illus
trerar därmed motsättningen mellan övergripande krav på den 
totala produktionsprocessen å ena sidan, och krav från enskilda 
produktionsavsnitt och befattningshavare å den andra sidan. En 
motsättning som behövde hanteras i tichimgsföretaget men som 
man dittills "sopat under mattan". Det primära syftet med att ändra 
lämningstiderna var att produktionsflödet skulle jämnas ut, och att 
framför allt redigerarna därmed skulle få en mindre stressande 
arbetssituation nära manusstopp. 

Till skillnad från många tillverkande företag är det redaktionella 
produktionsflödet svårt att förutsäga både till kvalitet och kvanti
tet. Det är först i efterhand, när produkten redan sålts och konsu
merats, som vissa kvalitetsmått kan bestämmas. Detta är just det 
typiska för tjänste-, service- och mediaproduktion. Vidare är kvan
titeten inte bestämd förrän redigeringen är utförd. Reportrar, 
lokalredaktörer och redaktionssekreterare har därmed små möjlig
heter att veta hur mycket av det ena eller det andra materialet som 
till sist och slutligen blir presenterat i tidningen. Att under dessa 
betingelser erhålla en utjänaning i produktionsflödet måste baseras 
på andra koncept än vad som är fallet i exempelvis verkstadsindu
strin. Där kan man i förväg bestämma sig för en viss kvantitet och 
en viss kvalitet, och med hjälp av kontroll och styckeräkning få 
noggranna mått på hur väl man följer produktionsplanerna. Detta 
är inte möjhgt i tidningsproduktion. 

En utjämning av flödet i tidningsproduktionen måste därför 
baseras på sociala och organisatoriska åtgärder. Fungerande arbets
lag vid de kritiska momenten före manusstopp och hög grad av 
omtanke och solidaritet från sådana som levererar material ti l l 
senare led i produktionen är nödvändiga ingredienser i åtgärds
arbetet. Grundförutsättningen för ett solidariskt beteende i orga
nisationen är att man åtminstone känner till den situation som 
andra kategorier eller arbetsgrupper arbetar under. Ett visst mått 
av självinsikt om problem och möjligheter i produktionsprocessen 
måste finnas hos flertalet av dem som påverkar flödet. Diskus
sionen kring "ökad kunskap om produktionsprocessen" och "änd
rade lämningstider" byggde delvis upp en sådan självinsikt. Flödet 
blev jämnare och belastningen på redigerarna minskade. 

För att över lång tid bevara ett solidariskt beteende i organisa
tionen behöver man förmodligen ta till andra åtgärder än enstaka 
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diskussioner om egna och kamraters arbetsvillkor. Arbetsväxling 
mellan exempelvis skrivande och redigerande uppgifter är ett sätt 
att säkra ett sådant beteende. 

Åtgärd 7: Upprättande av redaktionshandbok 

Under åtgärdsfasen lanserades idén att upprätta en redaktions
handbok. I denna handbok skulle rutiner, principer och beslut av 
längre varaktighet samlas. Tidningsmedarbetarna beskrev den 
rådande situationen så att det i och för sig fanns en hel mängd 
regler som var mer eller mindre logiska och som "satt i väggarna". 
Att medvetandegöra denna "kultur" sågs av många som viktigt och 
angeläget. Arbetet med att utforma det material som skulle ingå i 
pärmen antogs i sig bidra till förbättrad planering och struktur. 
Redaktionschefen föreslogs vara ansvarig för kontinuerlig uppda
tering, för att nytt material successivt fördes in i pärmen- och för 
att den alltid skulle hållas komplett. 

Vid Småstads-Kuriren gjorde vi i projektgruppen i ordning en 
pärm. Organisationsplaner, befattningsbeskrivningar m m sattes in 
och flera redaktionsmedarbetare bidrog med material exempelvis 
redigeringsanvisningar för fasta avdelningar, anvisningar för 
manusskrivande m m. Redaktionschefen var positiv ti l l att hand
boken upprättades, men bidrog inte till arbetet på det sätt som vi i 
projektgruppen förutsatte. Vissa uppslag i pärmen blev därför inte 
fyllda med innehåll. 

Vid Länsposten tog redaktionssekreteraren ett huvudansvar för 
redaktionshandbokens upprättande och skötsel. Här skrevs hand
lingsprogram för redaktionen, arbetsinstruktioner för olika befatt
ningshavare, befattningsbeskrivningar m m och sattes in i pärmen. 
o 

Åtgärd 8: Förbättrad materialplanering 
Vid Småstads-Kuriren genomfördes åtgärder för att förbättra fram
förhållning och planering av det redaktionella materialet. Upp
dragslistor för reportaget sattes upp för en hel vecka framåt i tiden, 
och kompletterades successivt ju närmare aktuell dag man kom. 
Fasta avdelningar och större specialsatsningar listades på en alma
nacka tre månader framåt i tiden. 

Uppdragslistorna för kommande vecka gjordes upp av redak
tionssekreteraren, som varje torsdagseftermiddag drog sig undan 
från larmet på centralredaktionen för att planera den kommande 
veckans arbete. Uppdragslistorna sattes upp på redaktionen och 
var tillgängliga för alla. Åtgärderna medförde bestående för-
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bättringar av arbetssituationen för enskilda reportrar och för kva
liteten på det redaktionella materialet. 
o 

Åtgärd 9: Tidningsföretagens ledningsgrupper 
Vid Småstads-Kuriren rådde stor oklarhet kring ledningsgruppens 
arbete och beslutsfattande. Fattas koUektiva beslut med kollektivt 
ansvar vid ledningsgruppens möten? Fattar var och en av de del
tagande cheferna beslut inom sina respektive ansvarsområden 
under mötets gång relativt oberoende av vad de andra anser? Är 
överhuvudtaget beslutsfattande möjligt innan ärendena dragits i 
MBL-information, skyddskommitté och eventuell förhandling? Vi i 
projektgruppen fann vid diskussionen av handlingsprogrammet i 
ledningsgruppen att det faktiskt rådde stor oklarhet av den typ 
som frågesatserna ovan antyder. Ledningsgruppens stora betydelse 
för de beslut som sätter ramarna för arbetsmiljön motiverade där
för en särskild insats från projektgruppens sida. Utan en funger
ande tidningsledning bedömde vi det svårt att få några som helst 
förändringar till stånd. Vi föreställde oss att många av de åtgärder 
som skulle komma att föreslås rörande organisationsförändringar, 
förändringar i produktionsflöden, teknik och lokaler krävde en 
effektiv behandling i företagets ledning. 

Efter en diskussion i ledningsgruppen om dess arbetssätt blev vi 
i projektgruppen ombedda att formulera vår syn på hur lednings
gruppen borde arbeta. Inför det följande mötet i ledningsgruppen 
hade vi därför i skrift formulerat ett diskussionsunderlag med 
titeln Ledningsgruppens uppgifter och arbetssätt vid Småstads-
Kuriren. Vid mötet diskuterades dessa arbetsprinciper, och man 
kom efter smärre justeringar fram till att principerna borde antas, 
renskrivas och sättas in i den redan existerande företagshand
boken. 

Under projekttiden vid Småstads-Kuriren gjordes inga större 
ansträngningar från VDs eller övriga ledamöters sida för att leva 
upp til l de principer som man menade borde gälla för gruppens 
verksamhet. Inte ens beslutet om att arbetsprinciperna skulle ren
skrivas och sättas in i företagshandboken blev verkställt. Led
ningsgruppen fortsatte att träffas sporadiskt, utan att några pro
tokoll skrevs och med i stort sett frivillig medverkan från leda
möternas sida. 
o 

Åtgärd 10: Skyddskommittén aktiveras 
När vi kom til l Småstads-Kuriren hade skyddskommittén inte haft 
något sammanträde under det senaste året. Motivet för detta an-
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gavs i första hand vara den extra arbetsbelastning som byggandet 
av det nya tryckeriet inneburit. VD och den tekniske chefen, ord
förande respektive ledamot i skyddskommittén, prioriterade det 
praktiska arbetet med nybygget ute på industriområdet framför 
mer formella möten i skyddskommittén. Man ansåg sig också bäst 
tillgodose arbetsmiljökraven via egna praktiska insatser i projekte
ring, planering, upphandling och färdigställande av de nya produk
tionslokalerna. 

På projektgruppens initiativ kom ett skyddskommittémöte ti l l 
stånd i juni 1982, dvs nära ett år efter projektstarten. Närvarande 
vid mötet var VD (ordf), en representant för grafikerna och en för 
journalisterna. Vi i projektgruppen var också närvarande vid detta 
möte. 

Vid detta första möte diskuterades det handlingsprogram för 
arbetsmiljön som författats utifrån resultaten av miljökartläggning 
och seminariediskussioner. Vi diskuterade hur detta program 
också skulle kunna ligga till grund för ett handlingsprogram för 
skyddskommittén, ett program som vi då föreställde oss skulle vara 
mer konkret och täcka hela tidningsföretaget. Mötestider för de 
kommande två mötena fastställdes, och vi i projektgruppen re
peterade ännu en gång principerna for lokalt skyddsarbete. 

Vi deltog sedan i alla de skyddskommittémöten som hölls under 
det därpå följande året. Något handlingsprogram för skyddskom
mittén utarbetades inte under eller mellan dessa möten, och 
mycket svaga positiva tendenser märktes i mötesinnehållet i 
övrigt. Vid det sista av dessa möten deltog dock personal från Häl
socentralen vilket bör ses som en viss framgång. Diskussionen vid 
detta möte blev också mer innehållsrik och åtgärdsinriktad. 

I samband med seminarieserien och vid det första mötet med 
skyddskommittén påpekade vi att kommittén skall vara remissin
stans vid ombyggnader, teknikinköp, organisationsförändringar och 
liknande större förändringar. De organisationsförändringar som 
genomfördes vid redaktionen liksom inköpet av ny fotosätt-
ningsutrustning behandlades dock inte i kommittén. 

Relativt snart gjorde vi i projektgruppen den bedömningen att 
skyddskommittén vid Småstads-Kuriren knappast skulle kunna ut
vecklas ti l l ett aktivt forum för arbetsmiljöfrågor vid företaget, åt
minstone inte under den tid som projektet pågick och med den 
ambitionsnivå som arbetet i kommittén bedrevs på. Då mötena 
hölls alltför sällan, och då mötesverksamheten kom igång relativt 
sent under projektperioden, kunde kommittén inte heller fungera 
som särskilt aktiv referensgrupp för projektet vilket antogs i pro-
j ektplaneringen. 
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Av protokollen framgår att kvalitén på mötena successivt höjdes. 
Särskilt vid det sista mötet behandlades många viktiga frågor, men 
samtidigt kan man konstatera att tanken på att upprätta ett mer 
långsiktigt program för kommitténs arbete fallit i glömska. 

Vid Länsposten låg det lokala skyddsarbetet på en om möjligt 
ännu lägre prioritetsnivå än vid Småstads-Kuriren, såväl när vi 
kom til l tidningen som senare under kartläggningsarbetet och 
seminarieserien. Det var inte bara så att kommittén inte samman
trädde, den existerade över huvud taget inte. I det läget, och med 
beaktande av den anhopning av svåra problem som tidningen brot
tades med, såg vi det som helt utsiktslöst att pressa fram möten 
med en skyddskommitté. Inte förrän den nya VD:n kom till tid
ningen fanns utsikter att få ett första möte ti l l stånd. 

I samband med att all mötesverksamhet vid företaget organi
serades med fasta mötestider för ledningsgrupp, MBL-information 
och MBL-överläggningar, anpassningsgrupp mm, spikades också 
ett första möte med skyddskommittén. Detta möte hölls alltså 
under våren 1983 och projektgruppen hade därmed inga möjlig
heter att stötta kommittéarbetet eftersom åtgärdsfasen, och där
med vår tid för projektarbetet, i det närmaste var slut. 

Oplanerade variationer 

Innan vi går in i diskussionen av projektets resultat redovisas vik
tigare händelser och systematiskt uppträdande förhållanden som 
inte initierats utifrån projektets syften. Avsikten är att läsaren dels 
skall få en mer komplett bild av det totala händelseförloppet än 
genom enbart en beskrivning av de projektinitierade aktiviteterna, 
dels bättre kunna värdera resultatredovisningen med efterföljande 
diskussion. 

Småstads-Kuriren 

Sedan chefredaktören och redaktionschefen avgått från sina pos
ter, vintern 1981/82, rekryterades ett nytt ledningsteam ti l l redak
tionen. I februari 1982, några veckor innan det nya tryckeriet 
skulle tas i bruk, tillsattes tre personer i redaktionsledningen. Man 
anställde två redaktionschefer, utan formell inbördes fördelning av 
arbetsuppgifterna och en politisk chefredaktör. Kring chef
redaktörsposten blossade en häftig debatt upp. Den person som 
tidningsledning, koncern och tidningsstyrelse tillsatte saknade 
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journalistisk erfarenhet och tillsättningen undantogs MBL-fÖr-
handling. Journalisterna vid tidningen reagerade skarpt och resul
tatet blev att den nye chefredaktören i praktiken blev pohtisk 
redaktör, fristående från den övriga redaktionen, med utgivar-
ansvar och med ansvar för tidningens ledarsida. Redaktionschef
erna fick det övergripande ansvaret för redaktionen i övrigt. 

En befattning som redaktionssekreterare utlystes under våren 
1982 och tillsattes med en intern sökande. Arbetsinnehållet be
skrevs inte som redaktioneU arbetsledning. Huvudvikten låg på 
redigerarfunktioner under dagtid. 

Efter sommaren slutade en av de nyhgen tiUsatta redaktions
cheferna. Redaktionssekreteraren började arbeta som redaktioneU 
arbetsledare, och den vakanta redaktionschefsposten tillsattes 
under vintern 1982/83 med en intern sökande. 

Efter sommaren 1982 gick tidningens VD i halvpension och 
ekonomichefen tog över ett antal av VD: s tidigare uppgifter. Vin
tern 1982/83 rekryterades en ny VD tül företaget. Den tidigare 
VD:n gick i pension och ekonomichefen slutade vid företaget, båda 
före sommaren 1983. Den nye VD:n tiUträdde efter sommaren. Ny 
ekonomichef rekryterades internt. 

Under hela projekttiden vid Småstads-Kuriren pågick diskus
sioner om en ombyggnad av tidningens lokaler tül följd av att tryc
keriet flyttats. Dessa diskussioner kom dock inte att resultera i 
något konkret ombyggnadsförslag före sommaren 1983. 

Sammanfattningsvis präglades den tid som projektet pågick av 
stora och omvälvande händelser. Den långa stabila period som 
föregick projektstarten vid tidningen, och som säkerligen legat ti l l 
grund for TAK:s bedömning av tidningen som lämplig projekt
arbetsplats, förbyttes i instabilitet. Redaktionsledningen och tid
ningsledningen byttes ut och tryckeriet flyttades. 

Länsposten 

Under vintern och våren 1982 pågick förberedelser for den s k edi
tionering som skulle genomföras vid tidningen. Genom att göra en 
ytterligare uppdelning av produkten i två editioner, egentligen två 
olika tidningar, skulle man få ytterligare nära 7 miljoner i presstöd. 
I de båda editionerna skulle 65 procent av materialet vara unikt for 
respektive edition. Detta betydde att man utöver de byten av första 
sida, lokalsidor och sport som tidigare gjorts mellan de 4 upp
lagorna, nu också måste byta material på ledarsidor, kultursidor, 
insändarsidor osv. Detta för att de två editionerna skulle bli till-
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räckligt unika enligt presstödsreglerna och ge tidningen ett för
dubblat presstöd. 

Arbetet inför editioneringen tog stora resurser i anspråk. Många 
arbetsgrupper bildades och arbetade fram underlag för "Nya 
Länsposten" som skulle komma ut i 2 editioner och fyra upplagor i 
september 1982. I samband med editioneringsprocessen in
vesterades också i ny teknisk utrustning på huvudredaktionen och 
vid lokalredaktionerna. Vid lokalredaktionerna installerades ter
minaler, en vid varje lokalredaktion. Reportrarna kunde via dessa 
kommunicera direkt med huvuddatorn i Verkstad, d v s i första 
hand skriva in sina manus. Materialet kunde sedan tas fram på 
skrivare vid huvudredaktionen för redigering. Detta så kallade 
"omvända manusflöde" tillämpades sedan för allt material som kom 
till huvudredaktionen för redigering. Även manus som skrivits på 
papper skickades efter en grov kontroll till inskrivning i datorsys
temet. Manuset fanns sedan tillgängligt för redigering via skri
varna på redaktionen. 

Under våren 1982 gjordes personbyte på redaktionssekreterar-
posten. I november 1982 avgick dåvarande VD och en konsult re
kryterades som ny VD. Den nye VD'n började arbeta med flera av 
de frågor som vi ur arbetsmiljösynpunkt också fäst stor uppmärk
samhet vid. Några av de åtgärder som vidtogs var: 

En handlingsplan för tidningen som helhet och en ny orga
nisationsplan fastställdes. 

Fasta former skapades för mötes- och informationsverk
samhet. 

Handlingsprogram för olika avdelningar upprättades. 

En organisationshandbok för viktiga dokument rörande 
fastställda rutiner och instruktioner uppställdes. 

I slutet av juli 1983 drabbades tryckeriet av en brand. Andra delar 
av tidningshuset blev också skadade, men i mindre omfattning. 
Redaktionen fick tillfälligtvis utrymma sina ordinarie lokaler och 
utföra sitt arbete i provisoriska lokaler i andra delar av tidnings
huset. Tidningstryckeriet blev så pass skadat att tidningen under 
en längre period fick tryckas vid ett annat tryckeri beläget i en stad 
ca 8 mil öster om Verkstad. 

Även vid Länsposten karaktäriserades projekttiden av stora och 
omvälvande händelser som vi i projektgruppen inte kunde förutse 
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vid urvalet av lämpliga tidningar för projektets syften, åtminstone 
inte med stöd av de få uppgifter som vi samlade in för att välja 
lämpliga tidningar. Editionering; VD-byte, brand, krisartad eko
nomisk utveckling m m blev sammantaget svåra hinder för det 
arbete som vi skisserat i projektprogrammet. 

Attitydförändringar 

Resultaten från förändringsforsöken fångades vid något som vi i 
projektgruppen kallade efiermätning. Samma procedur som vid den 
inledande kartläggningen upprepades. De redaktionella medarbe
tarna, samt representanter for tidningsledning och övriga avdel
ningar, intervjuades och ombads svara på en rad standardiserade 
frågor varav vissa hade fasta svarsalternativ. Bland de senare frå
gorna fanns vissa som var identiska med de frågor som ställdes vid 
den inledande kartläggningen för att enklare jämförelser fore och 
efter skulle kunna göras. 

Eftermätningen genomfördes i maj 1983 vid Småstads-Kuriren 
och i oktober 1983 vid Länsposten. Resultaten publicerades i den 
fjärde interna rapport som författades och distribuerades til l med
arbetarna vid de deltagande tidningsföretagen. 

De objektiva resultaten av de åtgärder som föreslogs kan utläsas 
av den tidigare presentationen, i den mån de slagit igenom i kon
kreta forändringar under projekttiden vid respektive foretag. I den 
följande texten presenteras redaktionsmedarbetarnas attityder ti l l 
det egna arbetet och till hur redaktionen fungerar som helhet. Den 
"hypotes" som ställdes i projektprogrammet var ju att det 
"organisatoriska kaos" som den tidigare undersökningen gett indi
kationer på, skulle kunna minskas utan att de positiva sidorna i 
den journalistiska yrkesrollen går förlorade. Eller med andra ord -
belastningen från arbetsmiljön kan minskas samtidigt som "det 
goda arbetet" bevaras. 

Småstads-Kuriren 

Antalet svar vid enkäten i maj 1983 var 29. I september 1981 svar
ade 28 personers. Av de senare deltog 21 personer även i den andra 
enkätundersökningen, det betyder att ungefär en fjärdedel av sva-

6 Inget bortfall kunde konstateras vid något av enkättillfällena. 
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ren kommer från personer som bara deltagit vid ett av enkät
tillfällena. 

Personalomsättningen på redaktionen låg på samma nivå som 
vid det första enkättülfallet. Ungefär en fjärdedel av de svarande 
hade alltså relativt kort anställningstid i företaget vid båda mät
tillfällena. I detta viktiga avseende var undersökningspopulationen 
"lika". 

Attityderna till det egna arbetet var slående lika vid en jämför
else mellan de båda mättillfällena. Nära 70% ansåg att de egna 
arbetsuppgifterna alltid eller nästan alltid var stimulerande och 
intressanta (68% vid mätningen 1981, och 69% vid mätningen 
1983). Drygt hälften ansåg sig nöjda med den produkt de lämnade 
ifrån sig (54% 1981, 55% 1983). 

Den egna arbetslusten bedömdes som större av 27%, ungefär 
lika av 62% och mindre av 7% (1983 jämfört med 1981). Attityderna 
til l hur redaktionen som helhet fungerade ger det samlade in
trycket att det mesta förbättrats. Fler är nöjda med bemanningen. 
Färre tycker att arbetet alltid är ryckigt, svårplanerat och jäktigt. 
Betydligt färre tycker att arbetsledning, information och samord
ning kan betraktas som varande "under all kritik". Två tredjedelar 
av medarbetarna på redaktionen tycker att såväl personal som 
materialplanering har blivit bättre. Hälften, av de som angett en 
åsikt i frågan, anser att samarbetet inom redaktionen har för
bättras. 

I intervjuerna vid Småstads-Kuriren efterfrågades också de vik
tigaste förändringarna under det senaste året. Medarbetarna fick 
också ange vilka konsekvenser man sett eller upplevt av dessa för
ändringar. De förändringar och konsekvenser som oftast nämndes i 
detta sammanhang var: 

Ny organisation vid redaktionen ansågs ge mer entusiasm, 
att man visste vart man skulle vända sig, att man fick mer 
gehör för problem, bättre kontakt med huvudredaktionen 
samt bättre arbetsförhållanden. 

En av redaktionscheferna slutade vilket gav mindre entusi
asm och mer arbete. 

Bättre planering ansågs ge mindre ryckigt arbete och bättre 
uppföljning av arbetet. 

Bättre rutiner medförde att man hade lättare att planera det 
egna arbetet. 
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För Småstads-Kurirens del indikerar dessa förändrade respektive 
stabila attityder, och de faktiska förändringar som genomförts, att 
vår utgångshypotes bekräftades. Den positiva attityden til l det 
egna arbetet bevarades och viktiga sidor hos den redaktionella 
organisationen förbättrades. 

Vid Småstads-Kuriren kom stora positiva bidrag til l resultatet 
från det förhållandet att redaktionen fick en mer handlingskraftig 
ledning, och att antalet personer med klarlagt ledningsansvar 
ökade. Positiva förväntningar på den nye VD:n som skulle börja 
efter sommaren kan också ha bidragit. 

Länsposten 

Antalet svar vid enkäten i oktober 1983 var 58.1 oktober 1981 sva
rade 71 personer. Det stora bortfallet i oktober 1983 beror på att 
ovanligt många var kompensationslediga, på semester eller tjänst
lediga. Enkäten och intervjuerna genomfördes också under andra 
extrema förhållanden. Redaktionen hade bara någon dag innan 
flyttat tillbaka till sina ordinarie lokaler efter branden i juh. Bran
den hade under tiden före mättillfället aktualiserat en eventuell 
flyttning till nytt tidningshus, och styrelsen för Länsposten med
delade under den tid som intervjuarbete och enkätifyllande pågick 
att det inte skulle bh någon flyttning. En del av enkätformulären 
är ifyllda innan beslutet lämnades, en del efter. 

Attityderna till det egna arbetet genomgick en markant för
ändring mellan de båda mättillfällena. Hösten 1981 ansåg nära 60% 
av de redaktionella medarbetarna att de alltid eller nästan alltid 
hade stimulerande och intressanta arbetsuppgifter. Hösten 1983 
var det mindre än hälften som hade den uppfattningen (58% 1981, 
48% 1983). Andelen som ansåg att de under merparten av arbets
tiden kunde arbeta med sådant som känns väsentligt och 
intressant hade också sjunkit. Redan 1981 var det få vid 
Länsposten som ansåg detta, om man jämför med Småstads-
Kuriren (41% 1981, 34% 1983, 61% vid Småstads-Kuriren 1981). 
Den mest dramatiska förändringen i svaren erhölls på frågan 
"Känner du dig i allmänhet nöjd med den produkt du lämnar ifrån 
dig?". Över hälften ansåg att de mycket ofta eller ganska ofta var 
nöjda vid 1981 års mätning. 1983 var andelen nere i mindre än en 
fjärdedel (52% 1981, 24% 1983). Attitydförändringen var ändå mer 
iögonfallande bland de medarbetare som arbetade vid Länspostens 
lokalredaktioner. 1981 var det mer än 60% som ofta eller ganska 
ofta var nöjda, 1983 mindre än 20%. 

Attityderna till hur redaktionen som helhet fungerade bildar 
också ett entydigt mönster. Fler var missnöjda *ued bemanningen. 
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Mindre än en fjärdedel ansåg att det fanns tillräckligt många med
arbetare i förhållande till arbetsuppgifterna. Fler ansåg att arbetet 
blivit ryckigare, mer svårplanerat och jäktigt. Betydhgt färre ansåg 
att arbetsledning, information och samordning fungerade bra. 

"Arbetsklimatet", mätt med ett frågebatteri omfattande 10 om
råden, visade en markant försämring. Bland alla de förändringar 
som genomförts och som diskuterades vid intervjuerna, var det 
bara anställningen av en sekreterare vid huvudredaktionen som 
framstod som de senaste årens stora konkreta arbetsmiljöförbätt-
ring. 

Sammanfattningsvis visade attityderna till såväl det egna arbe
tet som till redaktionen som helhet en klart negativ trend. Tren
den var starkast vid lokalredaktionerna. Till skillnad från Små
stads-Kuriren kom förväntningarna, på en bibehållen positiv atti
tyd ti l l det egna arbetet och en positivare attityd till redaktionen 
som helhet, inte att infrias vid Länsposten. 



13 VARFÖR G I C K D E T SOM D E T G I C K ? 

I detta och det följande kapitlet försöker jag förstå och förklara de 
insatser och resultat som projektet Miljöförbättrande åtgärder vid 
tidningsföretag gav upphov till. Jag försöker också förstå msatser 
och resultat i relation til l det kraftfält som projektet intervenerade 
i . Den genomgång av yttre och inre organisatoriska krafter som 
föregick presentationen av projektet används såväl indirekt som 
explicit i analysen. Ett problem som tidigare påpekats är att jag 
saknar data i relation till några av de analyskategorier som berörts. 
Detta beror på att den teoretiska genomlysningen i huvudsak ut
förts efter projektets slut. 

Olika attityder till försöken 

Den tidigare redovisningen indikerar att resultatet, mätt som atti
tydförändring, sammanföll med utgångshypotesen vid ett av tid
ningsföretagen - d v s att det skulle gå att förbättra arbetsmiljön 
utan att beröva yrkena deras positiva innehåll. Vid det andra före
taget kan man inte utläsa någon positiv effekt på attityderna av de 
händelser som inträffade under den tid som projektet pågick, i 
stället erhölls ett motsatt resultat. 

Vid Småstads-Kuriren kan positiva bidrag til l resultatet här
ledas från det förhållandet att redaktionen fick en mer handlings
kraftig ledning, och att antalet personer med klarlagt lednings
ansvar ökade. Positiva förväntningar på den nye VD:n som skulle 
börja efter sommaren kan också ha bidragit. 

Den markant negativa trenden i attityder hos Länspostens 
redaktionella medarbetare kan till stor del förklaras av följande: 
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Editioneringen av tidningen som innebar att redaktionen 
skulle producera 25 % fler sidor per dag för att de ytterlig
are nära 7 miljonerna i presstöd skulle tillfalla tidningen. 

Den dyra och, enligt vår mening, illa skötta introduktionen 
av terminaler på lokalredaktionerna. 

Den "hyr-VD" som anställdes, och som inte förmådde reda ut 
den besvärliga situation som tidningen befann sig i . Mycket 
utredningsarbete i många interna grupper och i kon
cernledningen bedrevs, men få konkreta förbättringar för 
den redaktionella personalen genomfördes. Det hade be
hövts radikala förbättringar som kunnat mildra effekterna 
av kravet på ökad sidproduktion. 

Koncernens oförmåga att ge tidningen genomtänkta direk
tiv och ramar för verksamheten blev under editionering och 
teknikbyte tydlig för många medarbetare. Måttet rågades i 
och med beslutet att stanna kvar i de gamla lokalerna. Detta 
beslut gick stick i stäv med den offensiva stämning som 
fanns en tid efter branden, hösten 1983. 

Dessa förändringar initierades utan tillräcklig förankring bland de 
anställda och saknade i stort sett koppling till den probleminsikt 
och de förändringsidéer som växte fram inom ramen för projektet. 
Starka yttre krafter med ursprung i presstöd, marknadssituation 
och teknikutveckling trumfade över idéerna till miljöförbättrande 
åtgärder. Samtidigt kan vi anta att den enskilde tidningsmedar
betaren hade svårt att urskilja vad som var vad i de allt för tätt 
kommande förändringsbesluten. Var det idéer som utvecklats inom 
ramen för arbetsmiljöprojektet, den nye VD'ns idéer eller koncer
nens idéer för att få ekonomin på fötter? 

Det är också rimligt att anta att felaktiga rollförväntningar spe
lade såväl VD som redaktionen ett spratt. Det som förväntades var 
kanske ett "installatörsbeteende" från VDs sida (snabba och kraft
fulla förändringar som skulle lösa tidningens alla problem). Det 
man fick var förutsättningar för tillväxt och utveckling (omfattande 
kollektivt arbete i olika arbetsgrupper). Samtidigt fattades - på sty
relse och koncernnivån - viktiga och genomgripande "installa
tionsbeslut" (bl a editionering och datorisering) som radikalt 
ändrade förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Det fanns 
med andra ord en avgörande skillnad mellan de teorier som led
ningen bekände sig till och de verkliga handlingar som utfördes. 
Förväntningarna stämde i och för sig med de handlingar som ut-
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fördes men inte med det budskap som ledningen gav. Besluten gav 
inte heller det positiva utfall som skulle ha legitimerat ledningens 
och styrelsens beteende bland de anställda. 

Förändringar i teknik och arbetsorganisation och krav på ökad 
sidproduktion innebar en ny och mer problematisk kravstruktur. 
Resultatet blev en mer belastande stressituation och negativa atti
tyder t i l l såväl förändringsprocessen som sådan som til l konse
kvenserna av de genomförda åtgärderna. "VD-iseringen" av Läns
posten uppfattades som byråkratisering i Abrahamssons mening -
där medarbetarna tolkade situationen så att värderationaliteten 
underordnades den administrativa rationaliteten. 

Vi ska nu titta närmare på arbetsmiljöprojektets två huvud
strategier i försöken med miljöförbättrande åtgärder; ökade kun
skaper samt strukturering och standardisering. Till dessa båda 
huvudstrategier måste vi med facit i hand foga ytterligare en stra
tegi som riktade sig mot utveckling av organisatoriska enheter 
(ledningsgruppen, skyddskommittén och den redaktionella organi
sationen). Mycket energi och tid kom att ägnas åt den typen av 
övergripande frågor, trots att vi förutsatt att tidningarna skulle 
fungera tillräckligt bra i dessa avseenden. 

Strategi 1: Ökade kunskaper 

Hit räknas de åtgärder som direkt avsåg att öka arbetsmiljömed
vetandet och kunskaperna om produktionsprocessen (åtgärderna 1 
och 2 i det förra kapitlet). Den största insatsen gjordes i semi
narieserien i projektets inledning. Många av de andra föreslagna 
åtgärderna har naturligtvis inslag av kunskapsutveckling och kom
petenshöjning, men var mer indirekt inriktade på sådana effekter. 
Förändringen riktades mot strukturella förhållanden i den 
meningen att ett lyckat resultat skulle ge medarbetarna nya och 
större resurser för att delta i förändringen av den egna arbets
miljön. 

Seminarieseriens mest påtagliga effekt var de handlingsprogram 
som upprättades vid tidningarna. I handlingsprogrammen fanns 
idéer som utvecklats av redaktionsmedarbetarna. En mindre på
taglig effekt var den kunskapsuppbyggnad och den kollektivisering 
av kunskap som faktiskt ägde rum i seminarieserien. Förhopp
ningsvis blev dessa "nya" kunskaper av värde för medarbetarna 
långt efter de* att projektet avslutats. 
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Vi observerade också viktiga och problematiska sidor i arbetet 
med kunskapsuppbyggnad under seminarieserien. Tyvärr var det 
få som hade läst och begrundat det utdelade seminariematerialet, 
dragit slutsatser och relaterat materialet ti l l den egna erfaren
heten. 

Intresset för arbetsmiljöfrågor vid tidningarna var måttligt. Dis
kussioner om psykosocial arbetsmiljö, stress, psykiskt an
strängande arbete, utbrändhet m m hade inte nått ut till'de en
skilda tidningsmedarbetarna. Samtidigt var intresset för arbets
milj öfrågor i traditionell mening, med inriktning framför allt på 
den fysiska miljön, i dalande. Det var i första hand de fackliga före
trädarna som hade funderat över arbetsmiljön och dess effekter. 

Journalisternas förutsättningar - att med sitt yrkeskunnande 
snabbt läsa och ta ställning til l skrivet material - sågs som en ti l l
gång. Likaså var möjhgheten att på arbetstid få samla en fjärdedel 
(respektive en sjättedel) av arbetsstyrkan åt gången t i l l gemen
samma diskussioner och erfarenhetsutbyte en positiv utgångs
punkt. Ledning, fack och övriga medarbetare hade haft synpunkter 
på innehåll i och uppläggning av seminarieserien. De hade också 
accepterat att resultaten skulle utnyttjas i ett kommande för
ändringsarbete. 

En möjhg förklaring til l att journalisterna, trots dessa objektivt 
sett gynnsamma förhållanden, tillsammans med oss lyckades 
åstadkomma så lite ny och koUektiviserad kunskap kring arbets
villkoren har anförts av Tamar Bermann. Hon menar att journalis
ter i allmänhet är "fångade i tidens tvångströja". Det dagsaktuella 
är så pass bestämmande i dagspressen att läroprocesser, uppsum-
mering och långsiktig planläggning blir svårare att få t i l l stånd än i 
andra verksamheten. Det skrivna materialet och diskussionerna 
kring arbetsmiljön var faktiskt inga nyheter! 

Ytterligare ett viktigt och betydelsefullt förhållande var att 
redaktionsledningarna vid de båda tidningarna var nya eller under 
ombildning. Intresset från dessa personer riktades i högre grad än 
vanligt mot de dagsaktuella problemen, och de förändringar som de 
ville driva ur ett traditionellt journalistiskt perspektiv. Arbets
milj öfrågor hade låg prioritet. 

När det gällde insatserna för att öka kunskaperna om produk
tionsprocessen, kom bristerna i aktivt stöd och deltagande från tid
ningsledning och avdelningschefer att få en avgörande betydelse. 
Detta kan i sin tur förstås utifrån det starka inre kraftfältet i tid
ningsföretaget. De olika perspektiven på produktionsprocessen stö-

1 Bermann (1982) sid 30. 
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ter enheterna ifrån varandra, medan transaktionskostnadsanalysen 
visar flera argument för ett sammanhållet tidningsföretag. 

Här kan man också hänvisa till de starka konservativa krafter 
som kan utvecklas i den segmenterade organisationen, såväl i led
ningen och hos enskilda medarbetare som bland grupper ("de pen
sionerade", "defensiva klickar" o s v, j f r kapitlet om arbetsmiljöns 
förändring). Tyvärr studerade vi inte den här typen av motkrafter 
tillräckligt systematiskt under projektets gång och jag kan därför 
varken beskriva dem eller analysera deras betydelse för projekt
resultatet. 

Våra förväntningar var högt ställda, och visst var det många nya 
idéer och kunskaper som slog rot under seminarieserien, men ut
fallet blev sämre än vi hade hoppats. Senare försök att i semi
narieform och i dialog med yrkesverksamma försöka bygga upp och 
kollektivisera kunskaper har visat att det är en svår och mödosam 
process2. 

Leymann (1987) menar att följande villkor måste vara uppfyllda 
för att man ska kunna uppnå aktiva läroprocesser i arbetet: 1) Möj
ligheten att upptäcka måste finnas. 2) Möjhgheterna att få intel
lektuellt grepp om upptäckterna måste finnas. 3) Diskussioner 
med arbetskamrater måste vara möjliga. 4) Frihetsgrader för 
handling måste finnas för att ge möjligheter till förbättringar. 

En arbetsorganisation som förhindrar de tre första inlärningspsy
kologiska förutsättningarna leder till intellektuell understimulering. 
Centralisering i organisationen (som beskär handlingsfriheten) in
nebär att människor snabbt lär sig att det inte lönar sig att engagera 
sig.3 

Seminarieserien lyfte fram och förbättrade de tre första förutsätt
ningarna. Den fjärde påverkades inte på något avgörande sätt. Var
ken direkt eller indirekt via de övriga åtgärder som provades. De 
utvecklade diskussionerna under eftermiddagsmötet vid Småstads-
Kuriren skulle eventuellt kunnat innebära ett decentraliserat be
slutsfattande med större handlingsutrymme. Idéerna med "plane
ring av det planerbara" och "strukturering av det strukturerbara" 
avsåg också att frigöra energi och öka handlingsutrymmet för det 
kreativa skapandet. Vid Länsposten utgjorde det alltmer domi
nerande beslutsfattandet på koncernnivån en motsatt tendens. 

2 
3 

Se bl a Lindberg & Magnusson (1987). 
Leymann (1987) sid 177. 
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Klart är dock att seminarieserien gav en viss gemensam pro
bleminsikt och vissa nya gemensamma kunskaper som var använd
bara i det kommande åtgärdsarbetet. Dessa insikter har säkert 
också en räckvidd som sträcker sig långt utöver projektets ram och 
tidshorisont. 

Frågan är bara om seminarieserien gav tillräckliga kunskaper 
och en tillräcklig gemensam probleminsikt för det fortsatta för
ändringsarbetet. Vi misstänker att detta inte var fallet när det gäl
ler tidningsledning, redaktionsledning och ledargestalter vid övriga 
avdelningar. Det var naturligtvis svårt för tidni ngsledningarna att 
öppet motsätta sig såväl kunskapsuppbyggnad som åtgärdsarbete 
på arbetsmiljöområdet. Men det behövs inga stora och tydliga akti
viteter från ledningens sida för att förhindra förändring. Att inte 
lyssna, att inte vara närvarande eller att tiga är ett viktigt och 
verksamt maktmedel. Om "bättre arbetsmiljö" inte igår i ledning
ens visioner för företagets utveckling - d v s om VD m f l inte tror 
att god arbetsmiljö är en viktig ledstjärna för företagsledningen bhr 
ett sådant agerande begripligt. 

Tidningarna hade, vid tiden för genomförandet av förändrings
försöken, inte haft några svårigheter att rekrytera journalister. 
Andra ekonomiska argument för att värna om personalen saknades 
också. Journalisternas samhällsansvar och insatsvilja - och den pro
fessionella hållningen till den egna arbetsinsatsen - gjorde att före
tagsledningarna inte behövde vidta den typ av genomgripande 
miljöåtgärder som vi idag ser i t ex verkstadsindustrin för att få 
medarbetarna att utföra extraordinära insatser. Arbetsmiljön ut
gjorde faktiskt inget problem för företagsledningarna, och deras bi
drag till måluppfyllelsen blev därför måttligt. 

Jag tror att projektstrategin när det gäller de kunskapshöjande 
åtgärderna i huvudsak var riktig. Facit säger dock att mer energi 
och mer tid borde ha använts för att skapa en någorlunda gemen
sam plattform för förändring inom tidningsföretaget. En bättre 
analys av förutsättningarna, bland annat kunskaper, insikter och 
värderingar hos de interna förändringsagenterna i tidningsföreta
gen, hade förmodligen gett ett bättre utfall och mer realistiska pla
ner och förväntningar. Mer arbete skulle ha ägnats åt lednings
grupper och redaktionsledning. 

Vi bedömde att en någorlunda gemensam probleminsikt skulle 
vara nödvändig för ett framgångsrikt förändringsarbete inom 
ramen för den besluts- och maktstruktur som finns i tidningsföre
tagen. Atminstone om vi rör oss med förändringar ur det arbets
miljöperspektiv som tidigare diskuterats. Såväl framgången med 
denna typ av åtgärder som de exempel där viktiga personer i före-
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taget saknat denna insikt förstärker övertygelsen om vikten av att 
först skapa en gemensam plattform för förändringsarbetet. Om 
detta inte lyckas beroende på makt- och inflytandefrågor och/eller 
personhga konflikter mellan viktiga förändringsagenter bör man 
nog fundera över förutsättningarna för ett positivt förändrings
arbete. Man bör fundera över om det över huvud taget är lönt att 
försöka gå vidare med mer konkreta åtgärder! 

Ökade kunskaper - hinder 

Att öka den samlade kunskapsnivån och att fördela kunskapen til l 
många i organisationen utmanar de rådande strukturella förhål
landena. Ökade kunskaper ger i någon mening ökad makt och en 
kollektivisering av kunskaper innebär en ny fördelning eller om
fördelning av resurser i organisationen. I denna mening finns en 
intressekonflikt i denna förändringsansats. Att föra kunskap över 
avdelningsgränser ger ytterligare en konfliktdimension. 

Den yttre kraft som påverkar journalistkårens professionah
sering verkar i riktning mot att stärka yrkets kärnkompetens. 
Kunskap om arbetsmiljö och produktion ingår inte på något na
turligt sätt i denna inriktning. 

Om vi utgår från redaktionen så präglas utvecklingshistorien av 
att den yrkesmässiga kompetensen är relativt hög - medan företa-
garkompetensen är låg. Det fanns inget egentligt lednings- och 
samordningskunnande som gick utöver den dagliga tidningspro
duktionen. Därmed saknades också traditioner och begrepp för att 
diskutera sådana frågor som planeringsbehov och produktionskun
nande. Om det varit så att redaktionella chefer och arbetsledare 
deltagit i extern eller intern vidareutbildning i samma omfattning 
som vad som är vanligt i andra branscher så hade situationen varit 
betydhgt gynnsammare. Då hade å andra sidan behovet av åtgärder 
inte varit lika påfallande. 

Den segmenterade tidningsredaktionen bär i sig på hinder för 
kollektiviserad kunskap. Kunskapen finns inom givna revir - och 
det är detta som utgör ett av huvudproblemen samtidigt som det 
karaktäriserar den segmenterade organisationen. I huvudsak var 
det inre organisatoriska krafter som verkade hämmande eller hin
drande på denna förändringsansats. Reviren förstärks av skillnader 
i värderingar och omvärldsuppfattning, och skillnader i relationer 
medarbetare emellan. Jag återkommer till denna diskussion i det 
avslutande kapitlet. 
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Möjligen är det så att insatsviljan och den idémässiga relationen 
mellan medarbetarna på redaktionen påverkar motivationen och 
tröskeln för att intressera sig för arbetsmiljöfrågor. Det kan tänkas 
att man uthärdar relativt vidriga arbetsförhållanden för "sakens" 
skull. 

För enskilda och grupper finns också krafter som verkar på så 
sätt att nya insikter hotar att bryta upp trygghetsgrupper (tids
tjänarna m fl). Denna typ av krafter studerades som tidigare 
nämnts inte i sådan utsträckning att jag kan dra några bestämda 
slutsatser om deras betydelse. Argyris menar dock att sanningen -
som ändå måste betraktas som en aspekt av kunskap - skulle ha 
sprängt den ledningsgrupp som han arbetade med i det stora ame
rikanska tidningsföretaget*. Samtidigt som man där hyllade san
ningen som princip, utgjorde den ett starkt hot mot den defensiva 
hållningen i ledningsgruppen. Det gick för sig att odla myter, be
fästa osanningar, tiga om sanningar o s v för att bevara tryggheten i 
ledningsgruppen - för att shppa ta tag i de nödvändiga konflikter 
som skulle bli resultatet av en riktig tolkning av den tillgängliga in
formationen från omgivningen och från den egna organisationen. 
Vi kommer återigen tillbaka till det starka kraftfältet mellan verk
samhetsperspektiv och transaktionskostnader. 

Strategi 2: Strukturering 

Denna typ av insatser innefattar åtgärder som fastställande av 
"tidnings-dummies", möten och mötesrutiner, ändrade lämnings
tider, upprättande av redaktionshandbok och förbättrad material
planering. Alla dessa åtgärder har det gemensamt att de avsåg att 
strukturera produktionsprocessen på ett sådant sätt att det skulle 
bidra till att göra arbetsmiljön bättre i flera viktiga avseenden. Man 
kan säga att åtgärderna tiUsammans syftade till att minska den im
provisation och de "i-sista-minuten-insatser" som inte befrämjar 
kreativitet och skapande i tidningsproduktionen. Vi kan här an
knyta ti l l de typiska dragen i pionjärkrisen - katastrofräddningar, 
brist på riktlinjer, oklara prioriteringar. 

Vid Småstads-Kuriren kom genomförandet att ge utslag bland 
annat i de attitydförändringar som indikerar att insatserna gett av
sedda effekter. Man bör dock hålla övriga förändringar, som inte 

4 Argyris (1974) sid 247. 
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direkt initierats utifrån projektets syften, i minnet för att inte 
övervärdera effekterna. Motsvarande positiva effekter kunde inte 
urskiljas vid Länsposten. Vid den tidningen kom de allt överskug
gande förändringarna som ny VD, editionermg, brand mm att förta 
effekterna av de åtgärder som initierats utifrån projektets syften. 
Vid "eftermätningen" ansåg över hälften av medarbetarna vid Små
stads-Kuriren att tidningens kvalitet förbättrats under det senaste 
året. 

I projektgruppen underskattade vi betydelsen av att ge varje idé 
tid och möjlighet att bh riktigt ordentligt förankrad på redaktio
nen. Vi underskattade också betydelsen av att hitta förändrings-
bärare i organisationen som både formellt och reellt kunde an
passa, vidareutveckla och vidmakthålla de åtgärder eller 
"strategiska kandidater" som utvecklades. Idéer till förändring av 
arbetsprocessen - ur det arbetsmiljöperspektiv som diskuteras här -
blir inte genomförda om inte redaktions- eller tidningsledningen 
tar ti l l sig idéerna och gör dem till sina egna. Det finns också risk 
att existerande strukturer och processer bevaras, just därför att de 
befäster rådande maktförhållanden. Furhoff kommenterade detta 
med följande ord: 

När de redaktionella riktlinjerna och handlingsramarna inte är en
tydigt fastställda utan 'sitter i väggarna' reagerar journalisterna 
normalt så att de uppträder med stor försiktighet. De håller sig 
alltså med god marginal inom de tillåtna gränserna och prövar al
drig var dessa egentligen går. Det ligger med andra ord i ägarens in
tresse att avstå från en reglering av policyfrågorna.5 

Framför allt bäddade den turbulenta situationen, med ny redak
tionsledning respektive editionering som dominerande inslag, för 
att varje form av förslag till strukturering av verkhgheten var svåra 
att förankra och utveckla. Man visste faktiskt ibland inte ens vilken 
verklighet som skulle behöva stödjande strukturer. Samtidigt kan 
man naturligtvis hävda att en sådan situation borde utgöra ett 
drömläge för förändring, men då bortser man från att trygghets
krafter och repressiva motkrafter också mobiliseras vid den typ av 
hotfulla förändringar som sattes i verket. Om man ska lyckas så 
behövs det faktiskt lugn och ro. Kanter uttrycker det på följande 
sätt: 

5 Ur ett brev från Lars Furhoff (1985-04-13), f d rektor vid journalisthögskolan i 
Stockholm, med kommentarer till vår slutrapport Miljöförbättrande åtgärder 
vid tidningsföretag. 
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Här finns en klar ironi: Förändring kräver stabilitet. För att göra de 
anställda delaktiga i företagets agerande måste man kunna hålla 
andra förhållanden konstanta under en tid.6 

På lite längre sikt kan det visa sig att dessa förändringar och denna 
turbulens utgjorde fröet till en mer systematisk och genomtänkt 
förändringsprocess - i den mån man lärt sig av misstagen. Men 
detta kunde vi naturligtvis inte studera inom ramen för projektet. 

Insikten om vad som behöver tillföras för att utveckla "byrån" 
til l "den professionella organisationen" skulle ha hjälpt oss att moti
vera de åtgärdsidéer som växte fram. Om vi kunnat tillämpa och 
översätta de organisationsbilder som här presenterats i tidigare 
kapitel hade det förmodligen gått lättare att förankra idéer och 
synsätt. 

Strukturering - hinder 

Såväl idén med "tidnings-dummies" som "ändrade lämningstider" 
utmanade de rådande strukturella förhållandena på så sätt att det 
skulle ge redaktionsledningen och redigerarna större makt gent
emot annonsavdelning respektive reportrar. När det gäller idén 
med "tidnings-dummies" har jag klara belägg för att intressemot
sättningar var ett huvudsakligt hinder mot genomförandet. 

Redaktionsmedarbetarna skulle vinna på en mer medveten 
strukturering av de egna arbetsvillkoren, medan tidningsledningen 
ser en fördel i att förhållandena inte regleras. En reglering av poii-
cyfrågorna hotar de ekonomiska krafternas spelrum i tidnings
företaget. Diskussionen om "tidnings-dummies" krävde att led
ningen klargjorde vad som var viktigt i tidningsutgivningen. Pro
blemen i super strukturen, som rör förmågan att tydliggöra normer 
och värderingar, gav på detta sätt effekter även på de övriga struk
tureringsnivåerna. 

I skenet av redaktionernas utvecklingshistoria så borde det fun
nits klara argument för att arbeta med strukturfrågor. Den tradi
tionella bristen på ledningskunnande i kombination med ständiga 
"pionjärkriser", där organisationen skulle behöva mer av struktur 
för att nå en ny utvecklingsnivå, borde rimligtvis inte ha inneburit 
något hinder. Den organisationsmyt som odlats i kåren gick emel
lertid ut på att den journalistiska kreativiteten bäst frodades under 

6 Kanter (1983) sid 122 (fiärde upplagan). 

7 Se sid 134-135. 
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kaotiska förhållanden. Denna myt kan ha fungerat som destruktiv 
förändringsbärare och som latent strategisk kandidat i tidnings
medarbetarnas medvetande. För denna förandringsstrategi och typ 
av förändringar kan vi därmed se hinder såväl i de yttre krafterna 
som i de inre organisatoriska villkoren. 

När det gäller de redaktionsinterna idéerna kring möten och 
mötesrutiner och framtagandet av en redaktionshandbok spelade 
förmodligen maktaspekterna en avgörande roll. De interna för
ändringsagenterna saknade makt och legitimitet att genomföra och 
vidmakthålla exempelvis eftermiddagsmötet på Småstads-Kuriren. 

Strategi 3: Organisering 

De insatser som analyseras här rör utvecklingen av lednings
gruppens arbete, utvecklingen av skyddskommitténs arbete och 
inte minst den redaktionella organisationen. 

Insatserna hade hten effekt på ledningsgrupperna och skydds
kommittéerna vid respektive tidning. Vid Småstads-Kuriren kunde 
vi se konkreta positiva effekter på redaktionens organisation, vilket 
också bekräftades vid de intervjuer som genomfördes i slutet av 
projektet. Vid Länsposten trumfade andra dramatiska förändringar 
över de åtgärder som diskuterades beträffande den redaktionella 
organisationen. 

Vi i projektgruppen försökte med olika medel få de organisa
toriska enheterna ledningsgruppen, skyddskommittén och redak
tionen att arbeta med de problem som projektet syftade til l att åt
gärda. Inledningsvis såg vi ledningsgruppen som ett viktigt forum 
för tidningsövergripande beslut som berörde projektet. Lednings
gruppen skulle också kunnat stå för den integrerande drivkraft 
som skulle ha behövts som stöd för åtgärdsidéer som gick utöver 
det redaktionella reviret. Skyddskommittén sågs som den egentliga 
motorn och diskussionsforumet i åtgärdsarbetet, och den redaktio
nella organisationen som bärare av de idéer som utvecklades i pro
jektet. 

Efter den inledande kartläggningen av utgångsläget vid tid
ningarna var vi tvungna att revidera denna bild. Ingen av dessa 
organisatoriska enheter vid någon av tidningarna ansågs ha till
räckligt goda förutsättningar för att direkt kunna bidra t i l l pro
jektresultatet. Utgångsläget avvek i detta avseende starkt från de 
förutsättningar som vi trodde skulle gälla vid de valda tidningarna. 
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Enligt Kanter (1986) skulle vi ha behövt tidningsföretag med unga, 
kvinnliga, nyblivna direktörer i ledningen för att projektet skulle 
ha haft de bästa förutsättningarna att "lyckas" med åtgärderna i 
den segmenterade tidningsorganisationens. I stället hade vi valt 
företag med pensionsmogna manliga direktörer i spetsen. 

Då vi ändå bedömde dessa organisatoriska enheter som så vik
tiga argumenterade vi för att man skulle försöka skapa förutsätt
ningar för de diskussioner och beslut som vi ansåg måste föras 
respektive tas för att projektmålet skulle kunna realiseras. Vi sak
nade själva - i projektgruppen - såväl makt som resurser och man
dat för att fatta beslut eller vidta åtgärder. Projektgruppen upp
fyllde alla de kriterier för maktlöshet som jag diskuterat i tidigare 
kapitel. 

På idéplanet fanns inga observerbara hinder för de åtgärder som 
diskuterades för dessa organisatoriska enheter. Många höll med 
om att åtgärderna var befogade. Däremot tycktes det som om det 
brast i medvetenhet om kopphngen mellan brister i organisationen 
(och i chefers och arbetsledares beteenden) och de brister som man 
observerat som ogynnsamma arbetsmiljöeffekter. Arbetsmiljön får 
gärna förbättras - bara ingenting förändras. Det saknades såväl 
självinsikt som "företagarkompetens" bland redaktionsledarna, och 
tidningsledningarna gav inte det stöd som hade behövts för att 
verkligen genomföra och prova alla de utvecklade idéerna. Argyris 
uttrycker detta med följande ord: 

Avslutningsvis är tidningar, liksom de flesta andra organisationer, i 
desperat behov av processer för självprövning och självförnyelse, och 
organisationens medlemmar bör ytterst ha ansvar för dessa aktivite
ter^ 

Att driva skyddskommittéarbete kring de psykosociala arbets
miljöfrågorna var helt otänkbart. Här saknades både vilja och kun
nande. För skyddskommitténs del fick vi förskjuta målet till att få 
kommittén att överhuvudtaget träffas och att inledningsvis bear
beta relativt traditionella arbetsmiljöfrågor. 

GenereUt kan man också tänka sig att den svåra balansgången 
mellan regelrätt formalism och en adekvat struktur blev problema
tisk i diskussionerna med de redaktionella medarbetarna. De som 

8 Ta-nytt, nr 5 1988, presenterar en ung kvinnlig VD som i början av sin verk
samhet vid en dagstidning, som är förvillande lik Länsposten, sade upp ett 50-
tal lokala avtal. 

9 Argyris (1974) sid 267. 
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var genuint rädda för en formalism som skulle kunna kväva krea
tivitet och innovativitet skulle på goda grunder kunnat motarbeta 
idéerna. Vi märkte dock inga sådana tendenser, utan tror att de 
flesta uppfattade att förslagen var ämnade att skapa en mer ända
målsenlig struktur för redaktionellt arbete. Attityderna vid Små
stads-Kuriren stöder en sådan tolkning. Jag tror att vi skulle ha 
haft hjälp i dessa diskussioner av de organisationsbilder som tidi
gare presenterats. Särskilt skulle vi ha behövt diskutera redaktio
nens organisation i relation till begreppen adhocrati, professionell 
byråkrati, byrå och professionell organisation. Teorin skulle här ha 
kunnat hjälpa oss att analysera nuläge och önskvärd utveckling i 
struktureringen av arbetet på redaktionerna. 

Medan projektet pågick presenterade vi idéerna kring organisa
tionsfrågorna vid en konferens kallad "Redaktionella arbetsledar-
dagar". Cirka 70 redaktionschefer, chefredaktörer och redaktions
sekreterare från hela landet deltog i konferensen. Vi möttes av 
starka och blandade reaktioner på idéerna. Det fanns sakargument 
för och emot men ett bestående intryck var den starka emotionella 
reaktionen från ett fåtal redaktionsledare. Tanken på en planerad 
strukturerad tillvaro upplevdes som ett hot mot deras eget skap
ande. Att sedan medarbetarna fick lida för de konstnärliga nyck
erna verkade inte beröra dem särskilt mycket. Det är möjhgt att 
förslagen uppfattades som personlig kritik och att idéerna repre
senterade ett sådant hot mot etablerade arbetssätt att det hotade 
dem själva i den egna yrkesrollen. 

Organisationsidéerna presenterades också vid två tillfällen vid 
fortbildningskurser i FOJO's regi. Här deltog framför allt redak
tionssekreterare och sådana journalister som ännu inte provat på 
arbetsledande befattningar. Reaktionen från dessa grupper var 
mycket positiva. Bara någon enstaka person uttryckte tvivel om 
förslagens lämplighet och genomförbarhet. Idéerna möttes alltså 
med skepsis från vissa etablerade redaktionsledare, och med varie
rande grad av entusiasm från andra redaktionsmedarbetare. Detta 
förhållande är inte oväsentligt och kan ha inverkat på möjhgheten 
att genomföra idéerna vid de tidningar som ingick i projektet, även 
om ingen i redaktionsledningarna vid de deltagande tidningsföre
tagen gav uttryck för några starka emotioner. Det kan hända att de 
av hänsyn til l projektet och på grund av medarbetarnas engage
mang för idéerna inte öppet gav uttryck för sin skepsis. Det kan 
som bekant vara effektivt att ignorera eller tiga ihjäl idéer som 
växer fram underifrån i organisationen. 

Det direkta arbetet med organisationsfrågorna som sådana gav 
inte de resultat som vi väntat oss. Till stor del beror detta på felak-
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tiga förväntningar - felaktiga föreställningar om utgångsläget vid 
tidningarna och vid de redaktioneUa avdehiingarna. Det beror 
naturligtvis också på projektgruppens bristande erfarenheter från 
förändringsarbete, liksom på en allmän brist på kunskap om vill
koren för förändring ur ett arbetsmiljöperspektiv. Målen i projek
tet var orealistiskt högt satta och vägen alltför svår att vandra. 
Samtidigt bör man inte förringa de resultat som uppnåddes - de 
pekade i varje fall i rätt riktning. SärskUt Småstads-Kuriren 
bedöms ha haft god nytta av de diskussioner och erfarenheter som 
projektarbetet gav i dessa frågor. 

Organisering - hinder 

Jag har tidigare poängterat de djupgående intressemotsättningar 
som finns i tidningsföretaget. Redaktionens makt och resurser att 
definiera och upprätthålla gränser mot övriga avdelningar bedöms 
vara en avgörande variabel för framgångsrikt förändringsarbete. 
När det sedan gäller att förklara förändringshindreh inom redak
tionsgränserna så måste vi söka förklaringarna i organisationens 
utveckhngshistoria och i det inre organisatoriska kraftfältet. 

Om vi betraktar organisationens utveckhngshistoria i stort så 
har jag ägnat avsevärt utrymme åt denna i den tidigare diskus
sionen. Tidningens organisation är specieU, och den bär inom sig 
speciella förutsättningar för förändringsarbete. Delar av organisa
tionen arbetar efter "fabriksmodellen" medan andra delar mer lik
nar "byrån" som organisation. De olika perspektiv på verkligheten 
som ska hanteras i ledningsgruppen, och den professionella organi
sation som behöver byggas upp på redaktionerna, är viktiga huvud
frågor för förändringsarbetet. Det handlar om att samtidigt arbeta 
med skenbart motstridiga budskap. Att bryta upp vissa delar av den 
segmenterade tidningsorganisationen och förstärka de integrativa 
dragen, samtidigt som redaktionen behöver mer stadga, struktur 
och klarare gränser mot övriga delar av organisationen. Att hantera 
dessa frågor inom ramen för ett enskilt tidningsföretag, utan ett 
mycket aktivt stöd från branschorganisationer och fack, är förmod
ligen en allt för stor och svår uppgift. Det finns med andra ord en 
branschkultur och en tradition som sätter bestämda ramar och som 
behöver bearbetas för att arbetsmiljöfrågorna i det enskilda tid
ningsföretaget ska kunna hanteras på ett konstruktivt sätt. Det är 
nog så att det finns en mycket stark och seglivad myt som säger att 
avsaknaden av struktur ger frihet. Men som Kanter och många 
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med henne konstaterar så förhåUer det sig precis tvärt om. Hon 
menar att: 

Sann 'frihet' är inte avsaknad av struktur - att låta medarbetarna 
göra som dom vill - utan snarare en klar struktur som låter folk 
arbeta inom fastställda ramar på ett autonomt och kreativt sätt.'» 

Ser vi vidare på det organiserade arbetsmüj öarbete som förutsätts 
fungera i alla företag med anställda fann vi avgörande hinder för 
utvecklingsarbete på tidningarna. Skyddskommittéerna existerade 
egentligen inte. Åtminstone bedrevs inget arbete i enlighet med 
arbetsmiljölag och arbetsmiljöavtal. Denna situation kommer att 
diskuteras mer senare i samband med de allmäna förutsättning
arna för projektarbetet. 

Mobilisering och makt att förändra 

Hur mobiliserade TAK, tidningsledningarna, redaktionsledning
arna, de enskilda medarbetarna - och projektgruppen. Fanns det 
någon mobilisering av betydelse i enlighet med projektmålet? Hur 
manifesterade sig denna mobilisering? 

För Länspostens del mobüiserades resurserna till att editionera, 
datorisera och till personbyten på ledande poster. Problemuppfatt
ningen i koncernen och den överlägsna mobUiseringen på denna 
nivå gjorde att dessa åtgärder dominerade under projekttiden. För 
Småstads-Kurirens del kom åtminstone vissa av redaktionens re
surser att mobUiseras för projektets syften. 

Vi antog att medarbetare, ledning, TAK och andra aktörer skulle 
mobihsera tillräckliga resurser för att prova och genomföra åtgär
der i arbetsmiljön. I stället borde vi ha betraktat detta som ett 
huvudproblem. Mobiliseringen skedde i första hand bland de som 
saknade möjlighet att styra användningen av redaktionens samlade 
resurser - d v s bland redaktionella medarbetare. Ser vi makt som 
en produkt av mobUisering och resurseru så var det de maktlösa 
som strävade mot projektmålet. För att bromsa eller förhindra 
denna strävan räckte det med att makthavarna i företaget inte 
använde sina resurser för projektets syften. 

10 

i i 
Kanter (1983) sid 248 (fjärde upplagan). 

J f r Abrahamsson (1986) sid 280. 
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Det fanns ingen medveten och direkt koppling mellan vinstin
tresse och god arbetsnailjö vid tidningsföretagen. Vi lyckades inte 
heller bidra med en sådan koppling under projekttiden. Här har 
bl a Paula Liukkonen under senare år arbetat med en brygga som 
skulle kunna ge arbetsmiljöarbetet ekonomisk bärkraft. Hon har 
visat på kostnader för sjukfrånvaro, arbetsskador och personalom
sättning och kopplat dessa kostnader till brister i arbetsmiljön^. 
Möjhgen skulle den typen av räkneexempel stärkt argumente
ringen för arbetsmiljöåtgärder vid Småstads-Kuriren där personal
omsättningen var relativt hög. 

Jag tror att en förutsättning för att ekonomiska motiv skulle 
kunnat fungera som drivkraft är ett någorlunda rationellt besluts
fattande i tidningsföretagens ledning. Jag betvivlar dock att led
ningsgruppen vid Småstads-Kuriren skulle varit i stånd att lägga 
ett ekonomiskt rationellt perspektiv på dessa frågor och tagit kon
sekvenserna av det i sitt handlande, exempelvis genom att upprätta 
och följa en personalpolitisk linje som skulle varit framgångsrik i 
såväl arbetsmiljö- som företagsekonomiskt perspektiv. 

I detta avseende var förutsättningarna något gynnsammare vid 
Länsposten på grund av att hyr-VD:n hade vissa idéer som gick i 
den här riktningen, men detta fick inget observerbart praktiskt 
genomslag under projekttiden. Åtminstone rapporterades inte 
några gynnsamma effekter från medarbetarnas sida. 

En aktivare mobilisering från de personer i ledningen som kon
trollerade tidningens resurser hade förmodligen bidragit till att 
tydliggöra förändringshindren. Hinder kräver rörelse för att bh 
synliga, och relevanta för förståelsen av utvecklingsprocesser. Det 
hade då också varit lättare att studera skillnader i mobilisering 
mellan ledning och anställda. Vilka frågor eller aspekter som prio
riterades av ledningen respektive av de anställda. 

12 Se bl a Liukkonen (1989). 



14 FÖRÄNDRING AV TIDNINGENS 
ORGANISATION 

Som flera gånger påpekats så förekom det ett intensivt för
ändringsarbete vid tidningsföretagen utan projektets egentliga för-
skyllan. Det var VD-byten, editionermg, byte av redaktionsled
ningar m m. Det vi kunde observera var att dessa förändringar inte 
genomfördes på det sätt som vi i projektgruppen ansåg var riktigt 
ur vårt arbetsmilj öperspektiv. Besluten fattades på styrelsenivån, 
utan egentlig förankring i organisationen, och byggde i allmänhet 
på bristfälligt beslutsunderlag. För Länspostens del borde man 
kanske inte vänta sig särskilt viktiga och tidningsövergripande be
slut inom tidningsföretagets ram - fattade av dess anställda exe
kutiv. VD, chefredaktör och redaktionschef befann sig på samma 
"nivå" i organisationen och med ansvar för olika delar av tidnings
företaget. Organisationsplanen för företaget antyder att den sam
manhållna ledningen utövas av styrelsen, vars medlemmar rimligt
vis borde ha begränsade kunskaper om de problem som tidningen 
dagligen har att lösa. Åtminstone borde bilden varit splittrad då 
VD, chefredaktör och redaktionschef företräder så vitt skilda per
spektiv på verksamheten. 

Det fanns ansatser ti l l internt utredningsarbete vid de båda tid
ningsföretagen, men det arbetet utfördes i tidsnöd och av en eller 
ett par personer. Förändringsprocesserna blev konfliktfyllda och 
prestigeladdade. Vi uppfattade att själva sättet att förändra gav de 
nya idéerna och personerna en dålig start. Resultaten blev sämre 
än vad man kunde förvänta sig. Förändringsarbetet sågs som en 
"installation". 

Den typ av förändringar som vi blev åskådare t i l l var därmed 
inte av den karaktären att de understödde, underlättade eller ens 
gick hand i hand med de förändringar som initierades utifrån pro
jektet. Vi tyckte oss se ett mönster i de grepp som tidningsled
ningarna tog på verksamheten. När någon större och tvingande 
förändring stod för dörren mobiliserades ett stort engagemang, 
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både från ledning och anställda. Tyvärr kom engagemanget för sent 
och var dåligt organiserat. Nödvändigt förarbete som problemfor
mulering, beskrivning av förändringens syfte, förankring, idégene
rering och inforniationsspridning med efterföljande diskussioner i 
ledningsgrupp, fack och skyddskommitté hoppades över. 

Det gick i allmänhet för fort när processen väl hade startat 
(vilket i och för sig var på tok för sent). Orealistiska tidsplaner 
lades fram. Förändringen trycktes så småningom igenom av några 
få i ledningen och utifrån deras kunskaper och perspektiv på verk
samheten. Många kände sig överkörda. 

Figur 7: Traditionell förändringsprocess 

Det fanns ingen tradition att förändra arbetsprocessen på det sätt 
som vi förutsatte i projektet - att se förändringsarbetet som en till-
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växt- och utvecklingsprocess. Vi försökte argumentera för vårt tän
kande med följande modell av förändrmgsarbeteti: 

Figur 8: Förändringsspiralen 

1 Efter Lindberg m fl (1985) sid 21. En liknande tankemodell presenteras i 
Swedner (1983) sid 59-63. 
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Kartläggningen av arbetsmiljön i inledningen av projektet med dis
kussioner om problem och tillgångar vid tidningsföretagen avsåg 
att öka och kollektivisera självinsikten om företagens problem och 
möjhgheter. I seminarieserien formulerades motiven til l föränd
ring och själva arbetsformen gjorde att informations- och föran
kringsproblemen i stort sett inte uppstod. Ti(lningsmedarbetarna 
var ju med i arbetet. Vi antog att detta skulle ge tillräcklig drivkraft 
och en stabil plattform för åtgärdsarbetet. Seminarieserien utmyn
nade i ett handhngsprogram där förändringsidéer och motiv pre
senterades. Sammanfattande diskussioner och prioriteringar gjor
des i ledningsgruppen och skyddskommittén. Här hade vi förväntat 
oss en rad viktiga förändringsbeslut med efterföljande genom
förandeprocesser. Men tydligen fanns det svaga incitament för att 
beslut skulle fattas och genomföras av ledningspersoner på olika 
nivåer. Efter genomförande och utvärdering av vissa idéer förut
satte vi, i enlighet med cirkelmodellen ovan, att självinsikten om 
problem och möjligheter skulle ökat ytterligare. Man skulle ha 
tagit det första steget i den positiva förändringsspiralen. Processen 
skulle ge ökad självinsikt och bättre arbetsmiljö. 

Jag har tidigare diskuterat de mer strukturbundna hindren för 
de förändringsidéer som föddes i projektet. Vi identifierade också 
dessa processberoende hinder - hinder som beror av den tradi
tionella förändringsprocessens karaktär av installation. Tidning
arna hade ingen etablerad vana vid att fatta beslut efter ett syste
matiskt förarbete där många deltagit i de föregående processerna. 
Genom och via projektet uppstod inte de traditionella kriser och 
avgrundsproblem som behövde ett handfast och konfliktskapande 
ingrepp från tidningens styrelse eller VD - som krävde installation 
av en ny struktur eller ett nytt system. Vi tror att man helt enkelt 
var förvirrad inför en ny förändringssituation. Argyris konstaterar 
att: 

Framgång kräver att klienterna börjar bli medvetna om processerna 
i det levande systemet (inklusive det egna beteendet) som hindrar 
systemet från att kunna lösa de problem som deltagarna har identi
fierat som viktiga.2 

Vi uppnådde inte denna medvetenhet om förändringsprocessens 
betydelse i förändringsarbetet i tillräckligt god tid för att på allvar 
problematisera denna aspekt. Från projektgruppens sida borde vi 
ha pläderat for att man skulle provat med att lösa ett enkelt pro-

2 Argyris (1974) sid 275. 
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blem, inom ramen för redaktionens revir och ansvarsområde, för 
att lära sig och utveckla själva förändringsmetodiken. Vi borde ge
mensamt ha börjat arbetet med en relativt enkel "strategisk kandi
dat", identifierat och uppmuntrat potentiella förändringsbärare och 
följt processen från idé til l genomförande. Vi skulle sedan ha för
sökt reflektera över den genomförda processen och därmed lärt oss 
något om de interna förutsättningarna för förändring. Vi insåg dock 
detta för sent för att prova ett sådant angreppssätt. 

Vi skulle då också haft bättre förutsättningar för att bedöma hur 
resurserna mobiliserades i tidningsföretagen. Om det inte mobili
seras resurser för förändring av arbetsmiljön i positiv riktning hjäl
per det inte med förfinad pedagogik. Pedagogiken i förändringsan
satsen måste - i relation till maktaspekterna - betraktas som en 
andrahandsfråga. Vi ska därför återvända till att analysera tid
ningen som organisation och til l de kraftfält som verkar i tidnings
företaget. Vi återvänder till Engwalls beskrivning av tidningsföre
taget, tül hans metod och teoretiska utgångspunkter. 

Kommentarer till Engwall (1978) 

Engwalls sätt att analysera tidningsföretaget har flera förtjänster. 
Hans metod och hans modeller tydliggör flera av de fenomen som 
man bara anar vid en ytlig betraktelse av tidningsföretaget. Eng
walls metod och modellresonemang förtjänar ändå vissa kommen
tarer som förhoppningsvis ytterligare tydliggör den komplexa 
verklighet som tidningsmedarbetarna har att verka i . Mina kom
mentarer rör i första hand den organisationsmodell som bildar en 
av hörnstenarna i Engwalls analys. 

Engwall diskuterar fyra dominerande personalgrupper vid tid
ningsföretagen. När dessa överlagras på organisationsmodellen 
framträder denna bild, när den betraktas något från sidan: 

I bildspråk kan vi tänka oss ett isberg där fyra små hierarkiska 
toppar reser sig ur oceanen, krackelerade av inbördes differentie
ring och värdemässigt åtskilda av en åskfront. En topp består av de 
nyhetsorienterade journalisterna som betonar värdet av en objektiv 
och oberoende journalistik. Ledaren för denna grupp kan vara 
redaktionschefen eller redaktionssekreteraren. En annan topp be
står av de politiskt orienterade journalisterna med chefredaktören 
som självklar ledare. Båda dessa grupper finns på "värdesidan" i 
modellen. Den tredje toppen är sammansatt av teknikerna eller 
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grafikerna vid företaget med faktorn som chef. Den fjärde toppen 
består av försäljare, och här kan en marknadschef vara en reell 
ledargestalt. Dessa grupper tillhör "nyttosidan" i tidningsproduk
tionen. 

Figur 9: "Isberget". 

Isberget sitter ändå ihop någonstans under ytan, och här har 
Engwall säkert rätt när han hävdar att en viktig integrerande fak
tor är själva produkten. Engwall hävdar till och med att produkten 
som sådan är den viktigaste integrerande faktorn. Simon stöder 
också den typen av antagande när han hävdar att: 

Även i de fall då ingen medveten eller avsiktligt planerad integra
tion av dessa mål sker i det förekommande beslutsfattandet, så 
måste man uppmärksamma att en sådan integration i allmänhet 
faktiskt äger rum.3 

Här menar jag att Engwall inte värderar den medvetna integrering 
som tidningens exekutiv står för på rätt sätt. Ledningen håller 
samman tidningsföretaget av det skälet att vinsten antas bli större 

3 Simon (1971) sid 55. 
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än om man låter produktionen ske på en öppen marknad. Trans
aktionskostnadernas betydelse är ett mäktigare argument för det 
integrerade tidningsföretaget än själva produkten som sådan. 

Men den eller de aktörer som skulle kunna stå för en medveten 
eller avsiktligt planerad integration - VD, ansvarig utgivare eller 
"publisher" - finns inte med i organisationsmodellen. Det är knap
past troligt att Engwall instämmer i det citat som inleder del två i 
hans bok: "Vissa anser att det som karaktäriserar en organisation är 
att medlemmarna strävar efter ett gemensamt mål. Om det är så, 
så är det här ingen organisation." Tidningsföretag har i allmänhet 
en verkställande företagsledning och en styrelse, och det är på 
dessa grunder rimligt att anta att tidningsföretaget utgör en med
vetet sammanhållen organisation. 

Abrahamsson menar att systemteorin bara betraktar redan exis
terande system - inte hur och varför de uppkommit*. Teorin be-

• traktar alla aktörer som "medlemmar" i systemet och döljer skill
nader i makt och inflytande. Därmed blir intresseharmoni - och 
inte konflikter - ett grundantagande. Han menar vidare att teorin 
har en vag och oprecis begreppsapparat med termer som jämvikt, 
feedback, öppenhet/slutenhet, energitillförsel och energiomvand
ling. 

Ser man å andra sidan organisationen som uttryck för rationalitet, 
behandlas organisationen som en planmässigt inrättad struktur, 
som konstruerats av någon person, grupp eller klass i det bestämda, 
medvetna syftet att förverkliga uppnåendet av vissa mål som ligger i 
huvudmannens intresse (och som ofta står i motsatsställning till 
andra intressen).s 

Carnegieskolan, företrädd av bland andra Barnard, Cyert, March 
och Simon, med sin intressentmodell för organisationer ger "... en 
felaktig bild av företaget: aktiebolagslagen ger en klar prioritering 
av det 'kronblad' som heter ägarintressen."6 Abrahamsson slår vid
are fast: 

Att vara ägare till en organisation ger långt större möjligheter att 
utnyttja dess resurser än vad som gäller för övriga intressenter.7 

4 Abrahamsson (1986) sid 52-53. 

5 a a sid 53. 

6 a a sid 254. 

7 a a sid 256. 
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Eftersom Engwalls modell inte fångar exekutivens roll i tidnings
företagen får han problem när han med hjälp av sin modell skall 
illustrera "Publiceringsproblemet"». Modellen har här fått en mitt
punkt som förstorats. Engwall hävdar att den består av de "interna 
normer" som behövs för att avgöra om flödena från de olika per
sonalgrupperna stämmer överens och kan publiceras i en gemen
sam produkt. I den area som uppstått finns ingen aktör, bara en 
ansamling av information. På logiska grunder måste det dock fin
nas någon aktör här som fattar avgörande beslut om pubhcermg 
såväl som allokering av resurser. I Abrahamssons version av denna 
mittpunkt finns något betydligt mäktigare än Engwalls "interna 
normer". Han säger: 

Organisationsprocessen innebär att personer med gemensamma in
tressen kombinerar sina resurser för att bedriva produktion av 
något slag. Denna produktion är i sig ägnad att vidare förstärka 
huvudmannens resurser. Vidare har organisationens exekutiv till
satts i syfte att så effektivt som möjligt mobilisera resurserna.9 

Pascale och Athos (1982) ger också en betydligt potentare bild av 
denna area. De diskuterar exekutivens påverkansmöjligheter ut
ifrån sju områden, sju S, och har använt sin modell för jämförelse 
och analys av japanska och amerikanska företagsledare. De menar 
att den verkställande ledningen i en komplex organisation bara har 
ett begränsat antal påverkansmöjligheter. Poängen här är att de 
faktiskt räknar med att ett sådant företagsledande förekommer 
och att det utövas av aktiva företagsledare. Påverkansmöjlighet
erna rör också viktiga och centrala frågor för medarbetarna och rör 
i hög grad deras arbetsvillkor. Tidningsorganisationens "origo" 
innehåller fler och viktigare dimensioner än de "interna normer" 
som Engwall identifierar. 

Frågan är vidare om Engwall driver sin tes om de fyra uppdelade 
personalkategorierna tillräckligt långt. Systemteorin gör att grän
serna mellan avdelningarna i tidningsföretaget ges en oklar bety
delse och innebörd. Sjöstrand har formulerat denna brist hos sys
temteorin på följande sätt: 

8 Engwall (1978) sid 243. Modellen med förstorad och tydlig mittpunkt före
kommer bara i detta sammanhang. 

9 Abrahamsson (1986) sid 280. Huvudmannen motsvaras här av tidningsägarna. 
Det valda exekutivet är tidningens styrelse och det anställda exekutivet är VD 
och i viss mån chefredaktören i egenskap av ansvarig utgivare. 
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Ofta överbetonas helheten på bekostnad av delarna. Detta på grund 
av att det s k systemsynsättet så kraftigt slagit igenom i tänkandet 
om organisation. Med ett systemsynsätt tolkas relationer mellan 
enheter som uttryck för beroenden mellan dessa och en helhet. De 
tolkas inte som uttryck för självständiga enheters samspel."* 

I stallet för att se de ohka enheterna och deras olika perspektiv 
som ett problem, som måste lösas för att ge harmoni i företaget, 
kan man betrakta synsätten som ett faktum och anpassa sig där
efter. Med Sjöstrands sätt att betrakta organisationen borde grän
serna mellan avdelningarna tas för givna och tydliggöras - och ut
bytet över gränserna regleras. Förutsättningen är att det finns en 
ledning i tidningsföretaget som kan ansvara för denna reglering. 

Den "platta" organisationsmodellen identifierar inte centrala 
konflikter i tidningsföretaget - trots Engwalls tidiga och envetna 
försök att hävda motsatsen, vilket han gör redan på sidan fyra i sin 
bok. Konflikter mellan ägare (huvudman), styrelse/ledning 
(exekutiv) och produktionsnivån observeras inte, och kan inte 
åskådliggöras i modellen. En femte "topp" eller ett femte perspek
tiv måste tillföras för att bilden ska bli fullständig - huvudmannens 
och exekutivens perspektiv. Om avsikten varit att studera eventu
ella byråkratitendenser hade vi också varit tvungna att särskilja 
huvudmannens och exekutivens perspektiv. 

I det följande kommer de ohka avdelningarnas perspektiv på det 
egna arbetet och på de andra avdelningarna att renodlas, med syf
tet att ytterligare poängtera de skilda världar som skall samverka 
til l en gemensam produkt. Behovet av att identifiera och analysera 
den samordnande tidningsledningen, med ett övergripande ansvar 
för produktion och personal, och med huvudansvar for personalens 
arbetsvillkor kommer explicit att understrykas. I analogi med det 
resonemang som jag fört ovan kommer jag att diskutera kring fem 
hierarkiska strukturer i tidningsföretaget - till skillnad från Eng
walls fyra. Det femte perspektivet rör huvudmannens och exekuti
vens roll i produktionsprocessen. 

10 Sjöstrand (1987) sid 106. 
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Perspektiv 

Perspektiv 1: Materialomvandling - tryckarnas perspektiv. 

I en rad andra branscher och företag är det naturligt att använda 
detta perspektiv för att beskriva produktionsprocessen. Man utgår 
från en eller flera råvaror, företrädesvis materiella, beskriver vägen 
genom produktionsprocessen och är slutligen framme vid den fär
diga produkten. 

Med ett sådant betraktelsesätt betonas den materiella produk
tionen av den fysiska produkten - tidningen. Detta synsätt domine
rar i tillverkningsindustrin. Input och output är väldefinierade och 
det som bhr betydelsefullt att titta närmare på är det som händer i 
tryckpressen och falsen (där de olika pappersbanorna möts och tid
ningen häftas). Om det varit så att tidningen sett likadan ut under 
t ex ett helt år, att man bytte en artikel på sidan 5 under nästa år, 
att man förändrade sidantalet under det tredje o s v, så hade analo
gin med bilindustri eller kylskåpstillverkning varit uppenbar, giltig 
och kanske fruktbar för problemlösningen i företaget. 

Redaktionen, annonsavdelningen och sätteriet får rollen av pro-
duktutvecklare - abonnemangsavdelningen och distributionen får 
rollen av försäljningsavdelning. Redaktionen och annonsavdel
ningen "läser av" marknaden, utvecklar idéer och utformar skisser. 
Sätteriet (där text- och annonsmanus omvandlas till spalter och 
rubriker, och där man sammanställer tidningssidorna) gör "mo
deller" eller "formar" till den nya produkten. Tryckeriet blir den 
egentliga producerande enheten, och distributionsavdelningen för 
ut produkten till marknaden. 

Nu byter ju produkten - tidningen - utseende, innehåll och om
fattning varje dag, och detta är den väsentliga skillnaden mot 
många andra producerande företag. I tryckeriet uppträder dessa 
variationer som skillnader i antal tidningssidor, antal och placering 
av färgsidor och antal tidningar. 

Ett framgångsrikt beteende utifrån det vi kan kalla "tryckarnas 
perspektiv" skulle kunna vara att eftersträva en godtagbar kvalitet 
i text- och bildåtergivning och att leverera ett i förväg bestämt 
antal tidningar i rätt tid. 

Framgångsmåtten har ingen anknytning till innehållet i tid
ningen. Om det vore så att de innehållsliga aspekterna vore av 
underordnad betydelse så skulle tidningen förmodligen ha en rela
tivt traditionell och produktionsinriktad organisation. En VD som 
ansvarar för den producerande enheten (tryckeriet) och som ta 
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hjälp av staberna produktutveckling (redaktion och sätteri) och 
marknad (annonsförsäljning, abonnemangsförsäljning och distri
bution). En organisationsmodell som liknar "fabriken" til l sin struk
tur, och där kalkylerande relationer dominerar. 

Perspektiv 2: Produktion av kommersiellt innehåll. Annons
avdelningens perspektiv. 

Tidningen är annonsörernas medium för att nå ut med sitt bud
skap till marknaden, ett led i marknadsföringen. Fördelarna med 
att annonsera i tidningen är framför allt att man når ut ti l l många, 
nästan varje dag och samtidigt. Vidare är budskapet helt kontrol
lerat av annonsören, och budskapet ingår i en produkt som mot
tagaren köper även av andra skäl än att få information om mark
naden. 

Till skillnad från organisationer som är uppbyggda för att sköta 
andra företags marknadsföring, så arbetar tidningen bara med ett 
medium - annonsen. Skillnaden vid en jämförelse med de flesta 
annonsblad är att man tar aktiv del i företagens marknadsföring 
med så kallade aktiva säljinsatser. 

Framgångsmåtten för denna produktionsprocess är framför allt 
ökad mängd annonser, mätt i millimeter på tidningens ordinarie 
spaltbredd. Man betonar också vikten av nöjda annonsörer, fler 
annonsörer, och mer annonser per annonsör. Dessa framgångsmått 
är lätta att koppla till ekonomiska kategorier. Intäkterna står i 
direkt proportion till mängden sålda annonser, och avdelningen får 
ständigt lätt avlästa mått på sin framgång. Organiseringen av arbe
tet utgår från "den divisionaliserade organisationsstrukturen" som 
idealtyp. 

Perspektiv 3: Produktion av nyhetsförmedlande innehåll. 
Redaktionens perspektiv. 

I termer av sändare-medium-mottagare är denna process inte en
kelriktad i lika hög grad som i fallet med annonserna. Mottagaren
läsaren är i hög grad också aktör i det samhällsliv som reflekteras i 
tidningens redaktionella material. Tidningar som specialiserat sig 
på att i huvudsak reflektera lokala skeenden, hur triviala de än må 
vara, brukar följdriktigt kallas "spegeltidningar". Denna uttalade 
specialisering, att fungera som "spegeltidning", är långt ifrån ty
pisk. Det fmns en uppsjö av synsätt som alla får plats på redak
tionen, och att antyda gränserna för ett redaktionellt perspektiv är 
en nog så grannlaga uppgift. 
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"Marknadsanpassning" 

"Förbundspressbeteende" 

Figur 10: Gränser för redaktionens perspektiv. 

En variationsmöjlighet visas av den horisontella axeln i figuren. 
Den ena ytterligheten är att lägga tyngdpunkten på undersökande 
och avslöjande "tung" journalistik och den andra är att värde-
ringsfritt och enkelt, helst i positiva ordalag, återberätta triviala 
skeenden inom spridningsområdet, sk "returinformation". (Jfr be
greppet "spegeltidning"). Den vertikala axeln representerar graden 
av marknadsanpassning, där den ena ytterligheten är att bara 
skriva om sådant som folk vill läsa, som efterfrågas av en majoritet 
och kan användas som säljargument. Den andra ytterligheten grän
sar mot vad man skulle kalla ett "förbundspressbeteende". Tid
ningen behöver inte sälja sig själv utan ges ut utan direkt kostnad 
för mottagaren och tidningen totaldistribueras till målgrup
pen/mottagarna, både till dem som läser tidningen och dem som 
inte läser den. Förbundstidningsredaktionen saknar därmed den 
"feedback" som variationer i efterfrågan innebär. 

De svenska dagstidningarna är alltså - de fyra kvällstidningarna 
undantagna - lokal/regionala tidningar. Det innebär att deras inne
håll domineras av lokalt/regionalt stoff såväl i fråga om nyheter och 
reportage som i fråga om annonser. Innehållet domineras av en 
redovisande journalistik/jämför med begreppet returinformation 
ovan, förf anm/: rapporter om vad som skett på möten, i organisa
tioner, på arbetsplatser, i bostadsområden. Den uppsökande, initia
tivtagande journalistiken har ingen framträdande plats. Det är en 
resursfråga mer än en prioriteringsfråga men också ett utslag av att 
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de svenska journalisterna inte utbildats för eller intresserat sig för 
en undersökande, analyserande och kritisk samhällsj ournalistik. i i 

Ytterligare begränsningar för den redaktionella produktionspro
cessen är tiden, d v s det planerade redaktionella utrymmet i tid
ningen skall fyllas före manusstoppet. Pressetiska regler, lagar och 
förordningar sätter också mer eller mindre tydhga gränser. Mäng
den redaktionell text är begränsad nedåt i relation til l annons
mängden. Andelen redaktionell text får inte understiga 60 % av 
hela tidningen för att tidningen skall få kallas redaktionell pro
dukt. 

Det enda framgångsmått som brukar åberopas för denna pro
duktionsprocess är upplaga, d v s antalet sålda exemplar av tid
ningen. Antalet sålda exemplar är ett svårhanterligt framgångs
mått eftersom det påverkas av så många andra faktorer typ andra 
avdelningars agerande och samhällsförhållandena i stort. Även 
tendensen i upplageutvecklingen tillmäts betydelse. Jämför med 
slagord som "ökar mest i svensk dagspress". 

Många journalister ser också sin samhällsuppgift som viktigare 
än deltagandet i en affärsdrivande tidningsorganisation. Monetära 
framgångsmått har för dessa en mycket underordnad betydelse. De 
avdelningsinterna formerna för "feedback" blir därför nog så vik
tiga, vilket innebär att journalisterna själva sätter sig som domare 
över det arbete som de uträttar. Såväl internt i det enskilda tid
ningsföretaget som i hela journalistkåren försöker man karaktäri
sera god journalistik manifesterat i bland annat stora journalist
priset. 

En fråga som jag bedömer vara svår att ge ett entydigt svar på är 
huruvida vi kan hänföra redaktionen till en viss organisatorisk ide
altyp. Beroende på hur konflikterna i superstrukturen hanteras -
kring grundläggande normer och värderingar - kommer den redak
tionella organisationen att driva åt olika håll. Ges marknadskraf
terna stort inflytande så kommer principerna i den divisionalise-
rade organisationsstrukturen att vara vägledande (marknads
baserade enheter med system for prestationskontroll, j f r veckotid
ningar). Ges den professionella journalistiken och etiken stort ut
rymme kan vi tänka oss att organisationen driver mot den profes
sionella byråkratin (professionella som tjänar sina klienter utifrån 
specialistkunskaper). 

11 Präntare (1979) sid 33. 
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Perspektiv 4: Produktion av opinionsbildande innehåll, hed
aravdelningens perspektiv. 

På ledarsidan kommenteras dagsaktuella "politiska händelser" i 
världen, i landet och lokalt. Kommentarerna görs utifrån en parti
politisk grundsyn. Syftet är att hålla läsaren underrättad om hän
delseutvecklingen i den "politiska sfären", ge de redan övertygade 
argument och påverka de andra. Tidningen skall alltså utgöra ett 
medium mellan ett politiskt parti eller en politisk grundsyn och 
väljarkåren. 

Begränsningarna på flödet av information mellan sändare och 
mottagare är framför allt läsarens intresse av att överhuvud taget 
läsa öppet politiska kommentarer. Partiets syn på ledarsidans möj
ligheter som politisk strategi avgör också vilka resurser man till
delar ledaravdelningen i form av personal och utrymme i tid
ningen. 

Några framgångsmått för denna produktionsprocess är bland 
annat rätt mängd text till det givna utrymmet, i rätt tid. Fram
gången kan också mätas i förändrade partisympatier i spridnings
området. Detta skulle bland annat kunna avläsas i att fler röstar på 
det egna partiet, liksom i höjd upplaga, högt läsvärde i läsvär
desundersökningar och ökat partistöd. Ett något udda framgångs
mått är kanske att ofta bli omnämnd i Tidningskrönikan. 

Om det politiska innehållet i tidningen vore huvudpoängen i 
produktionsprocessen skulle man kunna vänta sig att tidningen 
organiserade sin verksamhet på i stort sett samma sätt som de poli
tiska tidskrifterna eller förbundstidningarna. Partiet eller för
bundet utser en ansvarig utgivare tillika chefredaktör i enlighet 
med principerna i tryckfrihetsförordningen och tillsätter ett redak
tionsråd. Redaktörerna sammanställer tidskriften och skriver arti
klar. Sättning, tryckning och distribution är ingen central aktivitet, 
och dessa tjänster köps utanför Organisationen'2. 

Vi kan anta att ledaravdelningen driver mot "den professionella 
byråkratin" i sin organisering av verksamheten. 

12 Observera att produkten som integrerande faktor inte är tillräckligt stark för 
att hålla samman tidskriften eller förbundstidningen med organisationsgränser 
som stämmer med dagstidningens. Här ger marknadslösningen fördelar som 
inte uppträder vid daglig utgivning. Tidskriften eller förbundstidningen köper 
därför dessa tjänster på marknaden. 
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Perspektiv 5: Vinstintresset. Tidningsägarnas - eller huvud
mannens perspektiv. 

Samtidigt som tidningen är en produktionsprocess som producerar 
bruksvärden (annonser, ledare, informativa/debatterande artiklar 
m m) är den också en värdeförmeringsprocess. Kapitalägare har 
satt in kapital i en process som har till främsta uppgift att se ti l l att 
kapitalet förräntas. Personalen står i en ekonomisk relation til l 
kapitalägarna eller till deras representant vid tidningen - VD 
(verkställande direktören). Personalen säljer sin arbetskraft och får 
en lön som i huvudsak skall säkra reproduktionsvillkoren. Journa
lister, tjänstemän, grafiker m f l skall varje dag kunna sälja fullgod 
arbetskraft. 

Det är nödvändigt att tidningen är framgångsrik i ekonomisk 
mening. För det enskilda tidningsföretaget kan detta uttryckas i 
krav på räntabilitet på insatt kapital. Exekutivens huvuduppgift är 
därför att värna om försäljningen av själva produkten - att se ti l l att 
tidningen har hög täckningsgrad på de marknader där man satsar 
på nyhetsbevakning, opinionsbil(hiing och annonsförsäljning. Om 
tidningsproduktionen inte är framgångsrik, d v s om inte kapitalet 
förräntas lika bra som, eller bättre än i andra branscher, så kom
mer kapitalägarna att ta ut sitt kapital och placera det på annat 
håll. Tidningsproduktionen blir mindre attraktiv och tidningar 
läggs ner. Om å andra sidan vardeformeringsprocessen är mycket 
framgångsrik, d v s räntabiliteten är hög, kommer många kapital
ägare och en stor mängd kapital att anhopas i likadana eller lik
nande processer. Konkurrensen på marknaden hårdnar och de 
minst framgångsrika företagen slås ut. Ur detta följer vissa be
gränsningar på denna produktionsprocess (produktionen av vinst). 

Branschen måste vara minst lika "duktig" på att skapa vinster 
som andra branscher. Räntabiliteten, i genomsnitt, måste vara lika 
med eller högre än i andra branscher, eftersom tidningsföretag an
nars kommer att läggas ner på grund av kapitalbrist. Det enskilda 
tidningsföretaget måste hänga med i konkurrensen på marknaden. 
Annars slås det ut av andra, "duktigare" tidningsföretag. Branschen 
får heller inte driva sin personal hårdare än att den minst kan re
producera sig som arbetskraft. Konkret betyder detta att lön, 
arbetstid och övriga arbetsförhållanden måste hålla en viss mini
mistandard för att produktionen långsiktigt skall kunna säkras. 

Det ekonomiska perspektivet trumfar över alla övriga perspek
tiv i den typ av samhällsekonomi och företagsekonomi som tilläm
pas i västvärlden. Så förhåller det sig i de flesta affärsdrivande 
verksamheter. Ekonomins triumf vid tidningsföretagen kan dock i 
högsta grad ifrågasättas. 'Vinsten" i tidningsföretaget är inte en-
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bart monetär. Den omfattar också vunna partisympatier och andra 
mindre lätt mätbara effekter knutna till tidningsutgivarnas syfte 
med produktionen. I dag är konkurrensaspekten delvis satt ur spel 
av presstödet, men för ett tidningsföretags långsiktiga överlevnad 
krävs utveckling och successiva rationahseringar. Investeringar i 
produkt-, organisations- och teknikutveckling baseras på framtida 
förväntade intäkter från marknaden, och många kritiker av press
stödet menar att denna stödform inte främjar ett sunt företags
ekonomiskt beteende. Så här uttalar sig Johan Engström, fd VD i 
Tidningsutgivareföreningen (TU), om tidningarnas ekonomiska 
framtid13: 

Dagstidningsbranschen har en mycket svag lönsamhet. Bransch-
totalen är emellertid inte ett särskilt bra mått. Kollektivet rymmer 
företag med helt olika lönsamhetssituation från sådana som skulle 
hamna i lönsamhetsligans toppskikt, även om de tillhörde våra mest 
framgångsrika branscher, till företag som får huvuddelen av sina in
täkter i form av statligt presstöd. Det säger sig själv att dessa företag 
har helt olika förutsättningar inför framtiden. 

Jag tror att alla tidningar med en hygglig marknadstäckning, rätt 
skötta redaktionellt och administrativt, har ungefär samma förut
sättningar inför framtiden som företag i andra branscher som inte 
är utsatta för utländsk konkurrens. 

Självfallet är det nödvändigt att tidningsföretagen rationaliserar sin 
verksamhet ungefär i samma takt som andra branscher. Marknaden 
kommer inte att tåla prishöjningar som går utöver de allmäna pris
höjningarna. Presstödstidningarna är naturligtvis i en besvärlig 
situation. De blir framdeles lika beroende av statligt stöd som hit
tills. Om samhället inte har råd med fortsatt uppräkning av stödet 
till alla kommer tveklöst många att slås ut. Presstrukturen blir en 
annan än den som det nuvarande presstödet ser till att bevara, d v s 
ungefär den struktur som rakade vara till finnandes när det selek
tiva stödsystemet infördes." 

Staten har alltså satt upp ett skydd för de "brutala" marknads
krafterna, och så länge detta beskydd existerar kan det utgöra ett 
argument för att beskriva tidningsekonomin i någon form av "in-
tressentmodell". Huvudmannen - ägarna - driver bevisligen inte 
räntabilitetsintresset lika hårt som i andra branscher. VD-rollen, 

13 Intervjun återgavs i TA-nytt, nr 5 1983, sid 14. 
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som företrädare av ägarintressena, är ännu inte lika tydlig som i 
renodlat affärsdrivande företag. 

Tidningsföretaget är en organisation där den enskilde journalis
ten har gått in i yrket med föreställningen att få bedriva en 
"obunden och f r i journalistik" inom ramen för de pressetiska 
reglerna. I denna process ska också tidningsrörelsens ägare ha 
vinst på insatt kapital. Här ska politiska grupperingar eller partier 
ha sina intressen tillgodosedda. Läsarna är hänvisade ti l l tidning
ens samhällsinformation, åtminstone lokalt, för att kunna infor
mera sig om och delta i samhälls-, affärs- och kulturliv. Annonsö
rerna är beroende av tidningen för sin marknadsinformation. 
Denna lista kan säkert göras längre och mer utförlig, men den bör 
ändå kunna fungera som illustration till den mångfald av tydhga 
"viljor" eller intressen som finns företrädda och som verkar på och i 
tidningsföretaget. Men dessa viljor kan bara verka inom ramen för 
huwdmannens - tidningsägarnas - intresse och med dessas goda 
minne. 

Så här långt har flera grunder för motsatsförhållanden identifie
rats. Motsatsförhållanden som grundar sig på var i tidningsproduk
tionen man befinner sig. De perspektiv på produktionsprocessen 
som tidigare presenterats finns mer eller mindre präglade i tid
ningsföretagets personal, och beroende på om man är grafiker eller 
journalist, försäljare eller chefredaktör så kommer man att be
trakta världen, och agera, utifrån sitt speciella perspektiv. Detta 
sker medvetet eller omedvetet och med eller mot den inre överty
gelsen. Dessa motsatsförhållanden eller motsättningar i super
strukturen manifesteras ytterligare i konflikten mellan yrkesgrup
per som strävar efter att erhålla eller bibehålla ställningen som en 
mer eller mindre professionell yrkesgrupp. 

Det finns också motsatsförhållanden mellan arbete och kapital, 
där kraven på förräntning av insatt kapital inte alltid går hand i 
hand med säkra, trivsamma och trygga arbetsförhållanden och 
gynnsamma reproduktionsförhållanden. I praktiken flätas dessa 
motsatsförhållanden samman, och i det enskilda tidningsföretaget 
skall de ständigt hanteras av olika aktörer och aktörsgrupper. 

I det enskilda tidningsföretaget har tidningsledningen en av
görande roll i balanseringen av de olika perspektiven. Ett alltför 
liberalt agerande, som innebär att ledningen inte aktivt balanserar 
perspektiven med resursallokering och vägledande målsättningar, 
får svåra konsekvenser för tidningen som organisation. Den kom
mer i inre obalans14. Ledningsuppgiften blir avsevärt svårare än i 

14 Organisationsbalansen problematiseras i Simon (1971) sid 162-175. 
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många andra affärsdrivande verksamheter, på grund av att vissa av 
perspektiven åtnjuter externt stöd som i vissa fall trumfar över 
företagsekonomiska principer. Det gäller redaktionens verksamhet 
i första hand, och både den nyhetsförmedlande och opinions
bildande verksamheten. 

Utan väldefinierade och välorienterade ramar och riktlinjer får 
de olika avdelningarna föra "strid på flera fronter". Annonsavdel
ningen får i varje läge lov att kämpa mot konkurrenttidningens 
annonsavdelning på annonsörsmarknaden, och dessutom internt i 
tidningsföretaget för att skaffa sig tillräckliga resurser i form av 
personal och säljfrämjande åtgärder. Om avdelningen och dess 
företrädare inte för denna interna strid så kommer andra avdel
ningar, i brist på samordnande ledning, att "kapa åt sig" allt större 
del av de interna resurserna. Oavsett om detta gynnar företaget 
som helhet eller inte. 

Arbetsprocessens inbyggda motsättningar utlöses och hanteras 
dagligen i det så kallade formatmötet där företrädare för de olika 
avdelningarna förhandlar om morgondagens tidning (antalet sidor, 
färgsidor, annonsplacering och placering av textsidor). Man argu
menterar utifrån sitt eget perspektiv och argumenten är ofta för
skönade omskrivningar på följande tema: 

Redaktionen säger: - Annonser är brus. De viktiga sidorna i tid
ningen skall ligga först och dom ska vara annonsfria. Annons
avdelningen replikerar: - Alla sidor i tidningen är potentiella 
annonsplatser. Om kunden får bestämma plats och utseende på 
annonsen så är den lättare att sälja. Den redaktionella texten får 
stuvas in där det finns plats, och helst bör det läggas ett trevligt 
reportage om den ort som annonsen kommer ifrån alldeles intill 
annonsen. Det är annonserna som ger intäkter, redaktionen går ju 
bara back. 

Jag har här försökt tolka tidningsföretagets verkhghet genom 
de ögon som bärs av förändringsbärarna i tidningsföretagen. Vi i 
projektgruppen skulle på ett tidigt stadium i projektet försökt 
fånga journalisternas och de övriga tidningsmedarbetarnas bilder 
av verkligheten - deras egna nyckelsymboler - och utgått från 
denna bild i det fortsatta arbetet. 
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Projektets allmänna förutsättningar 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla de variabler som vi 
antog kunde påverkas inom ramen för tidningsföretaget också gick 
att påverka. I vissa fall kunde verkligheten bara testas i "princip" 
som i fallet med "tidnmgs-dummies" och skyddskommitténs arbete 
med de psykosociala frågorna. Den analys som redovisas ovan be
höver dock kompletteras för att göra bilden fullständig. 

Projektets förutsättningar och antaganden om verkhgheten på 
tidningarna hade stor betydelse för de strategier som valdes och de 
vägar som provades för att förverkliga projektmålet. Vi borde lagt 
större vikt vid de tidningsinterna aktörerna och deras beteende 
och tolkning åv verkligheten i förändringsarbetet. Avslutningsvis 
ska jag diskutera några av dessa aktörer och börjar med de 
förutsättningar som projektgruppen baserade strategin på i 
inledningen av projektet. 

Skyddskommittéerna förutsattes kunna fungera som lokala 
referensgrupper i projektet. Det visade sig emellertid att detta inte 
var möjligt av flera skäl. Kommittéerna sammanträdde aldrig av 
egen kraft, utan det var vi i projektgruppen som fick se till att 
kommittén träffades. Trots arbetsmiljölag och arbetsmiljöavtal var 
det organiserade lokala arbetsmiljöarbetet obefintligt. Orsaken til l 
detta är förmodligen att principerna för lokalt arbetsmilj öarbete 
utformats för att hantera "fabrikens" problem - i synnerhet det 
mogna basteknologiföretagets problem. Principer för fördelning av 
arbetsmilj öuppgifer i företaget kan relativt enkelt integreras med 
den formaliserade struktur som finns i den typen av företag - med 
färdiga system för internutbildning, befälsföring, befattningsbe
skrivningar m m. 

Skyddskommittéarbete och arbete med i huvudsak fysiska 
arbetsmiljöproblem är dåligt anpassat till den kreativa och dyna
miska situation som råder vid en tidningsredaktion. "Tidnings
redaktioner ... är faktiskt fundamentalt och principiellt ointresser
ade av den 'byråkrati' som arbetsmiljöavtal och skyddskommittéer 
innebär."^ Tidningsbranschens eget arbetsmiljöavtal, i stort sett 
kopierat från SAF-LO-PTK-avtalet, var i det närmaste okänt vid de 
deltagande tidningarna. Att arbetsmiljöreformen från 1978 i prak
tiken inte fått någon som helst effekt på det lokala planet innebar 
en allvarlig inskränkning i projektets förutsättningar. 

15 Lindberg m fl (1985) sid 65. 
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Sjöstrand diskuterar de generella problem som kommittén som 
organisationsform kan föra med sig. Han säger: 

Inte sällan beskrivs kommittén som ett instrument för konflikt
lösning eller 'konfliktinlåsning'. Långsamhet, hög kostnad, ansvars
splittring och urvattning av beslut brukar föras upp på minussi-
dan.ie 

Vi förutsatte också att det skrivna ordet skulle fungera utmärkt för 
att kommunicera med tidningsmedarbetarna. Vi förutsatte att 
journalisterna skulle ha särskilt goda förutsättningar i det avseen
det. Här underskattade vi dock betydelsen av personliga möten och 
verbal kommunikation i samband med det praktiska förändrings-
arbetet. Vi hade behövt vara närvarande betydligt oftare som dis
kussionspartners, och tidningsmedarbetarna hade behövt fler till
fällen för gemensamma möten och självreflexion under projektets 
gång. 

Vi förutsatte vidare att rollfördelningen mellan tidningar och 
projektmedarbetare skulle vara sådan att tidningarna skulle vara 
aktiva och drivande, och vi projektmedarbetare skulle utbilda, ge 
råd, bidra med idéer osv. Projektmedarbetarna fick dock i alltför 
hög grad fungera som pådrivare för att det över huvud taget skulle 
hända något i projektet. 

Slutligen förutsatte vi att många av tidningens miljöproblem 
kunde botas med att tillföra allmänt arbetsmiljökunnande til l 
organisationen. Denna felsyn var kanske den allvarligaste av alla i 
projektet. Den gjorde att vi i projektet tog för lätt på de grundläg
gande organisations- och ledningsproblem som finns i branschen, 
och att vi sedan var dåligt rustade när vi gav oss in i debatten på 
tidningarna. Vi förstod inte de djupt rotade förändringshinder som 
under lång tid vuxit sig starka i tidningsorganisationen. Detta 
gjorde att vi agerade alltför naivt i diskussionerna om lednings
gruppens arbetssätt och i diskussionerna om gränserna mellan 
redaktionen och övriga avdelningar. Vi förstod heller inte de speci
ella förutsättningar för arbetsmiljöarbete som finns i den redaktio
nella organisationen. 

Att förstå de yttre och inre organisatoriska krafterna som verkar 
på det enskilda tidningsföretaget - och att med tillgängliga medel 
försöka styra dessa krafter i en för arbetsmiljön gynnsam riktning -
är förmodligen en mer realistisk strategi i arbetet för bättre 
arbetsmiljöer. Förändringsbärarnas maktbas blir därmed en kritisk 

16 Sjöstrand (1987) sid 160. 
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variabel. En variabel som vi inte tillmätte tillräckligt stor betydelse 
i försöken med "miljöförbättrande åtgärder vid tidningsföretag". 

Förutom bristerna i dessa förutsättnigar utgjorde valet av tid
ningsföretag ett allvarligt praktiskt hinder för att nå projektmålet. 
Trots att vi i förväg formulerat kriterier för val av tidningar och 
trots att medarbetarna i TAK med sitt bransch- och person
kunnande valt ut tidningarna så uppfyllde ingen av dem de kri
terier som vi ställt upp. Detta kan i och för sig bero på att krite
rierna var felformulerade. I ett fall är jag alldeles säker på att det är 
fallet, nämligen att det skulle vara "vanliga tidningar, i den 
meningen att de inte är extrema i något avseende, exempelvis att 
de inte är inne i en fas av omorganisation, att de inte har svårare 
ekonomiska eller personella problem." 

Det står allt mer klart att det vanliga tidningsföretaget är ex
tremt, i den meningen att det troligtvis är inne i en fas av omor
ganisation eller att någon av avdelningarna är inne i en organisato
risk kris, och att det ständigt arbetar med svåra ekonomiska och 
personella problem. Det är också vanligt att tidningsledningar 
"ruskar om" med organisationsförändring (flyttar personer eller 
"rutor"), produktförändring eller ny teknik som generell pro
blemlösningsstrategi. 

En alternativ strategi för att lösa problem i arbetsmiljön är att 
mer aktivt stödja tillväxt- och utvecklingsprocesser baserade på en 
någorlunda gemensam probleminsikt i företaget. En viktig insikt är 
att avdelningarna har olika utgångsläge och förutsättningar - och 
att medarbetarna har olika tolkningsramar. Våra försök vid 
Länsposten och Småstads-Kuriren visar också på vikten av att 
identifiera och stödja förändringsbärare i organisationen. För
ändringsbärare som kan leda mobiliseringen av tillräckliga resurser 
för att bryta mönster, processer och strukturer som är ogynn
samma ur ett arbetsmilj öperspektiv. Analysen visar också på vikten 
av att finna "strategiska kandidater" - idéer som kan utvecklas och 
provas av medarbetarna själva. En begränsning är dock att idéerna 
inte får tolkas som hotfulla utifrån ledningens värdeförmerings-
perspektiv. En begränsning som vi tills vidare får lov att leva med. 
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Arbetsmiljöns förändring 

Projekten i tidningsbranschen och senare erfarenheter från för-
ändringsarbete*7 motiverar att jag här försöker skissera mer gene
rella slutsatser om förändringsarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Jag söker en förståelse som både vilar på de teoretiska perspektiv 
som jag skisserat och på mina praktiska erfarenheter. 

Det faktum att människor deltar i produktionen ger upphov til l 
arbetsprocesser av olika karaktär. Samtidigt är det dessa arbetspro
cesser som formar vår arbetsmiljö. För att förändra arbetsmiljön 
måste vi först förstå hur niiljöbildningen går till. Hur arbetsmiljön 
ständigt återskapas och formas av de yttre krafter och den inre 
logik som verkar på och i organisationen. Dessa krafter ger upphov 
til l en kravstruktur med miljöfaktorer som verkar på och mellan 
individer, arbetsgrupper och andra sociala strata. Här anser jag att 
de teoretiska perspektiv som jag använt, och som presenterats i 
tidigare kapitel, har hjälpt mej att förstå ramar och krafter i de 
förändringsprocesser som jag har haft anledning att fundera över. 

Kravstrukturen verkar dels på den superstrukturella nivån med 
krav på under- eller inordning i företagskulturen. I de grundläg
gande värderingar som verksamheten vilar på. Organisationsmed
lemmarnas tolkning av situationen är i detta avseende särskilt vik
tig att beakta. Särskilt de värderingar eller normer som sitter i 
väggarna, och som många medlemmar i organisationen kan 
beskriva som kraftfulla eher som nyckelsymboler. Processer med 
utbränning som följd kan förmodligen hänföras till problem på 
denna nivå. Utbränning blir sannolik om man går in i ett anställ
ningsförhållanden med föreställningen att verksamheten är viktig, 
att man kan åstadkomma betydelsefulla resultat, att man får er
kännande och belöningar och det senare visar sig att detta inte 
faller ut på grund av djupgående problem på denna strukturnivå. 

På den sociostrukturella nivån, som kan hänföras ti l l utbytes
relationerna människor emellan, beror kravstrukturen av en rad 
förhållanden som rör organisationens uppbyggnad och sätt att 
fungera. Graden och arten av arbetsdelning, formalisering, byrå-
kratisering och segmentering med grund i organisationens utveck
lingshistoria och de mellanmänskliga relationernas karaktär, prä
glar kravstrukturen. Social isolering, i huvudsak sensomotoriska 

17 Bl a vid Lantbruksnämnden och inom Posten, i min roll som biträdande till
synsdirektör vid yrkesinspektionen, och i förändringsförsök inom företags
hälsovården. 
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arbetskrav, lite inflytande över arbete och arbetssituation mm ger 
arbetsmiljöproblem på denna nivå. 

På den infrastrukturella nivån slutligen verkar den kravstruk
tur som beror av tekniken, råvarorna och produkten. På denna nivå 
hittar vi de miljöfaktorer som vi vanligen, eller i vardagslag, betrak
tar som arbetsmiljöproblem exempelvis tunga lyft, buller, dålig 
luft. 

Det är förmodligen inte meningsfullt att dra någon skarp gräns 
mellan dessa struktureringsnivåer. Vid en förståelse av för
ändringsarbetets förutsättningar kan det emellertid vara fruktbart 
att förstå kravstrukturen som sammansatt och komplex. Att det 
inte alltid råder så god överensstämmelse mellan de olika nivåerna 
är också viktigt att beakta. 

Effekterna av att människan deltar i arbetsprocesser, och att 
hon deltar i samhällslivet över huvud taget är svåra att skilja från 
varandra. Det är i allmänhet bara plötshga överkrav som över
belastning av kroppsdelar, olycksfall, exponering av lösningsmedel 
eller svavelväte o dyl som går att koppla direkt till arbetsprocessens 
kravstruktur. I andra mer långsiktiga processer gör sig omgiv
ningskrav och omgivningens stöd i allmänhet gällande. 

I den följande modellen har jag valt exempel från den kravstruk
tur som springer ur den socio- och infrastrukturella nivån. Jag för
söker i modellen skilja mellan vad vi skulle kunna kalla orsaker i 
arbetsmiljön och effekter. Ovanför orsak-effekt-strecket hittar vi de 
variabler som vi i allmänhet kan och bör arbeta med i förändrings
arbete. Jag tror inte att det är meningsfullt att ge sig i kast med de 
problematiska effekterna (bristande arbetsglädje, trötthet, förslit
ning mm) som sådana, med generella symptombehandlingsmeto
der, utan koppling till en förståelse av kravstrukturens betydelse 
för medarbetarna. 
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Figur 11: En analysmodell för arbetsm iljön. 
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Jag blir mer och mer övertygad om att den viktigaste analysen av 
arbetsmiljön rör den kravstruktur som skapas på de super- och 
sociostrukturella nivåerna. Här återstår dock viktigt utvecklings
arbete för att finna analysmetoder som kan användas tillsammans 
med de anställda i våra produktionsprocesser. Metoder som effek
tivt hjälper oss att nå en minsta gemensam probleminsikt som start 
på ett förändringsarbete med arbetsmiljön i focus. 

Med denna gemensamma probleminsikt som grund behöver vi 
utveckla kollektiva metoder för problemlösning, genomförande och 
utvärdering av åtgärder i arbetsmiljön. Att bryta den rådande 
maktstrukturen, med över- och underordning och med ickedemo
kratiska forandringsprocesser, är dock inget kunskapsproblem. Det 
handlar i stället om att deltagarna i våra arbetsprocesser tar sig rät
ten att själva definiera vilka problem som bör lösas och på vilket 
sätt. 



SUMMARY IN E N G L I S H 

This thesis deals with problems concerning describing and under
standing work environmental conditions. It also stresses the ques
tion of how to improve human work organizations - structures as 
well as processes - from a human work science point of view. The 
empirical studies consists of two projects in the newspaper in
dustry. 

In recent years the work environment and working conditions of 
a number of industries in Sweden have been studied on a broad 
scale. Management and labour have agreed on the need for such 
fact-finding studies as the first step toward long-term programmes 
to improve working conditions. These studies, conducted largely by 
outside expertis, have been paid for with money made available by 
the Swedish Work Environment Fund. In 1978-79 attention was 
directed to the newspaper industry, when we at the Department of 
Human Work Sciences at the University of Luleå were invited by 
the Newspaper Working Environment Committee (TAK) to colla
borate on a study of twelve periodicals (8 newspapers and 4 maga
zines). The subsequent results were published in February of 1980. 

The project was inspired by a desire shared by the groups repre
sented in TAK to gain greater insight into the psycho-social en
vironment of newspaper companies. In the mid-1970s the Swedish 
Central Organization of Salaried Employees (TCO) conducted a 
survey of conditions in all the branches under TCO contract. The 
results of this survey indicated that journalists, together with such 
professional groups as teachers and policemen, were more dissatis
fied with various aspects of their working environment than other 
TCO members in general. The study proposed by TAK aimed to 
find out why. Various components of newspaper working environ
ments were to be identified and assessed with respect to their rela
tive importance and mutual interplay. 

For us, participation in the TAK study meant breaking new 
ground. Most previous branch inventories had focused on problems 
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in the physical milieu; little research existed on the psychological 
and social environment. We also discovered that such problems 
have been much more difficult for local safety committees and 
occupational health workers to get a grip on. Taking account of 
psycho-social aspects of the environment necessarily extends into 
areas traditionally considered as falling within the scope of contract 
negotiations. This circumstance, coupled with widespread un
certainty as to just what should be included in a psycho-social 
assessment of the working environment, renders this broader defi
nition of environment hard to handle. Thus, our prime task was to 
gain the most objective impression possible of important factors in 
the working environment of journalists and other newspaper and 
magazine employees. 

Principle findings 

Whereas in 1977 there existed very little systematic understanding 
of the environmental factors affecting the work of newspaper and 
magazine journalists (and other groups of employees), our study 
provided a fairly clear picture of the factors at play. 

Among positive factors we find autonomy, variety, creativity, 
"enlightenment", etc; among negative factors deadline pressures, 
inconvenient and irregular working hours, and faulty management. 
We have also identified differences between various categories of 
employees and between different types of journalistic products. 
The day-to-day working conditions of, say, sports journalists work
ing for major evening papers differ considerably from those of all-
round journalists on provincial morning papers. Thus, entirely 
different practical measures are called for. 

Our results indicate that editors and managing editors carry the 
heaviest workload, followed by (in descending order) all-round re
porters, sports reporters and branch office editors. It is difficult to 
determine at what point workloads cease being "normal" and con
stitute a problem, both because there remain lacunae in our under
standing of the long-term effects of stress and heavy workloads, 
and because our data is in the form of aggregate means rather than 
individual assessments. Given what is known today and what we 
have found in other occupations and branches of industry, we have 
reason to believe that the average workload of the most burdened 
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categories is heavier than what is desirable from a medical point of 
view. 

Concerning more subjective assessments, our study shows that 
positive features predominate in the opinion of most journalists. A 
majority of journalists characterize their work as free, stimulating, 
educational and varied, providing a sense of personal responsibility. 
This is in stark contrast to the situation of workers in other occu
pations and in other industries. This positive perception does not 
apply to all positions in newspaper and magazine publishing 
houses. Certain categories of journalists and other personnel com
plain of the absence of precisely these qualities. We have described 
these groups as "alienated". Here, too, in order to gain a sense of 
priorities we have ranked the various personnel groups according 
to their degree of alienation: among the most affected groups are 
archivists, telephone receptionists, proofreaders, clerks and secre
taries. Once again, we are dealing with aggregate means - with all 
the hmitations this imposes with regard to interpreting the data 
and drafting appropriate remedies. 

Having attained our primary goal, viz., identifying the various 
environmental components in newspaper organizations and their 
effect on various groups of employees, our next step was to draw up 
preliminary guidelines for further action on the local level. In view 
of the wide variety of aspects and issues pinpointed in an inventory 
such as ours, a set of priorities is necessary in order to guide both 
follow-up studies and remedial policies. 

The newspaper study provides a basis for establishing such prio
rities in that the findings are presented so as to allow for com
parisons between different personnel groups. Furthermore, we 
have discussed the findings within a rather broad frame of refe
rence, particularly in the final summary report, where we also de
scribe in broad strokes various conceivable lines of action. 

People and structures producing newspapers 

In the second part of this dissertation we examine issues with 
industry-wide implications. Patterns in the development of the 
industry's "daily newspapers", current and new techniques and the 
movement for recognition as professionals among journalists are all 
carefully investigated. 
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The newspaper industry is characterised here as being unique in 
many ways. Significant variation was found with respect to econo
mic results and the number of employees engaged in newspaper 
companies with almost the same daily circulation - partly the effect 
of subsidizing, which in turn results from the unique status of the 
press as "a third branch of government". 

The drive among journalists for recognition as a professional 
group - autonomous, with a strong professional union, professional 
ethics and a monopolized labour market - limits the possibüities for 
organizing and managing newspaper production. This professiona-
lization movement also influences the implementation of "new 
technology", and certain aspects of the conflict between journalists 
and personnel engaged in newspaper reproduction seems to have 
emerged from this ambition among journalists. 

In their effort to gain recognition as a professional group (com
parable to doctors or lawyers) journalists are involved in a war on at 
least three fronts in each company organization. Below foUows a 
survey of these fronts: 

Establishing and defending the number of journalists 
employees in the company by defeating other employee-
groups when "new technology" reduces the overall number 
of employees. 

Gaining an autonomous relationship with the company ex
ecutive - in smaller firms in relation to the director himself 
whose difficult job it is to integrate the efforts of the various 
departments. 

Ensuring that the best possible space in the product - the 
paper - is reserved for news, which thus conflicts with the 
interests of the advertising department. 

Remedial measures 

During the summer of 1981 the project entered an implementation 
phase with the aim of developing practical measures designed to 
improve the working environment at two medium-sized provincial 
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newspapers (not included in the initial study). The aim was also to 
extract "good examples" that could be used industry-wide. 

This second project started out with inventories of the environ
ment in each of the companies, using the same methods as those 
apphed in the initial phase described above: visits to all the de
partments in question, collection and analysis of documents, inter
views and mail questionnaires. These findings were in line with 
those obtained from the twelve newspaper companies studied initi
ally. Positive and negative quahties of the working environment 
are intimately connected with managerial and organizational fea
tures. The variations noted between these two newspaper compa
nies are differences in degree rather than in the nature of the pro
blems involved. However, an important qualitative difference is 
that one of the companies is dependent upon government subsidies 
for its continued existence. This is directly related to the fact that 
this paper is the "second newspaper" or a "minor paper" in its cir
culation area. Despite the financial problems arising out of being in 
a minority position on the market, this newspaper's strategy tends 
to optimize subsidies rather than market shares and circulation. 
This of course influences the organization in many ways which 
were not made allowance for when the project plan was first desig
ned and the participating companies selected. 

In order to provide management and personnel with feedback, 
we wrote short summary reports, in which we outlined what we 
perceived to be their working environment's most significant assets 
and liabilities. These reports were accompanied by statistical sup
plements summarizing the responses to the mail surveys. 

The first "practical" measure taken was to assemble the news
paper staff in seminars around the reports. We discussed their own 
working conditions, conditions in the branch as a whole, reviewed 
the laws and collective agreements pertaining to the working en
vironment, the work of safety committees, etc. The seminars series 
culminated in a preliminary plan of action aimed at improving the 
environment. 

Most of the actions described in the plan concerned organi
zational aspects. The basic strategy supported more long-term 
planning, more convenient routines, and a more well-suited distri
bution of responsibilities in production organization. The aim was 
to facilitate a more professional organizational behaviour, to sup
port the editorial staff in their profession as journalists and to im
prove their working conditions. 

It has become obvious that, in order to achieve the appropriate 
organizational structures and processes in newspaper production, 
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the prevailing "chaos" must be reduced. Therefore - greater struc
ture, more routinized procedure and more long-term planning is 
called for. This approach conflicts with strategies which might be 
arrived at from other viewpoints. One such point of view asserts 
that journalistic creativity depends on "bohemian" surroundings 
and individual initiative - that good journalism, "chaos" and perso
nal satisfaction are so strongly interrelated that increased struc
ture and routine pose unacceptable threats. A few of the journalists 
we met during our projects have expressed such thoughts spon
taneously, and many more have held them as underlying and im
plicit basis for action. Undoubtedly this approach to organization 
benefits some of the personnel, but in our judgement only the "best 
reporters", those without family responsibilities, who are relatively 
young and who are in good physical condition. The other members 
of the organization will suffer rather than benefit. 

Another approach to handling organizational problems in pro
duction procedure claims that the main issue involves under
mining the bureaucratic structures and cumbersome decision
making processes. More attention should be paid to "style" and 
other matters, e.g., the way in which management acts in order to 
realize the goals of the organization, the culture of the 
organization, etc. This approach may be relevant on the whole 
where factory-like companies are concerned, and therefore even in 
some departments of a newspaper company; however, in my 
opinion this is not the case in the editorial office and certainly not 
companywide. Instead the main objective is to strenghten the 
integrative mechanisms in the organizational structures and 
processes, not to weaken them. All newspaper staff, management 
as well as employees, need some kind of commonly agreed-upon 
structure to refer to in their daily work - a structure connected to a 
known company strategy and adjusted to the production process. 

So, the corrective measures proposed here, their choice motiva
ted by the results of our research and shaped in seminars and dis
cussions with newspaper staff, should be considered in the light of 
this overall project strategy - increasing and improving the plan
ning and structure of newspaper companies. This had to be done 
without detriment to the positive qualities of the profession of 
journalism. The aim was to simply get rid of some of the time-con
suming organizational superfluities. Therefore, at the end of our 
project, we expected to find the same positive attitudes towards 
one's own work, together with a more positive attitude towards the 
overall situation in the editorial office. 
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Below follows a list of those corrective measures deemed the 
most necessary for the participating newspaper companies, with 
the emphasis placed on conditions in the editorial offices: 

A better understanding of the production process and its 
possibilities and limitations as related to company strategy, 
level of ambition, the market for news and advertisments 
and so on. 

Our experiences from the seminars and inventories showed us that 
the level of this kind of knowledge is too low for immediate syste
matic work with "corrective measures. We suggested a way for 
gathering such information, and proposed that the results be made 
known to all employees. 

The use of "newspaper dummies". This is one way to engen
der better planning of material and personnel over time, 
and dispell the most taxing time-pressure on copy editors 
and proofreaders at the end of workshifts. 

The editorial-chief at one of the newspaper companies had several 
such dummies for the most common number of pages made up, but 
was not allowed to use them. The proposal met with violent resist
ance from the advertising department; the dummies, they claimed, 
would reduce their "freedom" in selling space and bargaining with 
prospective advertisers. 

Changes in organization, so that responsibilities and tasks 
are distributed more conveniently; in order to clarify who is 
responsible for long-term planning, personnel, technical 
equipment and so on. 

New or modified routines, rules and guidelines for editing, organi
zation schemes with rough descriptions of each position and other 
important documents concerning the structure and the production 
process were to be collected in handbooks, one for the whole com
pany and one for the editorial office. 

The company committees responsible for safety and work
ing environment questions had to improve their perfor
mance primarily in the so called "psycho-social" field. 
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We suggested that the committees formulate a programme to 
guide their work. We also participated in several meetings, provid
ing constant feedback on their activities and obtaining a better 
understanding of the practical problems of office safety. 

Since many of the local problems that were identified in the 
participating newspaper companies had to be solved by 
action and decisions made by the management group, there 
existed a demand for improvements at this organizational 
level as well. 

We suggested a programme focusing on strategy problems and 
long-term planning, as well as on how to handle the problems of 
"organizational balance" related to all the contradictory goals in
volved in newspaper production. Most of the effort and attention of 
the project group was directed at organizational issues - a main 
theme in all the above mentioned headings. Observations and atti
tudes expressed by the staff at the end of the project showed suc
cess in one of the newspaper companies, while the project seemed 
to produce only marginal results, at least as measured, in the 
other. The latter newspaper company was the one receiving 
substantial government subsidies, and during the project the 
company was restructured and shaken by efforts to increase the 
size of the subsidy. In this, the company was rather successful, but 
at the same time the strain on personnel increased dramatically -
especially at the local editorial offices. 

The many and varied goals involved in newspaper production 
and publishing is an issue wich must be coordinated by every news
paper company. Politics, current events, business and technically-
oriented perspectives are integrated to a single product and a 
single production process. This makes it difficult for management 
to formulate a joint superordinated goal as well as a joint strategy 
to which each separate department can relate its own results. 

Since journalists still have not yet achieved a professional sta
tus, the accompanying benefits have not yet fallen their share. 
Should the journalists succeed in their ambition, many of the pro
blems concerning working conditions will be reduced. We propose 
that the following alterations be made in support of the professio-
nalisation process and to improve working conditions: 

That the union outline a qualitative description of the pro
fession - journalism - that does not depend on technology 
and type of media. The efforts of the union should then 
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turn to supporting this core group in negotiations concer
ning its environment - to "professionalize" it and maintain 
professional standards. 

That newspaper management and the union pay more 
attention to problems concerning "managing the editorial 
office", including choosing leaders and seeing to their educa
tion and understanding in matters concerning personnel 
and economics, improving structural conditions in the orga
nization, and developing professional organization in the 
editorial office. 

That attention be paid to change itself. Awareness of "how 
to change" must be taken into consideration. Any good idea 
will be dismissed if the organization and its members are 
unprepared, unwilling, or otherwise incapable of carrying it 
out. 

This process-understanding is here strongly connected to such 
concepts as external and internal forces, "change-carriers", and 
"strategic candidates" developed by the members of the organi
zation. 
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a 
Bilaga 1 

T a b e l l b i l a g a 

Nedan visas ett urval av de resultat som redovisats i rapporten från 
intervju- och enkätstudiem. De särredovisade yrkeskategorierna 
anges med förkortningar, oftast med första bokstaven i respektive 
kategorinamn. RS står alltså för redaktionssekreterare, A för all-
mänreportrar, R för redigerare, L för lokalredaktörer, S för sport
journalister, F för fotografer och TKA för den sammanslagna kate
gorin telefonmottagare, korrekturläsare och arkivarier. "Alla" står 
för de journalister vid de tolv tidningarna som besvarat enkäten. 

Först redovisas ett antal tabeller som avser att spegla aspekter 
av den kravstruktur som verkar på de olika kategorierna. I slutet 
ges exempel på några av de effekter som lät sig kvantifieras via 
formulärsundersökningen. 

Tabell Bl: Hur mycket övertid har Du i genomsnitt per vecka? 

RS A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (*) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ingen övertid 8 18 34 5 11 7 65 24 

Mindre än 2 timmar/vecka 11 26 39 16 11 15 23 22 

2-4 timmar per vecka 44 26 18 32 42 45 6 25 

Mer än 4 timmmar/vecka 31 26 8 42 36 32 6 26 

Ej svar 6 4 1 5 0 1 0 3 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1 Janlert m fl (1979) 
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Tabell B2: Fungerar arbetsledning, information och samordning 
bra på din avdelning"? 

RS2 A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
<%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ja, mycket bra eller i 
huvudsak bra 26 35 58 42 38 41 41 

Nej, det finns 
påtagliga brister 60 47 31 47 46 51 ' 45 

Nej, den är under 
all kritik 12 16 6 9 14 8 11 

Ej svar 2 2 5 2 2 0 3 

100 100 100 100 100 100 100 

Tabell B3: Finns det tillräckligt med personal i förhållande till 
arbetsuppgifterna på din avdelning? 

RS A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ja, definitivt eller för 
det mesta 28 27 34 45 47 52 44 43 

Nej, personalsituationen är 
rätt ansträngd 67 62 55 37 49 48 47 48 

Nej, vi är kraftigt underbe 
mannade och arbetsbelast
ningen är alltid för hög 5 10 11 13 4 0 8 8 

Ej svar 0 1 0 5 0 0 1 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Redaktionssekreterarna finns som grupp inte särredovisad på denna fråga i 
resultatrapporten. 
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Tabell B4: Vad har Du ßr arbetstider? 

RS3 A R L S F TKA AUa 
n = n= n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Fast dagtid 52 

Övervägande kvälls- och 
nattarbete 9 

Skift med växling mellan dag 

och kvälls-/nattarbete 26 

Andra arbetstider 13 

Ej svar 0 

16 47 9 18 29 46 

19 0 22 0 29 10 

21 21 65 68 27 25 

44 32 4 12 15 18 

0 0 0 2 0 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabell B5: Kan Du koppla av tankarna på arbetet när Du är ledig? 

RS* A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ja, för det mesta 38 55 21 13 38 70 38 

Det är mycket olika 40 39 53 71 46 26 46 

Nej, sällan eller aldrig 21 6 23 16 16 4 15 

Ej svar 1 0 3 0 0 0 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Redaktionssekreterarna finns som grupp inte särredovisad på denna fråga i 
resultatrapporten. 

4 Redaktionssekreterarna finns som grupp inte särredovisad på denna fråga i 
resultatrapporten. 
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Tabell B6: Tycker Du att ditt arbete är psykiskt påfrestande ? 

RS A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n= 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) <%> (%) (%) 

Ja, alltid eller 
nästan alltid 22 16 16 11 20 5 14 15 

Ja, ibland 72 64 66 77 60 75 52 63 

Nej, sällan eller aldrig 6 19 18 10 20 20 33 21 

Ej svar 0 1 0 2 0 0 1 1 

ioo 100 100 100 100 100 100 100 

Tabell B7: Bedömer Du att Du orkar (fysiskt och/eller psykiskt) 
hålla på med ditt nuvarande arbete 10 år till (eller till 
pensioneringen om denna inträffar inom 10 år)? 

RS A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ja, definitivt 50 62 40 61 58 80 54 61 

Vet ej, tveksamt 31 30 40 32 33 18 32 29 

Nej, absolut inte 19 6 20 5 7 2 14 9 

Ej svar 0 2 0 2 2 0 0 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabell B8: Tycker Du att just dina arbetsuppgifter är stimulerande 
och intressanta? 

RS A R L S F TKA Alla 
n = n = n = n = n = n= n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) <%) (%) (%) (%) 

Ja, alltid eller nästan 
alltid 

Ja, ibland eller 
i någon mån 

Nej, arbetsuppgifterna 
är för det mesta tråkiga 
och ointressanta 

Ej svar 

22 64 48 77 

72 32 45 20 

6 3 7 0 

0 1 0 3 

71 64 35 65 

29 30 50 30 

0 6 15 4 

0 0 0 1 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabell B9: Händer det att Du oroar dig eller känner olust när Du 
skall gå till arbetet? 

RS A R L S F TKA Allas 
n = n = n = n= n = n = n = n = 
36 107 62 62 45 56 66 643 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ja, mycket ofta eller 
ganska ofta 6 10 8 2 4 0 9 

Ja, ibland 47 31 37 32 20 30 29 

Nej, sällan eller aldrig 47 58 55 63 76 70 62 

Ej svar 0 1 0 3 0 0 0 

100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Gemensam redovisning för alla journalister saknas på denna fråga i resultat
rapporten, Janlert m fl (1979). 
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