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Abstrakt 

 

Den här uppsatsen behandlar presstoppet av den kommunala personaltidningen i Norrköping, 

Strömvirveln, 2006. Vikarierande redaktör på tidningen hade gjort ett temanummer på temat 

Mobbning på jobbet. Ansvarig utgivare stoppade numret eftersom han ansåg att det bland annat 

innehöll sakfel. Den vikarierande redaktören ansåg då att hon hade blivit utsatt för censur.  

Med utgångspunkt i de pressetiska regler som gäller för journalister och den ökande relevansen 

av en fungerande intern kommunikation inom organisationer, undersöks här händelsen på 

tidningen Strömvirveln, ett år efteråt. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med 

de inblandade i händelsen, däribland vikarierande redaktör, ansvarig utgivare, 

redaktionskommitténs ordförande för den aktuella tiden och kommundirektören. Den 

kvantitativa undersökningen baseras på innehållet i tre nummer av tidningen före och efter 

händelsen. Studien fokuserar på de problem som uppstår då den journalistiska integriteten 

krockar med intressena från högre ort, såsom en organisations ledning. 

Studien visar att åsikterna går isär om vem som agerat korrekt och inte. Enligt de pressetiska 

reglerna har både ansvarig utgivare och vikarierande redaktör agerat korrekt i sina roller, även om 

sociala faktorer spelat in. Den kvantitativa undersökningen visar att den procentuella 

fördelningen av personer som uttalat sig i tidningen är relativt oförändrad efter presstoppet. 

 

Sökord: Strömvirveln, personaltidning, Norrköping, journalist, ansvarig utgivare, integritet, intern 

kommunikation 
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1. Inledning 

Sommaren 2006 arbetade jag som informatör på ett större företag i Sydsverige. I mina 

arbetsuppgifter ingick bland annat att skriva för företagets personaltidning. Jag insåg att det 

journalistiska arbetet där skiljde sig från den idealmodell jag lärt mig under min utbildning. Detta 

väckte många tankar och frågor kring min egen roll som journalist, min egen fria tolkning och 

min integritet.  

I april 2006 stoppades ett nummer av den kommunala personaltidningen Strömvirveln i 

Norrköping av ansvarig utgivare. Tidningen hade temat ”Mobbning på jobbet”. Ansvarig utgivare 

motiverade tryckstoppet med att det var för lätt att identifiera de intervjuade, och att numret 

innehöll sakfel. Den vikarierande redaktören ansåg att hon blivit utsatt för censur.1  

Vad händer med journalistens roll och integritet när man har ansvar inför den organisation som 

man själv är anställd av? Och hur agerar personaltidningar när det händer något kontroversiellt 

inom företaget? Hur agerar journalister på personaltidningar för att inte bita den hand som föder 

dem? Jag använder mig i denna fallstudie av händelsen på Norrköpings kommun som ett 

exempel på när den journalistiska integriteten ifrågasätts.  

 

2. Bakgrund 

För att läsaren ska få en bild av kontexten kring den händelse som utspelat sig vill jag informera 

om Norrköping, kommunen och de sociostrukturella förhållanden som finns där. Kapitlet om 

Strömvirveln har jag delat in i tre delar, en del om tidningen i sig, en del om händelserna kring 

presstoppet av tidningen och en sammanfattning av dagens Strömvirvel.  

 

2.1 Norrköping 2 
Norrköping ligger i Östergötlands län cirka 15 mil sydväst om Stockholm. Staden har 125 000 

invånare och ligger utmed Södra stambanan. Tillsammans med tvillingstaden Linköping utgör 

Norrköping den fjärde storstadsregionen som har nära en halv miljon invånare.3 Stadskärnan 

utgörs av den gamla stenstaden och Industrilandskapet. Norrköping är en arbetarstad som är 

känd för sin pappers- och textilindustri. Stora arbetsgivare är bland annat Holmen Paper Ab, 

E.ON och Whirlpool Sweden AB. Rakt igenom staden går Motala ström där det fiskas upp till tre 

                                                        
1 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=581257&printerfriendly=true 
2 Destination Norrköping, Industrilandskapet  
  Destination Norrköping, Ett nytt Norrköping: Fakta om Norrköping och Sveriges Fjärde Storstadsregion 
  Destination Norrköping, Upptäck Norrköping; Mycket för många, något för alla 
3 http://www.fjardestorstadsregionen.se/ 
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ton lax om året. En bit utanför går Göta kanal och strax norr om staden ligger Kolmårdens 

djurpark som är Nordens största djurpark.  

 

2.2 Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun är Norrköpings största arbetsgivare med 9000 anställda. Till den 

grundläggande verksamheten hör förskolor, skolor och vård- och omsorgsarbete. Kommunens 

politiska ledning utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.4 I den sitter för 

närvarande 85 ledamöter som är valda till och med 31 oktober 2010. Socialdemokraterna har, 

liksom tidigare, flest mandat och kommunen styrs av det rödgröna blocket. Kommunfullmäktige 

har hand om ekonomin och också om vilka mål och riktlinjer som ska gälla inom kommunen. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den sköter planeringen 

och uppföljningen av ekonomi, finanser och verksamheter.5 Till sin hjälp har de 

kommunstyrelsens kontor som leds av kommundirektör Björn Johansson och hans stab. 

Kommunstyrelsens kontor består av administrativa kontoret, planeringskontoret, 

personalkontoret, näringslivskontoret, informationskontoret och internbanken.6 

 

2.3 Strömvirveln 
Strömvirveln är en personaltidning för anställda och förtroendevalda i Norrköpings kommun. 

Tidningen är en periodisk tidskrift och kommer ut med 5 nummer per år. Den har en upplaga på 

drygt 11 000 exemplar och skickas hem till samtliga anställda inom Norrköpings kommun. 

Tidningens främsta uppgift är enligt riktlinjerna att ge en samlad bild av kommunens verksamhet. 

Tidningen produceras av informationskontoret på Norrköpings kommun och ansvarig utgivare är 

kommunens informationschef, Carl Selling. Ansvarig utgivare har till sin hjälp ett redaktionsråd 

som består av tre av verksamhetskontorens informatörer, en representant för personalkontoret, 

två representanter för personalutskottet och fyra företrädare för personalorganisationerna.7 

Redaktören är ansvarig för produktionen av tidningen. Det är sedan 2007 Ann-Charlotte Larsson. 

Strömvirveln har funnits sedan 1982, då kommunfullmäktige beslutade att starta en central 

personaltidning. Detta efter att en utredning gjorts angående behovet av en sådan. Huvudmålet 

var då för tidningen att främja arbetstrivseln och effektiviteten.8 

 

 

                                                        
4 http://www.norrkoping.se/organisation 
5 Informationskontoret, Norrköpings kommunala organisation, s 2-7 
6 http://www.norrkoping.se 
7 Informationskontoret, Riktlinjer för personaltidning i Norrköpings kommun 
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2.3.1 Strömvirvelns riktlinjer  

Riktlinjerna för Strömvirveln antogs i kommunstyrelsen den 30 oktober 2006. Då hade de 

tidigare riktlinjerna funnits sedan tidningen startades. I de nya riktlinjerna står det att tidningen 

ska ”engagera och ge kunskap” Den ska också stärka samhörigheten mellan de olika 

arbetsplatserna inom kommunen. Tidningens huvuduppgift är att ”ge en samlad bild av 

kommunens verksamhet och fokus ska ligga på arbetsplatsreportage, nyheter och fördjupningar 

från inom kommunen”. Vidare ska tidningen vara saklig, korrekt och opartisk.9  

 

2.3.2 Presstoppet av Strömvirveln i april 2006 

I denna avdelning av uppsatsen försöker jag redogöra för händelserna kring presstoppet i april 

2006. Informationen är baserad på artiklar, pressmaterial och material från kommunen.  

 

I september 2005 anställs journalisten Marika Formgren av Carl Selling och Norrköpings 

kommun. Hon ska vikariera för redaktören Anneli Hedlund som tagit ett friår. Marika Formgren 

är utbildad journalist och sedan examen från JMK 2000 har hon bland annat jobbat på tidningen 

Arbetarbladet och Östgöta Correspondenten. Hennes första nummer, nummer 5 2005, handlar 

om yttrandefrihet på jobbet på temat ”Tysta arbetsplatser” efter ett förslag från Anneli 

Hedlund.10 På framsidan poserar tre kommunalanställda kvinnor med silvertejp över munnarna. 

Ansvarig utgivare Carl Selling skriver en ledare på temat med rubriken ”Tala är guld värt”. 

Numret väcker starka reaktioner inom kommunen. Fredagen den 9 december 2005 får ansvarig 

utgivare kritik av kommundirektören Björn Johansson och han får också veta att han lyfts ur 

kommunens strategiska ledningsgrupp.11 Detta eftersom Björn Johansson inte längre anser sig ha 

förtroende för honom. Carl Selling går på föräldraledighet den 21 december12 och Marika 

Formgren gör nummer 1 2006. Det innehåller intervjuer med kommundirektör Björn Johansson 

och personaldirektör Per-Olov Strandberg angående den debatt som uppstått med anledning av 

tidningens innehåll.13  

 

Till Maria Formgrens tredje och sista nummer som vikarierande redaktör för Strömvirveln vill 

hon göra ett temanummer om mobbning på arbetsplatsen. I en intervju med Folkbladet säger 

hon: 

                                                                                                                                                                             
8 Arbetsgruppen för utredning om kommunens externa och interna informationsverksamhet, Delrapport betr 
utredningen om kommunens externa och interna informationsverksamhet: Förslag om gemensam personaltidning, s. 
4 
9 Informationskontoret, Riktlinjer för personaltidning i Norrköpings kommun 
10 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
11 Ibid. 
12 Selling, Yttrande över anmälan med Dnr 173/06, s 1 
13 Formgren, Yttrandefrihetstemat: vad var det egentligen som hände? Strömvirveln, s. 12-13 
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”Människor hörde av sig och berättade att man riskerade mobbning om man talar fritt. Därför 

blev mobbning ett naturligt tema att följa upp med”. 14 

Carl Selling har även i ledaren ”Tala är guld värt” uppmanat folk att kontakta tidningen. Marika 

Formgren intervjuar fyra personer som anser sig vara mobbade på sin arbetsplats inom 

kommunen. Bara en av de intervjuade, ”Mona” tillåter att Marika Formgren kontaktar ”den andra 

sidan”, en rektor som är den intervjuades tidigare chef. Marika Formgren kontaktar rektorn och 

även områdeschefen. Båda två vill tala med kommunjuristen innan de intervjuas av tidningen, 

men sedan händer det inget mer. Istället intervjuar Marika Formgren den intervjuades fackliga 

företrädare.15 Temat finns på sidorna 3-8 där det går att läsa intervjuerna. Personerna framträder 

anonymt med fingerade namn. Där finns även ett bemötande från Monas fackliga företrädare och 

intervjuer med fackliga representanter och experter.  

 

Ansvarig utgivare Carl Selling kommer tillbaka till arbetet den tredje april 2006.16 Han har haft 

ingen eller mycket lite kontakt med Marika Formgren. Efter att han har tittat på numret 

konstaterar han att det behöver bearbetning, bland annat anser han att temat upptar för många 

sidor.17 Marika Formgren känner stort ansvar gentemot de intervjuade personerna och är rädd att 

numret ska göras om eller stoppas. Hon tar kontakt med jurister för att höra vilka rättigheter hon 

har angående materialet. Hon börjar också arbeta på en specialutgåva av Strömvirveln18 där hon 

tar bort det vanliga redaktionella materialet och lägger istället in ett öppet brev på den sista sidan 

med rubriken ”Jag anklagar (och förklarar)” där hon uppmanar andra medier att själv använda sig 

av materialet så mycket de vill19. Den 21 april 2006 meddelar Carl Selling att tryckningen av 

Strömvirveln nummer 2 2006 stoppats.20 Marika Formgren mejlar då ”specialutgåvan” av 

Strömvirveln till personer både inom och utanför kommunen.21 I och med detta expedieras 

materialet vilket gör det till en allmän handling, fritt för vem som helst att använda. Sedan skickar 

hon utgåvan i pdf-format till flera redaktioner, både lokala och rikstäckande. Östgöta 

Correspondenten väljer att lägga upp en länk till numret på sin hemsida, vilket Corren får kritik 

                                                        
14http://www.folkbladet.se//GEN_Utmatning.asp?ArticleID=1170687&CategoryID=117&ArticleOutputTemplate
ID=23&ArticleStateID=2&ParentID= 
15 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
16 Ibid. 
17 Intervju med Carl Selling, bilaga 4 
18 Bilaga 9 
19 Ibid. 
20 Intervju med Carl Selling, bilaga 4  
21 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
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för av bland annat kommunstyrelsens stabssekreterare Jan Hanaeus.22 

 

Marika Formgrens vikariat som redaktör tar slut i månadsskiftet april-maj. Den ordinarie 

redaktören Anneli Hedlund kommer då tillbaka och tillsammans med Carl Selling arbetar hon om 

numret.23 Carl Selling skriver i nummer 2:s ledare ”Vi får aldrig acceptera mobbning”: 

”Kommunens personaltidning ska följa god publicistisk sed och leva upp till hög pressetisk 

standard. Detta innebär att utgivaren ska iaktta varsamhet med intervjuade personer och inte 

utsätta dem för hård exponering. Eftersom personer ville framträda anonymt var det viktigt att de 

inte kunde spåras. Texterna klarade inte detta krav.”24  

De sex sidor som handlat om mobbning på jobbet är istället två.25 En av de intervjuade 

publiceras i tidningen. Resten av tidningen består av det för tidningen vanliga materialet i form av 

artiklar, reportage och korsord. Tidningen levereras till kommunens anställda runt den 18 maj 

2006.26 

 

Den kvinna som tas med i tidningen, omnämnd som ”Mona”, blir inte nöjd med resultatet. Hon 

anmäler tidningen till Allmänhetens Pressombudsman. I denna skriver hon att: 

”Jag upplever att mitt fall har plockats ur sitt sammanhang och därför ger en bild av en idiot som 

påstår sig ha varit med om trakasserier på sin arbetsplats medan de andra anklagar mig tillbaka 

och påstår att det är ovanligt med mobbning i Norrköpings kommun”.27  

Detta eftersom hon antagit att hennes historia skulle publicerats tillsammans med artiklar om 

andra liknande fall och publiceras tillsammans med fakta för att ”en seriös genomgång av 

mobbningsfenomenet skulle belysa problemet i kommunen”. Allmänhetens Pressombudsman, 

PO, behandlar ärendet men avskriver det senare. Han skriver: 

”Eftersom hon själv framhållit att det som stod i Strömvirveln innebar en upprättelse bedömer 

jag dock att publiceringens minskade omfång inte är kränkande för henne och inte har tillfogat 

anmälaren en klandervärd publicitetsskada.” 28 Mona går då vidare med sin anmälan till Pressens 

opinionsnämnd, PON, men även den beslutar att i april 2007 avskriva ärendet.29    

 

 

                                                        
22 http://archive.corren.se/archive/2006/5/3/1v7vp3gpw6xnw7k.xml?category1=1097835189-
26&category2=1097835189-27 
23 Intervju med Carl Selling, bilaga 4 
24 Selling, Vi får aldrig acceptera mobbning. Strömvirveln, s. 2 
25 För framsida och temasidorna, se bilaga 10 
26 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
27 Anmälan till PO, Dnr 173/06 
28 Ibid. 
29 Anmälan till PON, Dnr 101/2006 
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2.3.3 Strömvirveln idag 

Hösten 2006 får Strömvirveln nya riktlinjer. Enligt en skrivelse från kommunstyrelsen har ”Såväl 

politiska företrädare, redaktionskommittén, ansvarig utgivare, redaktör, kommunledning och 

fackliga organisationer har under lång tid begärt en revidering”.30  Riktlinjerna ändras så att 

redaktionsrådet hädanefter ska innehålla två representanter från personalutskottet. I och med de 

ändrade riktlinjerna och en viss ökning av tidningens budget, beslutas det också att tidningen ska 

överge sitt tidigare tabloidformat och istället tryckas i A4-format. Den sittande redaktören Anneli 

Hedlund avslutar sin tjänst och efterträds av Ann-Charlott Larsson, en journalist från Borlänge 

som tidigare arbetat som taltidningsredaktör.31 I nummer 1 2007 står det längst ner i 

redaktionsrutan ”Redaktionens arbete bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund och 

enligt de pressetiska spelreglerna”. 

 

3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

 

3.1 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communis som betyder gemensam och 

communicato som betyder meningsutbyte.32 I en stor del av kommunikationsforskningen 

definieras ordet kommunikation i relation till ordet information. 

”Information är det som utbyts i kommunikationsprocessen.” enligt Windahl och Signitzer 

1992:7.33 Även Strid menar att information är budskapet som förmedlas i kommunikationen, som 

är flödet mellan två eller flera personer.34 Fiske (2000:12) menar att kommunikation är ”social 

samverkan med hjälp av meddelanden”.35 Larsson skriver att kommunikation är processen för 

människors kontakt med varandra.36  

Enligt Thunberg et al, 197937 har kommunikation fyra funktioner. Dessa är expressiv funktion, 

social funktion, informationsfunktion och kontrollfunktion. Den expressiva funktionen har till 

uppgift att göra mottagaren uppmärksam på sändarens existens, den sociala ska få medarbetarna 

inom organisationen att känna sig delaktiga, vilket är viktigt för produktiviteten inom företaget. 

Informationsfunktionen ska informera om organisationens mål. Detta är också ett grundkrav för 

organisationens produktivitet. Kontrollfunktionen finns för att kontrollera mottagarna av 

                                                        
30 Kommunstyrelsen, KS-852/2006  
31 Hedlund, Ny tidning och ny redaktör och själv så tackar jag för mig. Strömvirveln, s. 2 
32 Nytell, Informera, kommunicera, samarbeta, s. 5 
33 Ibid., s. 26 
34 Strid, Intern kommunikation, s. 11 
35 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 25 
36 Ibid., s. 26 
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informationen. Genom att bestämma vilken sorts och vilken mängd information som mottagarna 

får ta del av, kan man kontrollera dem till att tänka eller tycka på det ena eller det andra sättet. 

Carey (1992) delar in fenomenet kommunikation i två grupper. Dels finns 

transmissionskommunikation som handlar om att sprida och erhålla information och dels finns 

rituella kommunikation som är till för att människor ska känna sammanhållning och ha en 

gemensam kultur. 38 

 

3.1.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 39 

Claude Shannon och Warren Weaver ritade 1949 upp den modell som kommit att illustrera all 

kommunikation.40 Modellen baserades på en transmissionsinriktad inställning, som grundar sig på 

att information är budskap som överförs från sändare till mottagare.41 Den basala modellen visar 

hur sändaren skickar sitt budskap genom ett medium där brus kan uppstå. Budskapet kommer till 

mottagaren och ger en effekt. Modellen fick kritik, bland annat eftersom den var för ytlig. Den 

arbetades senare om och bland annat gavs en kanal för feedback från mottagaren. Det lades 

också till termerna ”kodning” och ”avkodning” som står för den innebörd som sändaren skickar 

ut respektive den som mottagaren tar emot. Efter att andra forskare gått igenom modellen och 

uppdaterat den med ytterligare aspekter, har den ursprungliga modellen avancerat till att även ta 

hänsyn till faktorer som individuella, sociala och organisatoriska å sändarens sida och individuella, 

sociala och publika faktorer å mottagarens dito.42  

 

3.2 Intern kommunikation inom organisationer 
Jan Strid har tre kriterier för vad som är en organisation. Den består av människor, är 

strukturerad och ämnad att uppnå bestämda mål.43 Sedan åttiotalet har vikten av en fungerade 

intern kommunikation inom företag och organisationer ökat markant. Tidigare skötte den interna 

kommunikationen sig själv, då organisationerna ofta var relativt små och fanns på en samlad ort. 

Men i och med marknadens globalisering, organisationers expandering och den större geografiska 

spridningen av organisationer har det blivit svårare att hålla den interna kommunikationen god. 

Intresset för informationsverksamhet inom organisationer började växa på 60- och 70-talen.44 

Fenomenet i sig delades tidigt upp i två skolor, dels den amerikanska Public relations-grenen och 

i Europa och främst Tyskland den något mindre kända grenen, Öffentlichkeitsarbeit. De är 

                                                                                                                                                                             
37 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 45 
38 Ibid., s. 11 
39 Bilaga 6 
40 http://www.uta.fi/viesverk/grundkurs/fore1/forelasning1.1.html 
41 Simonsson, Den kommunikativa utmaningen, s. 41 
42 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 41 
43 Strid, Intern kommunikation, s. 12  
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baserade på olika grunder men är sinsemellan mycket lika. Enligt Carey (1992) ska 

transmissionsmodellen för kommunikation kunna länkas samman med den amerikanska 

modellen medan Öffentlichkeitsarbeit hörde till den rituella kommunikationen. 

Öffentlichkeitsarbeit ska också ha varit mer aktivt i sitt arbete medan Public relations-grenen i 

USA kännetecknades av större passivitet och ett mer instrumentellt förhållningssätt till utbildning 

inom området. Det fanns även den svenska termen relationik som fokuserade på att ”främja 

idéutbytet mellan en organisation och dess intressenter.”45 

 

”Att få anställda motiverade, intresserade och insatta i företagets produktion, är en förutsättning 

för företagets framgång och utveckling. Detta fordrar intern kommunikation och information.”46 

menar Segerfeldt. Den interna kommunikationen kan ske genom flera medier, och i och med 

datorernas avancemang har företagens informationsavdelningar fått ökade möjligheter till 

kommunikation inom företaget. Det blir allt vanligare att den interna informationen förmedlas 

via intranät eller e-post. Ett elektroniskt medium som rönte stor framgång för några år sedan men 

som numer blir allt mer utkonkurrerat är faxen. Den muntliga informationen kan ske genom 

avdelningsmöten, stormöten, fester och fackliga möten. Den skriftliga informationen kan nå ut 

genom personaltidningar, nyhetsblad, meddelandeblad, manualer och anslagstavlor. I 

Informationshandboken nämns också bildmedier som genom utställningar, videor och 

konferensvideor får ut sin information till de anställda.47  

Organisationskulturen är i ständig förändring där nya uppgifter kommer in och nya områden ska 

erövras. I en värld där det sker stora förändringar ställs allt högre krav på en fungerande 

informationsverksamhet. Heath (1992) menar att informationsfunktionen inom organisationen är 

så viktig att den utgör organisationens hela identitet.48 Jan Strid skriver:  

”Kommunikation är det kitt som håller organisationerna samman.”49 

 

3.2.1 Formell och informell intern kommunikation 

Enligt Davis består den interna kommunikationen av både formell och informell kommunikation.   

Den formella är i detta fall synonym med den planerade. Det är den kommunikation som sker 

genom personaltidningar, möten och intranät. Den informella kommunikationen är den som sker 

ändå. Den baseras på människors naturliga instinkt att kommunicera med varandra.50 För den 

                                                                                                                                                                             
44 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 14 
45 Ibid., s. 29 
46 Segerfeldt, Den interna tidningen, s. 7 
47 Norberg, Informationshandboken, s. 115-116 
48 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 18 
49 Strid, Intern kommunikation, s. 45 
50 Kreps, Organizational communication, s. 201 
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formella kommunikationen finns det kanaler, för den informella gör den inte det. Davis menar att 

det för den informella kommunikationen skapas ett ”Grapevine”. Termen skulle kunna översättas 

med ”socialt kontaktnät”, eftersom det baseras på personliga relationer mellan de anställda inom 

organisationen.51 

 
 
3.3 Personaltidningen som fenomen 
”Personaltidningens uppgift är främst att ge regelbundna informationer om verksamheten vid 

företaget och om de anställda själva.”52 enligt Kittel. Alla tidskrifter som kommer ut med 4 

nummer eller fler ska vara registrerade av Patent- och registreringsverket. Att inte göra detta är 

straffbart. Detta ska göras av ägaren som också ska utse en ansvarig utgivare. I och med 

registreringen får tidningen ett utgivningsbevis. Ansvarig utgivare är ansvarig för allt material som 

publiceras i tidningen. I och med denne lovas också källorna fullständigt källskydd.53  

 

De första personaltidningarna kom under 1900-talets början, men de flesta startades efter 1960. 

1999 hade Sveriges personalredaktörers förening 655 tidningar i sitt medlemsregister. Siffran kan 

dock inte ses som säker, eftersom definitionerna av personaltidningar är luddiga. Det kan vara 

svårt att avgöra vad som bara till exempel räknas som interna blad.54 Personaltidningar är interna 

tidningar. Segerfeldt nämner ytterligare tre sorters interna tidningar. Dessa är kundtidningar, 

företagstidningar och informationstidningar. Det som skiljer dem åt är deras inriktning, mål och 

målgrupp. Kundtidningen och företagstidningen vänder sig enligt Segerfeldt främst mot 

kunderna medan informationstidningen och personaltidningen helt är för de anställda. Innehållet 

skiljer sig också, då kundtidningen främst går ut till kunderna med information och reklam om 

företaget. Företagstidningen och informationstidningen innehåller båda information med mer 

fokus åt verksamheten, de anställda och produktionen med skillnaden att informationen i den 

förra kommer direkt från ledningen.55  

”En personaltidning är den bästa och mest utvecklade interna tidningen. Personaltidningen 

är en företagsproducerad tidning, som självständigt och under redaktionens ansvar speglar och 

belyser all verksamhet i företaget. Såväl positiv som negativ.” skriver Segerfeldt.56  

Hühne von Seth och Rosell menar dock att personaltidningar påverkas av arbetsgivaren och att 

det kan vara svårt att kritiskt granska den egna organisationen och företagsledningen.57 

                                                        
51 Kreps, Organizational communication, s. 208 
52 Kittel, Vad är en personaltidning och vad vill den?, s. 2 
53 Norberg, Informationshandboken, s. 119 
54 Strid, Intern kommunikation, s. 68 
55 Segerfeldt, Den interna tidningen, s. 12 
56 Ibid., s. 7 
57 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 62 
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Personaltidningen ska innehålla information, dialog, debatt och kommunikation kring 

verksamhet, anställda och produktion. Redan 1961 beskrev Kittel följande 11 funktioner för 

personaltidningar: 

٠ Förbättra kommunikationerna inom företaget – hålla personalen underrättad 

٠ Ge förhandsinformation – stoppa eventuell ryktesspridning 

٠ Ge vidareinformation från företagsnämnden –referat från nämndens möten ökar intresset  

٠ Höja arbetsmoralen – skyddsföreskrifter och dylikt kan gärna vara med i tidningen  

٠ Vidga perspektiven – även ha med material från utanför företaget 

٠ Vidmakthålla och stärka vi-andan – ”belysa den enskilda kuggens viktiga roll i maskineriet”  

٠ Verka som trivselfaktor – bekanta de olika avdelningarna med varandra 

٠ Uppmuntra goda insatser – lyfta fram enskilda för att motivera andra  

٠ Öka företagets goodwill – skickad utanför företaget vidgar tidningen företagets kontaktnät  

٠ Tjäna som historiskt dokument – alla nummer bör sparas med en årlig innehållsförteckning 

٠ Stärka banden mellan familj och företag – skickad till bostaden ger ett större antal läsare.58 

 

Segerfeldt påpekar att det utöver ansvarige utgivaren även bör finnas en redaktionskommitté. 

Denna ska bestå av representanter från olika avdelningar inom organisationen, och de ska kunna 

påverka utformningen av tidningen. Kommittén ska verka rådgivande och sammanträda ett 

bestämt antal gånger om året. Enligt Segerstedt är det bra om kommittén samlas efter utgivning 

av ett nummer, för att diskutera innehållet och ge kritik och förslag på ändringar.59 

Standardpersonaltidningen kommer ut med ett nummer per månad, en siffra som sjunkit under 

de senaste åren. Den har i genomsnitt 14 sidor men ofta är antalet sidor beroende av 

periodiciteten. Tidningen är ofta av litet format och med relativt elegant layout. Däremot visar 

undersökningar att en för snygg personaltidning kan verka avskräckande för läsarna,60 eftersom 

den då kan upplevas som ”för fin” för medarbetarna att bidra till.61  

 

Enligt Strid har innehållet i personaltidningarna blivit av lättare karaktär med tiden. Förströelse 

och sport har fått mer utrymme medan det inte finns lika mycket som handlar om 

personaladministration som tidigare.62 Även tilltalet har förändrats. Forskarna Arndt och Friman 

delade i början av 1980-talet in personaltidningarnas olika faser mellan 40- och 70-talet. 1945-

                                                        
58 Kittel, Vad är en personaltidning och vad vill den?, s. 5 
59 Segerfeldt, Den interna tidningen, s. 17 
60 Formgren, Strömvirveln får inte vara för snygg, Strömvirveln, s. 5 
61 Strid, Intern kommunikation, s. 71 
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1955 var Human relationsperioden med ”trivselfrämjande och underhållande information”, 1955-

1965 var Popularitetsperioden med koncentration på att ”sälja” företaget. Under 

Motsättningsperioden 1965-1975 krävde arbetarna att de skulle få mer insyn och sedan 

medbestämmandelagstiftningen kommit gick man in i Inflytandeperioden.63 Enligt Orre och 

Palm ska 90-talets personaltidningar helt betraktats som ledningens instrument.64  

 

Strid skriver att det bara är cirka tio procent som inte läser personaltidningen alls. Enligt 

undersökningar som gjorts på området läser 40 procent ”det mesta”.65 Erikson anser att ett 

problem som uppstår i och med skriftliga kanaler som personaltidningar är att de utgör en 

envägskommunikation. Möjligheterna till att få en kommunikation som rör sig åt båda hållen, en 

dialog, är mycket reserverade. De möjligheter som finns kan vara att ha en insändarsida, vilken på 

grund av tidningens periodicitet kan upplevas som en långdragen lösning. Det är ett annat 

problem med personaltidningar, enligt Erikson. Det tar ofta ett tag innan en nyhet når läsarna. 

Detta kan däremot avhjälpas med ett fungerande intranät. Han påpekar dock att ett intranät inte 

är ett bra forum för att ha längre texter. Det är mer ansträngande att läsa på skärmen än på 

papper. Därför borde internkommunikationen skötas parallellt. Dels genom att man publicerar 

”snabba” nyheter på intranätet, och att man låter personaltidningen stå för mer djupgående texter 

och reportage.66  

 

3.3.1 Intern kommunikation 2005 – Skandinavisk Benc hmark 67  

Företaget Nordisk kommunikation utförde under 2005 en omfattande undersökning om intern 

kommunikation i Skandinavien68. 12 000 medarbetare i 24 privata och offentliga organisationer 

deltog i undersökningen som genomfördes av TNS-Gallup med hjälp av webb- och/eller 

pappersenkäter. Urvalet av deltagare hade dragits slumpvis. Undersökningen rörde olika aspekter 

av intern kommunikation och de intervjuade fick bland annat svara på frågor om ryktesspridning, 

vilka kanaler de använde för intern kommunikation och hur de upplevde sin arbetsplats. 

Respondenterna har fått ta ställning till ett antal påståenden och betygsätta dessa efter hur väl de 

överensstämde med sina egna åsikter. Enligt Nordisk kommunikation 2005 fick 

                                                                                                                                                                             
62 Strid, Intern kommunikation, s. 73 
63 Ibid., s. 74 
64 Larsson et al., Kommunikationens villkor, s. 148 
65 Ibid., s. 75 
66 Erikson, Planerad kommunikation, s. 70 
67 Häggström, Tydlighet – en studie av internkommunikationens förutsättningar och Hård & Häggström, Öppenhet 
– en studie om internkommunikation och maktrelationer 
68 Nordisk kommunikation AB, Intern kommunikation 2005, Skandinavisk benchmark 
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personaltidningen 3,24 i indextal på en femgradig skala där 5 = instämmer i hög grad/mycket 

nöjd, 3 = neutral och 1 = instämmer inte alls/inte alls nöjd. 

På området ”Personaltidningen” svarade respondenterna enligt följande: 

”Jag läser alltid arbetsplatsens personaltidning.”  3,55 

”Jag tycker att personaltidningen är intressant.”  3,34 

”Personaltidningen gör det lättare för mig att förstå arbetsplatsens överordnade mål och 

strategier”      2,97 

”Personaltidningen gör det möjligt för mig att följa med i vad som händer på arbetsplatsen”

       3,20 

Under rubriken ”Kommunikationskanaler: Tillfredställelse och viktighet” fick 

personaltidningarna 3,4 i indextal under Viktighet där 1 = inte alls viktig, 3= neutral och 5 = 

mycket viktig. Tillfredsställelsen låg på 3,2 på en skala där 1 = instämmer inte alls/ inte alls nöjd, 

3 = neutral och 5 = instämmer i hög grad/mycket nöjd.  

 
3.4 Journalister och informatörer 
Under arbetets gång har jag flera gånger stött på begreppet informatör och för att komma nära 

inpå yrket har jag behövt använda mig av sökord som spelat på informatörsfunktionens roll. 

Eftersom jag vill hålla mig undan att hamna på de områden som rör informatörers uppgifter, vill 

jag med vetenskapliga teorier motivera vem som gör vad och poängtera att denna uppsats 

behandlar de journalister som arbetar på organisationsstyrda personaltidningar.  

Peter Eriksson diskuterar kring hur dagens medialiserade värld ställer nya krav på journalister. 

Han menar att journalister och informatörer går mer och mer in på varandras områden.  

”Förr hölls journalistiken för objektiv och informatörer för att kränga nyheter. Idag vrider 

journalisterna på fakta i allt större utsträckning för att sälja nyheter samtidigt som informatörerna 

håller sig allt mer strikt till fakta för att undgå kritik”69 skriver han. 

 

3.4.1 Journalister i Sverige 

Det finns idag cirka 18000 medlemmar registrerade hos Svenska journalistförbundet. Av dessa 

jobbar 6500 inom dagspress och 2500 inom Sveriges radio, Sveriges television eller 

Utbildningsradion. 1600 arbetar inom privata etermedier, 3100 inom övriga medier såsom vecko-, 

fack- och idépress. Ytterligare 1800 är frilansare, 1800 är pensionärer och 750 är studerande. Av 

dessa är 8600 kvinnor och 9500 män.70 

                                                        
69 Erikson, Planerad kommunikation, s. 25 
70 http://www.sjf.se 
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För alla medier i Sverige gäller regler som ska verka till att främja ett rättvist medieklimat. Dessa 

finns i ”Spelregler för press tv radio” som ges ut av Pressens samarbetsnämnd. I denna finns 

förutom stadgar för pressens opinionsnämnd och regler för yttrandefrihet och tryckfrihet även 

yrkesregler för journalister. I dessa stadgas hur en journalist bör agera i sin yrkesroll. Journalisten 

förväntas visa hänsyn när hon är på uppdrag för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Det 

poängteras också att det är viktigt för trovärdigheten med en stark journalistisk integritet. 

Journalisten Charles Rigby lyfter fram journalistens moraliska kvalitéer: 

”Intelligence, reliability, resourcefulness, initiative, tact, and sobriety are important qualities, and 

perhaps the greatest of these is reliability”71 

Vidare står det i reglerna att journalister inte ska ta emot gåvor i arbetet, att hon inte får utnyttja 

sin roll för att skaffa privata förmåner och att hon får vägra att utföra förödmjukande uppdrag. 72  

 

Journalisten ska vara oberoende. Hon ska svara inför den ansvarige utgivaren, men i övrigt gäller 

Publicitetsreglerna: 

”Ge korrekta nyheter: 

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 

medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja 

mellan faktaredovisning och kommentarer. 

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.  

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.”73 

I boken ”Så arbetar en journalist” skriver PO Olle Stenholm om journalistens olika roller. 

Stenholm konstaterar att journalisten i sin yrkesroll kan anta flera olika skepnader. Han sorterar 

journalistens yrke efter rollen som journalist, som informatör och inom information. Han väljer 

dock att dra linjen för vad som kan räknas som journalistiskt arbete vid PR och reklam, som faller 

utanför de övriga uppgifterna. Han skriver: 

”På de etablerade ”gamla” massmediernas område – press, radio och tv – har det alltid funnits en 

medvetenhet om att journalistik inte är förenlig med reklam och marknadsföring. Det är två olika 

yrken och två olika verksamheter.”74  

 

                                                        
71 Rigby, The staff journalist, s. 107 
72 Spelregler för press TV radio, s. 10 
73 Ibid., s. 7 
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3.4.2 Journalisten som informatör 

De flesta informatörer har idag utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap.75  

Många har också bakgrund som journalister. Då journalisten får rollen som informatör, kan den 

journalistiska integriteten sättas på prov. Den renodlade journalisten har sin redaktör att svara 

inför, och då hon hamnar i en informatörsroll får hon oundvikligen ledningens blickar på sig.  

”Att redigera en bra personaltidning är en av de svåraste informatörsuppgifter som finns. 

>>Information<< är planerad kommunikation i syfte att uppnå vissa mål. Men en 

personaltidnings mål är aldrig entydigt. Tidningen måste balansera mellan ledningens 

förväntningar att den ska >>göra någon nytta<< (eller åtminstone inte skada) och mottagarnas 

förväntningar att den – som en >>vanlig tidning<< ska stå på läsarnas sida.”76 enligt Norberg. 

  

3.4.3 Journalister på personaltidningar  

Hur många av journalisterna som finns representerade i Svenska journalistförbundets register 

som arbetar på personaltidningar är svårt att säga. Enligt Svenska journalistförbundet skulle dessa 

hamna i undergruppen som arbetar med övriga medier (vilket innebär inte inom dagspress, 

Sveriges radio, Sveriges television, Utbildningsradion eller privata etermedier) en siffra som idag 

ligger på 3100.77 Det finns inte mycket forskning på området. Tidigare sköttes den interna 

informationen ofta av anställda på kontoret med fallenhet för att skriva, men i och med de allt 

mer högre ställda krav som finns på internkommunikationen inom organisationer (se kap 3.2) blir 

det allt viktigare för företag att ha välproducerade forum med hög textkvalitet.78 

”Redaktören balanserar mellan informatörsrollen och journalistrollen och hur man löser den 

uppgiften måste avgöras från fall till fall.” menar Lena Norberg i Informationshandboken.79  

Det finns en smal skiljelinje som finns mellan journalistik och marknadsföring. Stenholm skriver: 

”Vissa strävar efter saklighet och en generös inställning till att redovisa fakta och åsikter, även om 

de inte gynnar den organisation de representerar. Andra bygger på raka motsatsen; Ett stenhårt 

gynnande av enbart sådant som ligger i den egna organisationens intresse.”.  

Han menar att det i det senare fallet blir svårt att leverera sakligt opartiska nyheter vilket också 

kan påverka journalistens trovärdighet.80 

 

                                                                                                                                                                             
74 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 14 
75 http://www.sverigesinformationsforening.se/informatren/yrkesutbildning/page4622.aspx 
76 Norberg, Informationshandboken, s. 119 
77 http://www.sjf.se 
78 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 62 
79 Norberg, Informationshandboken, s. 120  
80 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 14-22 
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3.5 Policyn som fenomen 
En policy är grundläggande för all organiserad verksamhet. För personaltidningar är den av 

yttersta relevans. En välskriven policy likriktar innehållet i tidningen, manifesterar det reella målet 

med den och decimerar risken för att misstag begås. I policyn ska man se de fundament som 

tidningen vilar på och vilket som målet med den. Aktörerna runt tidningen ska ha policyn att luta 

sig mot, det ska också stå vem som är ansvarig. Om ett problem uppstår ska policyn kunna 

rådfrågas. Den spelar också en viktig del i att arbetet blir konsekvent. Eriksson beskriver en 

policy som ”…ett internt uppslagsverk för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas för alla 

medarbetare, inte endast för dem som arbetar på heltid med informationsfrågor.”81 

Han skriver att den underlättar agerandet mellan olika aktörer. En policy formuleras redan innan 

tidningen är startad, då man diskuterar igenom var man vill komma med tidningen och vad man 

vill förmedla med den. Det ska finnas ett tydligt mål till varför man valt att starta en tidning. 

Policyn bör också revideras med jämna mellanrum.  

”Genom policyn vet redaktören hur personaltidningen ingår i den totala interninformationen, 

vilken roll den ska spela och hur man förväntar sig att den skall stödja arbetet med den interna 

informationen och kommunikationen. En policy är alltså en förutsättning för personaltidningens 

existens.” menar Segerfeldt.82  

 

4. Syfte och frågeställningar  

I denna avdelning redovisar jag syftet med uppsatsen i sin helhet och de frågeställningar som jag 

baserat min studie på. 

 

4.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa händelsen på den kommunala personaltidningen Strömvirveln 

där ett nummer blev stoppat och diskutera kring de båda sidornas agerande mot bakgrunden av 

hur journalisternas arbetsroll påverkas av att arbeta på uppdrag av den organisation som äger 

dem. Jag vill också undersöka hur innehållet i tidningen påverkades av tryckstoppet. 

 

4.2 Frågeställningar 
1. Hur upplevde de inblandade aktörerna händelserna kring Strömvirveln i april 2006? 

2. Hur agerade Carl Selling och Marika Formgren i sina roller som ansvarig utgivare respektive  

vikarierande redaktör? 

3. Hur svarade Strömvirveln mot riktlinjerna före respektive efter stoppandet av nummer 2 2006? 

                                                        
81 Erikson, Planerad kommunikation, s. 153 
82 Segerfeldt, Den interna tidningen, s. 16 
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5. Metod och tillvägagångssätt  

I detta kapitel beskriver jag hur jag gått till väga i de undersökningar som jag gjort. Jag beskriver 

de metoder som jag använt för att komma fram till mina resultat och jag redovisar även för de 

bortfall som jag fått. 
 

5.1 Metod 
Denna uppsats är en fallstudie. Jag har liksom Forsling/Söderberg83 använt mig av en så kallad 

metodtriangulering, vilket innebär att man använder sig av mer än en metod för att komma fram 

till resultatet. Jag har dels använt mig av en kvantitativ undersökning för att undersöka vilka 

skillnader som kan finnas mellan tidningens olika nummer men också försökt få en mer 

djupgående bild av händelsen och hur den har uppfattats av aktörerna genom kvalitativa 

intervjuer. 

 

5.1.1 Fallstudier  

Fallstudier har fokus på en situation eller företeelse. De är heuristiska i den mening att de 

försöker ge insikter om speciella företeelser och förstå innebörden av dem. Fallstudier är i 

kvalitativa på så sätt att forskaren försöker beskriva fallet med flera olika källor och ur olika 

aspekter.84 De strävar efter att se hela sammanhanget och att lyfta fram den kontext som 

företeelsen utspelat sig i. Dock påpekar Merriam att detta inte hindrar att de innehåller 

kvantitativa delar.  

”Åsikter och uppfattningar i stället för fakta utgör grunden för varseblivning.”85  

Fallstudier är induktioner, vilket innebär att forskaren ”drar allmänna, generella slutsatser utifrån 

empiriska fakta”.86 Fokus ligger på process, förståelse och tolkning.  

 

5.2 Kvalitativ undersökning i form av intervjuer 
Jag ville göra ett färre antal kvalitativa intervjuer med de berörda parterna för att få fram hur de 

personligen upplevt händelsen. Jag har lagt ner mycket tid på att få ett representativt urval av 

aktörerna. Enligt Kvale är intervjuer antingen tolkningar, där intervjuaren försöker tolka 

situationen tillsammans med respondenten eller beskrivningar där intervjuaren försöker få fram 

nyanserade beskrivningar om situationen.87 Det är den senare som jag använt mig av. 

 

                                                        
83 Forsling & Söderberg, Internkommunikation – En studie vid Svenska Brandskyddsföreningen, s. 23-24 
84 Ekström et al., Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 17 
85 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, s. 31 
86 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 19 
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5.2.1 Urval kvalitativ undersökning 

Enligt Kvale ska man intervjua så många som krävs för att man ska få svar på det man vill veta88 

vilket betyder att antalet är upp till en själv. Främst ville jag intervjua den ansvarige utgivaren Carl 

Selling och den för tillfället vikarierande redaktören Marika Formgren. Jag ville också intervjua 

personer på olika nivåer inom kommunen. Kommundirektören Björn Johansson är den högsta 

beslutande personen inom kommunen och Carl Sellings chef. Han spelade också en viktig roll i 

historien sedan han var en av dem som reagerat mot det tidigare yttrandefrihetsnumret. Under 

den period som jag vill undersöka var Håkan Liljeblad (s) ordförande i redaktionskommittén. Jag 

ville intervjua honom för att se hur tankegångarna gått inom kommittén och hur de resonerat. Jag 

ville intervjua den ordinarie redaktören för den aktuella tiden, Anneli Hedlund med anledning av 

hennes kunskaper om tidningen. Hon var friårsledig under tiden för de aktuella numren vilket var 

anledningen till att Marika Formgren satt på platsen som vikarierande redaktör.  

 

5.2.2 Bortfall kvalitativ undersökning 

Jag var i kontakt med Anneli Hedlund per telefon den 24 april 2007. Hon ville inte medverka i 

uppsatsen eftersom hon ansåg att saken var passé och att ämnet var för känsligt.  

 

5.2.3 Enkätframställning 

Jag valde att utgå från samma frågeställningar som samtliga intervjuade skulle få svara på. Jag ville 

beröra ett antal punkter som skulle vara neutrala och balanserade i den meningen att de inte 

skulle kunna påverka den intervjuade till att svara på det ena eller det andra sättet. Frågorna 

berörde hur de såg på händelsen i sig, hur de såg på de medverkandes agerande och hur de 

uppfattade att tidningen följt policyn.89 

 

5.2.4 Genomförande 

Jag kontaktade de personer jag valt för mina intervjuer per telefon. Telefonnummer fick jag 

genom Norrköping kommuns hemsida, www.hitta.se och socialdemokraterna i Norrköping. 

Samtliga utom Anneli Hedlund ställde upp. Samtliga intervjuer har genomförts på olika platser i 

centrala Norrköping genom personliga möten, detta eftersom detta är nödvändigt för att kunna 

ta del av personers uppfattningar och värderingar.90 De har efter intervjupersonens medgivande 

spelats in på en mindre kassettbandsspelare av märket Dixi. Frågorna har ställts efter det i förväg 

planerade frågeschemat. Samtliga personer har fått svara på samma grundfrågeställningar med 

                                                                                                                                                                             
87 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 119 
88 Ibid., s. 97 
89 Bilaga 1 
90 Ekström et al., Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 54 
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individuella följdfrågor. Jag har i egenskap av intervjuare hållit en passiv profil och låtit 

intervjupersoner prata till punkt. Ofta har detta lett till personerna talat längre och gett mer 

djupgående information. Då jag upplevt att intervjupersonerna gjort för stora utläggningar som 

kommit allt för långt från ämnet har jag styrt in dem på rätt spår genom frågor. Jag har efter 

intervjuerna transkriberat materialet och givit det viss redaktionell bearbetning. Detta har sedan 

mejlats till respondenterna för att låta dem ge sitt godkännande på att materialet varit 

representativt för deras åsikter. Intervjuerna har pågått i upp till en timme. Kommundirektören 

Björn Johansson hade begränsad tid att ge mig, varför hans intervju gjordes på 30 minuter. Jag 

upplevde ändå att jag fick uttömliga svar och att han tog sin tid att formulera sig.  

 

5.3 Kvantitativ undersökning av tidningarnas innehå ll 
Innehållet i tidningarna har undersökts på grundvalar av vilka som kommer till tals i de 

intervjubaserade artiklarna. Citaten har lokaliserats och därefter kategoriserats. Jag har använt mig 

av riktlinjerna i Strömvirvelns gamla policy, eftersom det var de som gällde under tiden för de 

aktuella tidningarna. I och med att detta är en kvantitativ del av uppsatsen, tas det ingen hänsyn 

till vad de intervjuade säger. Citaten är mätta utan att det reella innehållet i intervjuerna tagits 

i beaktande. Fokus ligger på att få fram vilka som har uttalat sig och i vilken utsträckning. 

 

5.3.1 Kategorisering 

I Strömvirvelns policy står det att ”Tidningen ska vara ett öppet forum för såväl anställda som 

arbetsgivare”. Den nämner också förtroendevalda. I arbetet med kategoriseringen framkom det 

även att flera av de anställda intervjuades i egenskap av fackliga företrädare. Jag ansåg att detta var 

en viktig kategori. Kategorierna blev därmed: 

1. Anställda 

2. Arbetsgivare 

3. Förtroendevalda 

4. Fackliga företrädare 

(5. Externa/Vet ej) 

 

5.3.2 Urval kvantitativ undersökning 

Jag ville vara presstoppet så nära i tiden som möjligt och för att få ett bra urval som passade in i 

min tidsplan valde jag att använda tre tidningar före och tre tidningar efter händelsen. Detta för 

att vara säker på att det var händelsen som legat som orsak till om tidningen ändrats. Jag hade 

från börjat velat lägga särskilt vikt vid den refuserade versionen av Strömvirveln nummer 2 2006 

och att jämföra dennas innehåll med det nummer som faktiskt kom ut. Detta kunde inte 
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genomföras, sedan jag fick veta att ett sådant nummer inte fanns. Specialutgåvan som 

vikarierande redaktören gjort innehöll enbart texterna som handlade om temat mobbning på 

arbetsplatsen. Jag kände inte att detta nummer var representativt för min studie då det inte kunde 

räknas som ett ”riktigt” nummer. Jag kände mig inte heller bekväm med att försöka återskapa det 

numret genom att lägga samman tema-materialet med det material i version två av samma 

nummer som hade vikarierande redaktörs byline. 

 

5.3.3 Mätning 

Mätningen har genomförts med linjal. Resultaten presenteras i centimeter. Jag har i 

undersökningen inte räknat med rubrik, ingress eller bildtexter. Beräkningarna utgår endast från 

brödtext. Detta efter publicitetsregel nummer tre, se även kapitel 3.4.1: 

”Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.”91  

Jag har räknat in de artiklar och reportage som förekommer i tidningen, däremot har jag undvikit 

redaktionsruta, krönikor, allmän kommuninformation, avdelningen ”På gång”, ”Språkvirvlar” 

och korsordet. Eftersom jag valt bort ledarna har jag också tagit bort eventuella insändare i 

tidningarna. Jag har endast koncentrerat mig på situationer där människor har blivit intervjuade 

och förekommer i direkta citat som initierats med talstreck och indirekta anföringar och inte där 

exempelvis respondenterna skrivit ner sina svar i enkäter.  

 

Jag tänkte mäta citaten rakt av och sedan räkna ut hur många kvadratcentimeter som varje citat 

var. Dessvärre ställde sista raden till problem eftersom den gjorde citatets form asymmetriskt. Jag 

funderade då på att enbart räkna antalet rader som varje citat bestod av men samma problem 

uppstod. Jag funderade på att göra en hårddragning och kategorisera den sista citatbiten efter hur 

långt den hade kommit på raden (inte alls, halv rad eller hel rad) men samtidigt ville jag inte 

frångå att det skulle bli ett korrekt resultat. Till sist beslöt jag mig för att räkna hur långa varje 

citat var i centimeter. Eftersom det är samma layout på samtliga nummer var alla kolumner lika 

breda, fem centimeter. Detta är också kontrollräknat på varje sida. I citat på som:  

”- Vi trodde att det skulle vara  

tvärtom, säger hon. Men bara en  

tredjedel har valt att vara ano- 

nyma.” (nummer 4/05 sid 3)  

har jag räknat varje passage för sig. (I detta fall ”- Vi trodde att det skulle vara” 5 centimeter + 

”tvärtom,” 1,5 centimeter + ”Men bara en” 1,6 centimeter + ”tredjedel har valt att vara ano-” 5 

                                                        
91 Spelregler för press TV radio, s. 7 
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centimeter + ”nyma” 0,9 centimeter = 14 centimeter). Antalet centimeter har antecknats i varje 

citats marginal. Jag har medvetet inte tagit med personens namn då jag känner att detta skulle 

utgöra en stor felkälla med favör åt de med längre namn. Jag har startat beräkningen av varje citat 

vid textkolumnens vänsterkant. I de fall då det har förekommit indrag har jag räknat in dessa i 

resultaten. Citaten har avslutats vid kommatecknet eller i vissa fall vid frågetecknet. All mätning 

har genomförts med en transparent, dubbelsidig linjal i rosa plast, med ett omfång av 20 

centimeter och centimeter- och millimeter-markeringar.  

 

5.3.4 Genomförande 

Jag kopierade på grund av tidspressen upp de aktuella numren av Strömvirveln på 

stadsbiblioteket i Norrköping. Jag började med att läsa igenom alla texter i de aktuella numren. 

Sedan markerade jag med fluorescerande markeringspennor upp citat, indirekta anföranden och 

de intervjuades namn. Därefter mätte jag citaten i tidningarna. Efter detta sammanställde jag alla 

förekommande personer i tidningen och förfärdigade en enkät där det på raden under varje 

persons namn stod:  

Anställd  Arbetsgivare Förtroendevald Extern person Vet ej 

Jag kontaktade sedan personalstrategen Kerstin Arwenhed på personalkontoret i Norrköpings 

kommun som jag tidigare varit i kontakt och diskuterat kategoriseringar med. Hon fick listorna 

via mejl och färgmarkerade sedan i worddokumentet vad personerna var inom Norrköpings 

kommun. Ett problem som uppstod var att personer inom kommunen kan vara flera saker. Jag 

bad henne då att kryssa för den ”högsta” rollen som de hade. Detta för att komma undan 

problemet med det självklara faktum att alla är anställda av kommunen. Kerstin Arwenhed lade 

även själv till kategorin ”Facklig företrädare” sedan flera av de intervjuade varit detta. Efter att jag 

fått tillbaka listorna fyllde jag i på dem hur många centimeter respektive persons direkta och 

indirekta uttalanden var. Där efter fördes dessa siffror in i ett exceldokument där de beräknades 

genom funktionen ”autosumma”. I exceldokumentet togs också felprocenten bort. Till dessa 

räknades de som stod utanför kommunen och även de som inte gått att kategorisera. De reella 

siffrorna finns att se i tabellerna, dock ej i diagrammen eftersom de upptog en störande plats och 

gjorde dem svårlästa. De resultat som finns i diagrammen är den procentuella uppdelningen av 

citaten bland de kommunanställda.  

  

5.3.5 Bortfall 

Kategoriseringen av de intervjuade har utförts av personalstrategen Kerstin Arwenhed på 

personalkontoret på Norrköping kommun. Hon har kollat namnen i personalregistret där hon 

har kunnat utläsa vilken position personen har inom kommunen. Jag har personligen inte haft 
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möjligheten att kontrollera hur arbetet genomförts och bedömningen av hur de intervjuade 

personerna kategoriserats har legat hos henne, vilket kan ha givit eventuell felkälla.  

I enkäten har personens namn stått och den titel som de haft som de presenterats i tidningen. I 

vissa fall har inte personer hittats, vilket kan bero på ett flertal faktorer, personen kan till exempel 

ha avslutat sin anställning. Till bortfallet kan även räknas de personer som inte är anställda inom 

kommunen, dessa har jag medvetet tagit bort. Det har bland annat rört sig om vårdtagare och 

externa konsulter. 

 
5.4 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redovisar jag för hur jag har gått till väga i mitt informationssökande.  

 

5.4.1 Sökmetoder och datainsamling 

Jag sökte främst litteratur i Libris webbsök. Många sökningar gav inte mycket alls. Jag fick ofta 

fram träffar av rent ekonomisk karaktär som inte föll in under mitt ämne. Jag sökte bland annat 

på: intern information, intern journalist, personaltidning, kommunikationsfrågor.92 Jag kontaktade 

informationsavdelningen på Norrköpings kommun som skulle skicka mig de aktuella numren av 

tidningen. Då detta drog ut på tiden på grund av saktfärdig postgång och helgdagar begav jag mig 

till Norrköpings stadsbibliotek där samtliga nummer av tidningen fanns att tillgå. Material om 

staden och kommunen har skickats till mig från informationskontoret. Bakgrundsinformation har 

inhämtats i diariet på Norrköpings kommun och i Norrköpings stadsarkiv. 

 

5.4.2 Avgränsningar 

Den här studien berör endast händelserna kring presstoppet av Strömvirveln nummer 2 2006. Jag 

har koncentrerat mig på journalistens roll på personaltidningar. Jag har avgränsat mig till att 

undersöka sex nummer av Strömvirveln. Den kvantitativa undersökningen är ett komplement till 

den kvalitativa, varför den på grund av tidspressen inte kunde göras mer omfattande.  

 

6. Resultat 

I denna del av uppsatsen presenteras de resultat som jag kommit fram till i undersökningarna 

med teoridelen som grund.  

 
6.1 Resultat kvalitativ undersökning 
I den här avdelningen redovisar jag för de olika aktörerna upplevde händelsen på Strömvirveln. 

Materialet är baserat på de transkriberingar som gjorts av intervjuerna.93 Jag intar en objektiv 

                                                        
92 För fullständig söklista se bilaga 8 
93 Se bilaga 2-5 
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position och har koncentrerat mig på att i så stor utsträckning som möjligt att få med ett 

representativt urval av allas röster. Avsnittet är indelat efter de huvudteman intervjuerna berört.94 

 

6.1.1 Strömvirveln 

Alla talar i positiva ordalag om Strömvirveln. Kommundirektör Björn Johansson säger att den 

börjat finna sin identitet efter några års sökande. Enligt redaktionskommitténs före detta 

ordförande Håkan Liljeblad fanns det tre mål för tidningen. Dessa var att många skulle läsa den, 

att den skulle sprida goda erfarenheter och att de förtroendevalda fick reda på vad som hände i 

kommunen. Ansvarig utgivare Carl Selling lyfter fram det viktiga i att alla anställda vet vad 

Norrköpings kommun jobbar för.  

”Det är alltså både ett stort omfång inom det geografiska området men också inom 

verksamhetsbredd och –djup. ” säger han. 

Björn Johansson menar att målet är att vara en informativ tidning som de anställda ser fram 

emot. Marika Formgrens ultimata personaltidning skulle vara en blandning av nöje och allvar: 

”Den ska väl ha lagom blandning av sånt som är lite trevligt och lite lättsamt och lite kul och sånt 

som också vågar vara mer utmanande och ifrågasätta saker och ting, granska.” säger hon. 

 

6.1.2 Presstoppet av tidningen Strömvirveln 

Marika Formgren börjar sin historia om presstoppet vid hennes första nummer, nummer 5 2005. 

”När det väl kom ut, så blev det ett stort bråk där Carl Selling, min chef, fick ordentligt på pälsen 

av kommundirektören Björn Johansson.” säger hon.  

Björn Johansson säger att han reagerat på det som Carl Selling skrivit i ledaren. 

”Jag blev förbannad och sa vad jag tyckte och tänkte. Sa att Carl, nu blir det karantän ett tag så att 

vi kan diskutera det här i lugn och ro.” säger Björn Johansson. 

Carl Selling säger att han anställt Marika Formgren som vikarie sedan ingen annan kunnat ta 

platsen som redaktör. Han har informerat henne om tidningens arbetssätt vid en introduktion. 

”Vi gjorde även upp att det skulle ske avstämningar, dels med ett antal utpekade personer här på 

kontoret och även med mig även om jag var hemma.” säger Carl Selling. 

Marika Formgren säger att numret trots detta inte diskuterades sedan Carl Selling gått på sin 

föräldraledighet. 

”Jag såg ingen anledning att ringa hem till honom och störa honom i hans föräldraledighet för att 

lufta de här grejerna för ja, jag jobbade ju på.” säger hon. 

                                                        
94 Se bilaga 1 
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Under numret innan hade de inte heller haft någon kontakt, och Marika Formgren upplevde det 

som att det hade fungerat bra. Till sin hjälp hade Marika Formgren redaktionskommittén som 

träffades mellan alla nummer. Håkan Liljeblad beskriver den som ett bollplank: 

”Vi kom med tips och idéer. Vi diskuterade om redaktören hade några synpunkter eller hade 

artikelförslag på gång” säger Håkan Liljeblad. 

På det aktuella mötet för diskussionen av nummer 2 2006 hade det dock bara varit tre personer 

närvarande och Marika Formgren upplevde att hon fick mycket lite kritik.  

 

När Carl Selling kom tillbaka den 3 april och fick se materialet blev han inte nöjd. Han berättar: 

”Sen när jag kom tillbaka till andra numret strax före påsk så hade jag inte fått någon information 

och inte haft någon kontakt. Det kändes jättekonstigt. Och när jag fick ta del av det här materialet 

kände jag direkt att det var väldigt draget, kantat åt ett håll.” 

Han säger också att numret hade ”svällt” och att Marika Formgren inte följt de avtal som gjorts 

upp mellan dem. Marika Formgren berättar att Carl Selling gått direkt på ett möte med 

ledningsgruppen när han kom tillbaka från sin föräldraledighet. Carl Selling berättar: 

”Det var det en person som ställde en fråga till mig. Vad är det som händer? Jag har fått ett 

telefonsamtal från redaktören från personaltidningen som ställde, som den här personen 

uppfattade det, väldigt konstiga frågor, sa han.” 

Då ska varken Carl Selling eller någon annan sett det material som skulle tryckas i tidningen. 

Efter ledningsmötet sökte han upp Marika Formgren och bad att få se tidningen. Carl Selling 

återger konversationen som då uppstod:  

”’Näe, det är min än så länge’ sa hon. 

’Vänta, det är jag som är ansvarig utgivare, du är skribent.’95 

’Jag har friheten att skriva vad jag vill.’ 

Det blev väldigt het stämning direkt.”  

Även Marika Formgren upplevde att samtalet hade otrevlig stämning. Hon säger:  

”Så fort han kom tillbaks till kontoret efter lunch så kom han in på mitt rum och var fly 

förbannad, alldeles röd i ansiktet och skrek och skällde ut mig. För då hade han fått skäll i det här 

mötet av Edvardsson, den här mannen som är chef för hela utbildningskontoret.” 

Efter att ha läst igenom numret ansåg Carl Selling att numret behövde mycket omarbetning.  

”Det behövdes tas om hand. Och det var någonting som skribenten och redaktören i det här 

fallet inte accepterade.” säger Carl Selling. 

                                                        
95 Se kapitel 3.3 



 24 

”Jag sa att jag tyckte att han hade fel.” säger Marika Formgren.” Och det slutade med vi kom ju 

inte överens om någonting.”  

Marika Formgren berättar att hon försökte men till slut gav upp försöken att få ett svar på vad 

som skulle hända med tidningen. 

”Sen blev det så att vi undvek varandra väldigt grundligt, jag och Carl Selling. /…/Jag befann 

mig på sätt och vis i ett vakuum, jag visste inte vad det skulle bli av det, om tidningen skulle 

komma ut eller inte.” säger Marika Formgren. 

 

Samma dag som tidningen skulle tryckas meddelade Carl Selling att numret stoppats. Han ansåg 

att tidningen behövde arbetas om. Håkan Liljeblad säger att han gett Carl Selling sitt fulla stöd. 

Marika Formgren berättar att hon varit rädd att Carl Selling skulle göra om materialet och att hon 

därför börjat arbeta på en specialutgåva av Strömvirveln. I och med temats känsliga ämne ville 

hon ge de intervjuade upprättelse. 

”Jag blev livrädd. Av allt jag har gjort någonsin som journalist så har jag aldrig känt ett sånt 

ansvar gentemot källorna som jag gjorde i det här fallet.” säger Marika Formgren. 

Marika Formgren beslöt sig för att försöka få materialet publicerat i ett annat forum. 

”För jag tänkte att om andra medier publicerar den så kommer inte Carl Selling att kunna göra 

det, det var vad jag hoppades på.” säger Marika Formgren. 

Hon skickade tidningen till personer inom och utanför kommunen i ett massmejl och sedan 

vidare till andra medier, eftersom hon ansett att hon blivit censurerad.96  

 

I månadsskiftet april-maj tog Marika Formgrens vikariat slut. Ansvarig utgivare Carl Selling 

arbetade då om numret tillsammans med ordinarie redaktören.   

”Vi hade ett resonemang kring urvalet. De texter som inte höll det pressetiska måttet kom inte att 

publiceras.” säger Carl Selling. 

Marika Formgren funderade då på att göra en anmälan för upphovsrättsintrång, vilket hon senare 

inte gjorde. 

”Jag anser att det som han sen tryckte i Strömvirveln blev ett helt annat budskap än det jag hade 

gjort i och med att han gjorde ett väldigt skevt urval.” säger Marika Formgren.  

Den intervjuade kvinnan Mona kontaktade sedan Carl Selling per telefon.  

”Hon ville pressa fram en publicering och sen när det blev publicerat så hävdade hon att hon inte 

ville ha materialet publicerat.” säger Carl Selling. 

                                                        
96 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=581257&printerfriendly=true 
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Håkan Liljeblad upplevde inte historien i sig som så dramatiskt, men tycker att man inte skulle ha 

publicerat Monas historia från första början eftersom det varit för lätt att identifiera personen. 

Han beskriver personen som ”kontroversiell”.  

”Hade man skrivit artikeln på ett annat sätt kanske, dragit med lite grövre penseldrag. Då hade 

det varit svårare för mig att veta exakt vem den personen är.” säger Håkan Liljeblad. 

Även Björn Johansson tycker att publiceringen av Mona var olycklig.  

”Det var ett rejält problem med den kvinnan hela vägen.” säger Björn Johansson. Han säger 

också att temat borde haft fokus på vad kommunen gjorde för att motarbeta mobbning. 

 

6.1.3 Ansvarig utgivares och vikarierande redaktöre ns agerande 

Carl Selling, Björn Johansson och Håkan Liljeblad tycker att Carl Selling har hanterat situationen 

bra. Björn Johansson menar att Carl Selling har vuxit med uppgiften.  

”Det här har stärkt hans position som informationschef, det tycker jag.” säger Björn Johansson. 

Carl Selling beskriver sitt agerande som ”korrekt” men menar att det hade behövt funnits mer 

styrning runt Marika Formgren så att någon kunde kontrollerat materialet.  

”Det kändes nästan som att kommunens personaltidning var kidnappad där ett tag när jag kom 

tillbaka. Det var en olustig situation.” säger Carl Selling. 

Håkan Liljeblad menar att Carl Selling borde haft en ”kontrollstation” för Marika Formgren.   

”Det var bra att han stoppade numret men han borde ha varit lite mer preventiv tidigare.”  

Marika Formgren hänvisar till brevet som hon skrev i specialutgåvan av Strömvirveln.  

”Det kanske var elakt av mig att skriva så, men jag tycker fortfarande att man har fel jobb om 

man sitter som ansvarig utgivare och styrs av sin rädsla på det sättet.”  

 

Marika Formgren känner sig fortfarande så känslomässigt berörd att hon inte har distans att 

uttala sig om sitt eget agerande. 

”Naturligtvis gjorde jag fel längs med vägen, det gör man och mitt största problem här, det som 

kan har gjort att jag gjorde mer fel än jag skulle gjort i en annan situation är att jag var ensam. 

Hade ingen att diskutera med, att bolla med, som kunde läsa texterna och bara komma med 

synpunkter.” säger hon. 

Även Håkan Liljeblad stämmer in i att Marika Formgren inte borde varit ensam. 

”Jag tycker att hon tog sig alldeles för stora friheter. Å andra sidan, om det inte är någon annan 

som sätter ramarna så sätter man dem själv.” säger Håkan Liljeblad. 

Björn Johansson menar att även ledningen haft dålig koll på tidningen under Carl Sellings 

föräldraledighet men menar även att det ibland kommer in personer i organisationen som har 

egna syften som kan gå ”stick i stäv med vad uppdragsgivaren har för ambitioner och tankar”. 
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Carl Selling är besviken över Marika Formgrens agerande. 

”Det tycker jag är extremt dåligt agerande. Det är ingen medarbetare. /…/ Och är det så att man 

är osäker i något läge så ligger det i ett medarbetarskap att man hör av sig. Så gör jag i alla fall. Jag 

vet inte om det fanns ett syfte, en dold agenda, jag vet inte.  

Från hennes sida? 

Ja.” säger Carl Selling. 

 

Carl Selling menar att hans agerande inte hade varit annorlunda om det inte varit för den kritik 

han fick efter första numret. Det tror däremot Håkan Liljeblad: 

”Calle hade inte funderat så mycket på att stoppa tidningen, så mycket kan jag nog tänka mig. 

Men om det hade gått i tryck hade det blivit ett jävla liv, det kan jag garantera.”  

Marika Formgren håller med: 

”Jag tror att han såg om sitt eget hus.” 

Samtliga anser att det var för få människor med på redaktionskommittémötet innan numret. Carl 

Selling anser att kommittén borde ha tagit mer ansvar under hans föräldraledighet. Håkan anser 

att det inte låg bland hans uppgifter, men säger att han hade kunnat agera annorlunda. 

”Nu i efterhand så borde vi i redaktionskommittén haft bättre kontroll. Det var en tillfällig 

redaktör som var inne och Calle var pappaledig. Vi var alldeles för naiva att tro att allting skulle 

gå som det brukar.” säger Håkan Liljeblad. 

 

6.1.4 Strömvirvelns policy 

Att de tidigare riktlinjerna sagt att ”Tidningen ska vara ett öppet forum för såväl anställda som 

arbetsgivare” känner ingen av de intervjuade har efterlevts. Carl Selling säger att meningen tagits 

bort numer. Björn Johansson tycker att det är svårt att definiera ordet ”öppet”. 

”Jag vet inte. Öppet forum, var sätter man gränsen? Hur öppet ska det vara?” säger han. 

Håkan Liljeblad menar att hur öppen tidningen än är så är den ändå alltid arbetsgivarens organ, 

och att det inte går att förvänta sig att den tillåter att vad som helst trycks i den.  

”Det är mycket ord… ” säger Håkan Liljeblad. 

Både Carl Selling och Björn Johansson tycker att riktlinjerna är bättre nu sedan de arbetats om. 

Marika Formgren upplevde inte att de tidigare stämde överens med verkligheten.  

 

6.1.5 Den nya Strömvirveln 

Carl Selling och Björn Johansson ser ljust på Strömvirvelns framtid. De tror på det nya 

redaktionsrådet som delvis består av informatörer från olika områden. Carl Selling menar att det 

kommer att ge ”fler pennor i tidningen”. Björn Johansson menar att händelserna på Strömvirveln 
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varit positiva i den mening att det gett en möjlighet att tänka om angående den. Han säger att 

andra medier får stå för den kritiska granskningen. 

”Det är klart att det blir mer en slagsida åt informativt material. Så kommer det vara. Men det var 

det som vi eftersträvade.” säger Björn Johansson. 

Marika Formgren tycker inte att det är bra att låta redaktionsrådet bestå av informatörer eftersom 

”det ligger i deras jobb att ge en lite förskönad bild av verkligheten”. Håkan Liljeblad är inte 

heller positiv. Han menar att: 

”Det finns en risk att det blir någon form av propagandamaterial för Norrköpings kommun.”  

 

6.2 Resultat kvantitativ undersökning 
Nedanstående tabeller visar (i centimeter) hur långa varje kategoris sammanlagda citat varit. 

Summan till höger mängden av citaten från varje enskilt nummer. Summan nedtill i tabellerna 

visar hur långa citat de olika kategorierna haft. I diagrammen redovisas endast citat från inom 

kommunen.97  

 

6.2.1 Direkta citat 

I denna avdelning redovisar jag resultaten från de direkta citaten. 

 Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 

företrädare  

Summa en skilda 

nummer  

Extern/

Vet ej 

4/2005 392,4 125,7 69,2 0 587,3 94,6 

5/2005 437,6 100,3 15 20 572,9 314,1 

1/2006 1196,9 1492,2 54 126,1 2869,2 46,2 

Summa enskilda 

kategorier 

2026,9 1718,2 138,2 146,1  454,9 

Tabell 1.1 visar de direkta citaten från Strömvirveln nummer 4/2005, nummer 5/2005 och 

nummer 1/2006. Dessa är de tre nummer som förekom det stoppade numret. 

 

 Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 

företrädare  

Summa enskilda 

nummer  

Extern/

Vet ej 

2/2006 331,4 0 11,8 222,7 565,9 76,5 

3/2006 302,5 65,4 274,8 0 642,7 0 

4/2006 327,1 338,4 0 0 665,5 99 

Summa enskilda 

kategorier 

961 403,8 286,6 222,7  175,5 

Tabell 1.2 visar de direkta citaten från Strömvirveln nummer 2/2006, nummer 3/2006 och  

                                                        
97 För tabeller och diagram med felkällor se bilaga 7 



 28 

nummer 4/2006. Dessa är det från början stoppade numret, och de två efter det kommande.  

 

Direktcitat nummer 4/05, 5/05 och 1/06
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Figur 1.1                     Figur 1.2 

Resultaten visar att tidningen till stor del innehåller lika mycket av varje kategori som får komma 

till tals i tidningen. Det syns tydligast på siffran med de inom anställdgruppen.  I de nummer som 

föregick presstoppet hörde 50 procent av de citerade till anställdgruppen, i de nästkommande 

numren var summan för samma kategori 51 procent. Arbetsgivarna står innan presstoppet för 43 

procent av uttalandena i tidningen, efter presstoppet bara för 22 procent. De förtroendevalda har 

däremot ökat på sitt medverkande i tidningen efter presstoppet, de står då för 15 procent av 

uttalandena. Detta i motsats till innan presstoppet då motsvarande siffra stod på 3 procent. De 

fackliga företrädarna har också uttalat sig i större utsträckning efter än innan presstoppet, 12 

procent mot de tidigare 4 procenten. 

Det som kan utläsas av beräkningarna och som syns tydligt i cirkeldiagrammen är att de anställdas 

uttalandekvot står på ungefär samma ställe före och efter presstoppet, medan de övriga har fått 

en jämnare fördelning efter presstoppet. Det som tidigare har varit en övervägande andel 

uttalanden från arbetsgivare med en summa som nästan tangerar summan med uttalanden från 

anställda har decimerats och istället har det givits plats för uttalanden från förtroendevalda och 

fackliga företrädare. En intressant iakttagelse i sammanhanget är också att de förtroendevaldas 

och de fackliga företrädarnas summor i båda tabellerna är relativt jämnstora med varandra. De 

förtroendevalda har dock i de efterkommande numren av tidningen fått en något större andel och 

därmed gått om de fackliga företrädarna med några procentandelar.  

 

6.2.2 Indirekta anföringar 

I denna avdelning redovisar jag resultaten för de indirekta anföringarna. 
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 Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 

företrädare  

Summa enskilda 

nummer  

Extern/

Vet ej 

4/2005 51,3 7,4 5,1 0 63,8 0 

5/2005 62,5 17,7 0 0 80,2 42,4 

1/2006 246,1 54,9 0 0 301 16,5 

Summa enskilda 

kategorier 

359,9 80 5,1 0  58,9 

Tabell 2.1 visar de indirekta anföringarna från Strömvirveln nummer 4/2005, nummer 5/2005 

och nummer 1/2006. Dessa är de tre nummer som förekom det stoppade numret. 

 

 Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 

företrädare  

Summa enskilda 

nummer  

Extern/

Vet ej 

2/2006 62,6 0 0 34,7 97,3 179 

3/2006 58,7 16,4 83 0 158,1 0 

4/2006 185,2 90,1 0 0 275,3 13,3 

Summa enskilda 

kategorier 

306,5 106,5 83 34,7  192,3 

Tabell 2.2 visar de indirekta anföringarna från Strömvirveln nummer 2/2006, nummer 3/2006 

och nummer 4/2006. Dessa är det från början stoppade numret, och de två efter det kommande.  

Figur 2.1            Figur 2.2 

 

Bland de indirekta anföringarna kan man urskilja att antalet anställda som uttalat sig i tidningarna 

sjunkit efter presstoppet. Istället för de 81 procenten av uttalandena som de stod för innan 

presstoppet är de nere på 57 procent av uttalandena efter händelsen. Detta verkar ha skett på 

inverkan av de förtroendevalda. Innan presstoppet stod de endast för en procent av de indirekta 

anföringarna, efteråt har de 16 procent av de indirekta anföringarna. Det kan också räknas som 

på bekostnad av de fackliga företrädarna. Innan presstoppet hade de inga indirekta anföringar 

alls, noll procent, en siffra som tydligt har ökat i numren efter presstoppet, då de står för sju 
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procent av de indirekta anföringarna. Antalet arbetsgivare som uttalat sig genom indirekta 

anföringar har höjts blygsamt, 20 procent innan presstoppet mot 18 procent innan. 

 

7. Resultatdiskussion 

I denna avdelning diskuterar jag kring de resultat som kommit fram i resultatavdelningen. Jag gör 

en ansats att föra detta samman med de teorier som kommit fram i teoriavdelningen. Kapitlen är 

uppdelade efter de tre ursprungliga frågeställningarna.  

 

7.1 De inblandade aktörernas uppfattning av händels en 
Resultaten visar att aktörerna kring händelsen upplevt den på olika sätt.  

 

7.1.1 Ansvarig utgivare Carl Sellings uppfattning a v händelsen 98 

Ansvarig utgivare menar att den vikarierande redaktören inte följt de avtal som gjorts upp mellan 

dem. Han säger att de båda beslutat om avstämningar som sedan inte har blivit av. När ansvarig 

utgivare kommit tillbaka från sin föräldraledighet har numret haft andra proportioner än vad som 

varit planerat. Den vikarierande redaktören har inte diskuterat numret med någon och den 

sittande redaktionskommittén har haft dålig uppslutning. När ansvarig utgivare gett sina 

synpunkter på materialet har vikarierande redaktör varit ovillig att göra de ändringar han 

efterfrågat. Ansvarig utgivare har ansett att numret krävt omarbetning och stoppat tryckningen. 

Den vikarierande redaktören har då mejlat ut materialet till andra medier utan ansvarig utgivares 

godkännande. Han har sedan jobbat om materialet tillsammans med ordinarie redaktör och 

publicerat delar av materialet i det kommande numret av tidningen.  

 

7.1.2 Vikarierande redaktör Marika Formgrens uppfat tning av händelsen 99 

Den vikarierande redaktören anser att hon blivit utsatt för censur sedan numret stoppats.100 Även 

hon anser att hon varit ensam i den mening att hon inte har haft någon att bolla idéer med. Hon 

har tidigare gjort ett nummer på egen hand som undgått kritik. Den vikarierande redaktören har 

känt ett ansvar inför källorna. Hon har varit rädd att ansvarig utgivare ska förstöra hennes 

material och har därför gjort ett specialnummer. Den vikarierande redaktören har undersökt vilka 

rättigheter hon har angående materialet. När det ordinarie numret stoppats har hon fått det 

expedierat till en allmän handling som hon sedan skickat till andra medier så att de har kunnat 

publicera materialet istället. Den vikarierande redaktören tror att ansvarig utgivare blivit mer 

försiktig efter att ha blivit bortplockad ur ledningsgruppen efter kritik kring ett tidigare nummer.  

                                                        
98 Intervju med Carl Selling, bilaga 4 
99 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
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7.1.3 Före detta ordförande för redaktionskommittén  Håkan Liljeblads uppfattning av 

händelsen 101 

Den före detta ordföranden för redaktionskommittén upplever inte historien som så dramatisk.  

Han tycker att urvalet av intervjuade personer varit olyckligt, eftersom den publicerade personen 

gått att identifiera. Han har upplevt henne som kontroversiell. Den före detta ordföranden menar 

materialet varit osakligt och inte hållit måttet. Han menar att den vikarierande redaktören gått 

över gränsen. Den före detta ordförande framhåller att det inte går att göra en personaltidning 

som arbetsgivaren betalar och sedan anta att arbetsgivaren tillåter att vad som helst står i den.  

 

7.1.4 Kommundirektör Björn Johanssons uppfattning a v händelsen 102 

Kommundirektören menar att ledningen haft dålig kontroll sedan ansvarig utgivare gått på 

föräldraledighet. Materialet till tidningen har inte blivit avstämt av vikarierande redaktören och 

han tycker att en av de intervjuade personerna varit ett olyckligt val. Han menar att det positiva 

med historien var att ledningsgruppen kunde tänka om angående tidningen så att den kunde 

förbättras. Kommundirektören tycker att det var självklart att göra temat men att kommunens 

arbete borde speglats. Han anser att den kritiska granskningen av kommunen ska skötas av andra 

medier.  

 

7.1.5 Formell och informell kommunikation på Strömv irveln 103 

Händelserna på Strömvirveln rör sig mellan den formella och den informella 

kommunikationen.104 Till den formella hör de avtal som funnits mellan de inblandade i historien. 

Dessa är bland annat arbetsuppgifterna som gällt för respektive person. Till den informella hör 

den personliga kontakt som aktörerna haft sinsemellan. Genom Davis teorier om informell 

kommunikation anser jag att denna spelat stor roll. Den informella kommunikationen verkar 

mellan de inblandade ha varit ganska dålig under produktionen av Strömvirveln nummer 2 2006. 

Ingen av de inblandade har varit i kontakt med varandra angående numrets innehåll.105 Hade den 

informella kommunikationen mellan dem varit bättre kanske den vikarierande redaktören kunnat 

få de åsikter på materialet som hon behövt, ett antagande jag vill göra med stöd i forskningen. 

Antagligen har inte vikarierande redaktör haft ett så stort grapevine106, socialt kontaktnät, i och 

med hennes korta period på kommunen, eftersom detta styrs av de personliga relationerna. I och 

                                                                                                                                                                             
100 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=581257&printerfriendly=true 
101 Intervju med Håkan Liljeblad, bilaga 3 
102 Intervju med Björn Johansson, bilaga 5 
103 Se kapitel 3.2.1 
104 Kreps, Organizational communication, s. 201 
105 Se bilaga 2-5 
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med det grapevine som funnits mellan ansvarig utgivare och kommundirektören och som 

manifesteras av att kommundirektörens agerande kring ansvarig utgivare107, kan man anta att 

deras kontaktnät är relativt starkt. Detta kontaktnät kan också ha också påverkats av det tidigare 

numret, då kommundirektören ansett sig ha förlorat förtroendet för ansvarig utgivare108. Jag 

upplever det som att den informella kommunikationen haft en stor betydelse på den formella 

kommunikationen. Den informella kommunikation som förekommit mellan personerna är 

anhängigt av vilket grapevine de har haft till varandra. Här är tydligt att ansvarig utgivare haft ett 

starkt socialt kontaktnät som gått ut till dem allihop, medan vikarierande redaktören haft ett 

något mindre baserat på hennes kortare period på kommunen och kortare tid att socialisera. I och 

med den informella kommunikationen har mycket skötts ”inofficiellt” vilket lett till oklarheter. 

Fokus borde ligga på att få ut information genom formella kanaler för att på ett öppet sätt 

manifestera de regler som gäller. 

 
7.2 Ansvarig utgivares och vikarierande redaktörs a gerande 
Jag diskuterar här hur ansvarig utgivare och vikarierande redaktör har agerat i sina respektive 

roller. Materialet baseras delvis på aktörernas subjektiva åsikter, men också på de teorier som 

finns på ämnet och de regler som finns för respektive profession.  

 

7.2.1 Ansvarig utgivares agerande 

Ansvarig utgivare, kommundirektören och före detta ordföranden för redaktionskommittén anser 

att ansvarig utgivare skött sitt jobb väl. Vikarierande redaktören håller inte med, utan anser att 

ansvarig utgivare varit rädd. Detta efter att han blivit utpetad ur ledningsgruppen efter det första 

numret som de gjorde tillsammans. Enligt spelreglerna för press radio och tv109 har ansvarig 

utgivare handlat helt korrekt. Eftersom det är han som står på utgivningsbeviset så är det också 

han som har ansvaret för det som står i tidningen. Om han uppfattat det som opassande ska han 

kunna stoppa det.110 Till historien hör dock att Östgöta Correspondenten publicerat samma 

material utan att finna det opassande.111 Liksom vikarierande redaktör tror före detta ordförande 

för redaktionskommittén att ansvarig utgivare hade agerat annorlunda om kommundirektören 

inte hade utestängt honom ur gruppen efter det första numret. Han tror att ansvarig utgivare 

hade varit mindre försiktig. Ansvarig utgivare instämmer inte själv på detta och anser inte att de 

två händelserna har något med varandra att göra. Hühne von Seth och Rosell menar att det kan 

                                                                                                                                                                             
106 Kreps, Organizational communication, s. 208 
107 Intervju med Björn Johansson, bilaga 5 
108 Ibid. 
109 Spelregler för press tv radio 
110 Norberg, Informationshandboken, s. 119 
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vara svårt att granska den egna organisationen och företagsledningen och att personaltidningar 

påverkas av arbetsgivaren.112 Jag upplever att den gjort det i detta fall. Kommundirektören har 

ogillat ett uttalande som ansvarig utgivare gjort i en ledare, och därefter stängt ut honom ur 

ledningsgruppen.113 Kommundirektören själv anser inte att han har lagt sig i ansvarig utgivares 

arbetsuppgifter genom att stänga av honom efter ett uttalande i tidningen. Han anser att han har 

rätt att reagera mot innehållet i tidningen.114 Ansvarig utgivare har följt reglerna som finns. 

Däremot tror jag att han kan ha påverkats av att blivit utestängd ur ledningsgruppen, vilket gjort 

honom extra försiktig inför publiceringen av det nästkommande numret och fått honom att agera 

annorlunda mot vad han gjort annars. 

 

7.2.2 Vikarierande redaktörs agerande 

Den vikarierande redaktören upplever det faktum att hon varit ensam som ett stort problem.115 

Även före detta ordföranden i redaktionskommittén upplever det som ett problem, men är ändå 

irriterad över sättet hon har agerat i och med publiceringen av materialet i annat forum.116 Hon 

har agerat i enlighet med Spelregler för press, tv och radio. Även kommundirektören menar att 

det funnits för lite styrning runt henne, men också att hon haft egna ambitioner som inte stämt 

överens med ledningens.117 Ansvarig utgivare är besviken och anser henne inte vara en 

medarbetare. Stenholm menar att journalister inom organisationstidningar antingen skriver 

granskande mot den egna organisationen eller enbart om sådant som är gynnande för 

organisationen. I det senare fallet finns det en risk att journalister förlorar sin trovärdighet.118 Den 

vikarierande redaktören har gjort det förra. Hon berättar även att hon i likhet med 

publicitetsreglerna försökt att höra båda sidor.119 Jag upplever att den vikarierande redaktören har 

uppträtt på ett legitimt men oprofessionellt sätt. Legitimt i den mening att hon har undersökt 

vilka möjligheter och rättigheter hon har angående materialet innan hon använt sig av det. 

Oprofessionellt i och med att hon gått emot ansvarig utgivares vilja och gjort det till som före 

detta redaktionskommittéordförande uttrycker det ”ett personligt uttalande”.120 Hon har värnat 

om sin journalistiska integritet. Hon har känt ett stort ansvar inför källorna. Då numret blivit 

stoppat har hon använt sig av sina personliga rättigheter för att ändå få det ut det. I och med att 

                                                                                                                                                                             
111 http://archive.corren.se/archive/2006/5/3/1v7vp3gpw6xnw7k.xml?category1=1097835189-
26&category2=1097835189-27 
112 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 62 
113 Intervju med Björn Johansson, bilaga 5 
114 Ibid. 
115 Intervju med Marika Formgren, bilaga 2 
116 Intervju med Håkan Liljeblad, bilaga 3 
117 Intervju med Björn Johansson, bilaga 5 
118 Amneståhl et al., Så arbetar en journalist, s. 15 
119 Spelregler för press TV radio, s. 8 
120 Intervju med Håkan Liljeblad, bilaga 3 
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materialet ännu inte blivit publicerat i tidningen, har den vikarierande redaktören rent juridiskt 

rätt att göra detta. Däremot är hon anställd av Norrköpings kommun, hon har arbetat under 

ansvarig utgivare och hon har skrivit materialet för den kommunala personaltidningen. Oavsett 

det som uppstått mellan ansvarig utgivare och henne själv och de personliga åsikter som där kan 

finnas, så är det alltid ansvarig utgivare som ska stå för det tidningens innehåll. Och det måste 

journalisten acceptera. Dock har hon uppenbarligen arbetat ensam. Jag anser att de andra 

inblandade borde ha tagit mer ansvar och stöttat den vikarierande redaktören. På så sätt hade 

efterspelet kunnat bli ett annat. 

 

7.3 Strömvirvelns svarande mot riktlinjerna före re spektive efter presstoppet 
De analyserade tidningarna visar på ett mycket lite skillnad. Antalet anställda är i samtliga 

nummer relativt lika. Däremot är antalet förekommande grupper varierande från nummer till 

nummer. Det är i de senare numren färre antal arbetsgivare som har kommit till tals till förmån 

för de fackliga företrädarna och de förtroendevalda. Man skulle kunna se dessa siffror som en 

verkan av det som hänt runt tidningen den sista tiden. Detta kan också höra ihop med att de 

fackliga företrädarna fått uttala sig mer i de senare numren. Det har även de förtroendevalda 

gjort. Det som man kan se i diagrammen är att antalet arbetare hela tiden varit relativt konstant 

på halva utrymmet, medan de övriga efter presstoppen på ett mer demokratiskt sätt har delat upp 

antalet citat mellan sig. Enligt Segerfeldt är en policy förutsättningen för att en personaltidning 

ska finnas. Ändå ställer sig samtliga intervjuade mer eller mindre kritiska till Strömvirvelns 

riktlinjer.121 Med den kvantitativa undersökningen i ryggen kan man ändå konstatera att tidningen 

efterlevt sin policy baserat på den uppbärande meningen ”Tidningen ska vara ett öppet forum för 

både anställda och arbetsgivare”. Hur öppet Strömvirveln som forum varit faller utanför min 

forskning. Det som kan konstateras är dock att anställda och arbetsgivare, liksom fackliga 

företrädare och förtroendevalda har kommit till tals i tidningen. Detta även om undersökningen 

ger ett sken av att antalet anställda sjunkit i sina indirekta uttalanden efter presstoppet av 

tidningen. Till vilket omfång som detta bottnar i händelserna kring Strömvirveln är svårt att 

basera ett validerat resultat på. Eftersom policyn ska vara den bas som tidningen vilar på, har 

Strömvirveln svarat upp mot dessa och låtit de nämnda parterna komma till tals i den. Detta både 

innan och efter presstoppet av tidningen. 

 

 

 

                                                        
121 Se bilaga 2-5 
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7.3.1 Strömvirveln enligt Shannon och Weavers kommu nikationsmodell 122 

Det redaktionella materialet som tryckts i Strömvirveln kan hänvisas till Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell. Meddelandet som gått ut till läsarna, i detta fall mobbningstemat, har 

inte bara påverkats av bruset och det sammanhang som texterna har publicerats i. Detta brus 

uppstår i två versioner, i det första framträder tre mobbade personer inom kommunen 

tillsammans med information om mobbning, med intervjuer med flera experter på området. Det 

andra bruset påverkar läsarna på ett annat sätt. Här är innehållet tydligt decimerat, kontexten är 

en annan. En person intervjuas och mindre information finns att tillgå. De individuella, sociala 

och organisatoriska faktorer som Shannon och Weaver menar påverkar sändaren, spelar i detta 

fall stor roll. Till de organisatoriska faktorerna hör rollerna som ansvarig utgivare och 

informationschef. Till de sociala kan räknas ansvarig utgivares position i relation till 

kommundirektören. Han har under ett tidigare nummer bara ett par månader tidigare blivit 

borttagen ur den ledningsgrupp dit han hör och som leds av kommundirektören. De händelser 

som har förekommit presstoppet av nummer 2 2006 har förändrat kontexten kring sändaren, i 

detta fall ansvarig utgivare. Detta kan anses vara både på ett individuellt, socialt och 

organisatoriskt plan. I och med den grundläggande position som faktorerna har i 

kommunikationsmodellen, vilket kan utläsas kan av basmodellen i sitt kontextuella 

sammanhang,123 kan sändaren omöjligt undvika att låta sig påverkas av faktorerna. Meddelandet 

har på så sätt blivit ett annat. 

 

8. Slutkommentar 

Den här uppsatsen är en fallstudie. Den beskriver hur personerna kring stoppandet av en 

personaltidning agerat. Tydligt i fallet är att åsikterna går isär. Å ena sidan har ansvarig utgivare 

skött sitt jobb, å andra sidan har den vikarierande redaktören känt ett stort ansvar inför sina 

källor. Jag anser att inom journalistikbranschen är integriteten viktig. Journalister har som 

yrkesgrupp flera regler att leva upp till. Dessa handlar bland annat om saklighet, objektivitet och 

ett ansvar inför läsarna att leverera sanna nyheter.124 Inom organisationsvärlden är intern 

kommunikation av högsta värde. Strid menar att det är kittet som håller hela organisationen 

samman.125 Organisationer sköts av ledningar. Den bestämmer vilka företeelser som ska finnas 

och vilka som inte ska det. Jag anser att när en journalist hamnar på en personaltidning kan en 

intressekonflikt uppstå. Journalisten måste leva upp till sin integritet och leverera sakliga, 

objektiva nyheter. Samtidigt måste hon hålla sig på god fot med ledningen. Ledningen är hennes 

                                                        
122 Se kapitel 3.1.1 
123 Se bilaga 6 
124 Spelregler för press TV radio, s. 10 
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arbetsgivare, och också den som beslutar om tidningens vara eller inte vara. En missnöjd ledning 

kan dra in en tidning som levererar för den inte smickrande nyheter. Journalisten har ett ansvar 

inför publiken och sin egen integritet att rapportera opartiska, objektiva nyheter. Journalisten har 

också ett ansvar inför ledningen att producera en tidning som faller den i smaken. För att kunna 

fortsätta existera.  

 

Denna uppsats är ett exempel på när de olika intressena krockar. Å ena sidan står den skrivande 

journalisten, å andra sidan ledningen. I mitten den ansvarige utgivaren tillika informationschefen 

som balanserar mellan sina journalistiska ideal och sin plats i ledningsgruppen. Den skrivande 

journalisten har här tagit sig extra förmåner och gått emot ansvarig utgivares vilja. Den sittande 

kommundirektören har tidigare varit inne på ansvarig utgivares område genom att rycka honom i 

örat för innehållet i en ledare.126 Jag anser att i den mån personaltidningar ska vara oberoende, 

kritiska och granskande mot en organisation, borde de vara helt fristående. Tidningens ansvarige 

utgivare borde inte också vara informationschef och sitta med i ledningsgruppen. Han eller hon 

ska inte behöva vara rädd för att förlora sina uppdrag på grund av tidningens innehåll. Det ska 

inte heller journalisten göra. När det blir så förlorar tidningen sin mening, och journalisterna sin 

integritet. Istället för att objektiv belysa alla aspekter av organisationen, publiceras det tvättade, 

tillrättalagda och proorganisatoriska. Tidningen blir ett reklamblad för den egna organisationen. 

Den har då förlorat sin roll som objektiv förmedlare av information till medarbetarna. Tidningen 

borde i detta fall helt byta inriktning, skriva om sin policy, och informera om att tidningen 

hädanefter är proorganisatoriskt, i den mening fullständigt för ledningen. De anställda får 

hädanefter söka efter kritiskt granskande och ”sann” information i annat forum. I och med detta 

har också tidningen förlorat den roll som den till en början skulle spela, som forum för viktiga 

kommunikationen inom organisationen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att mer ingående följa arbetssättet på personaltidningsredaktioner, då 

detta verkar skilja sig från det på vanliga tidningar och tidskrifter. Jag hade gärna sett en studie av 

att hur tankarna går på ledningens möten kring tidningen. Det kunde även göras mer forskning 

på området som behandlar journalistens och ansvarig utgivares roller och hur man kombinerar 

ansvarig utgivare-skapet med informationschefsrollen. 

                                                                                                                                                                             
125 Strid, Intern kommunikation, s. 45 
126 Se kapitel 2.3.2 
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BILAGA 1 

Frågeenkäten 

 

٠ Strömvirveln. 

- Beskriv. 

- Vad är målet? 

- Vilken funktion tycker du att en personaltidning ska ha? 

 

٠ I april förra året stoppades ett nummer av Strömvirveln. 

- Berätta vad som hände. 

- Varför, tror du? 

- Vad tyckte du? 

 

٠ Vad tycker du om Carl Sellings agerande? 

٠ Vad tycker du om Marika Formgrens agerande? 

 

٠ Tidningens förra policy sa att ”Tidningen ska vara ett öppet forum för såväl anställda 

som arbetsgivare”.  

- Hur ställer du dig till det? 

- Vad tycker du om policyn? 

 

٠ Strömvirveln är nu omgjord med ny redaktör, nytt format, större budget och ny policy. 

- Vad tycker du om det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 
Intervju med före detta vikarierande redaktör Marika Formgren 
Norrköpings stadsbibliotek 
Fredag 27 april 2007 klockan 12.00 
 
Examen Jmk 2000. Arbetarbladet, sandvikenredaktionen. Vikat på Corren. Skulle få fortsätta men 
fick ett varsel. Carl Selling ringde. Började jobba på Norrköpings kommun 17 oktober 2005.  
 
Berätta om Strömvirveln. 
Det är en personaltidning för alla kommunens anställda. De är mellan nio och tio tusen och som 
den var då gjordes den av en person, en redaktör som hade anställning på informationskontoret. 
För den här tidningen har man också skapat ett redaktionsråd där det satt representanter för 
politikerna och de fackliga organisationerna. Allt det här togs det beslut om 1982 i Norrköpings 
kommunfullmäktige. Det var då de startade tidningen. Just den där redaktionskommittén 
reglerades nog rätt mycket av fullmäktige. Sen när jag fick hoppa in och jobba där satt det en 
representant från personalkontoret också i kommittén som inte var med i beslutet -82 utan någon 
gång längs vägen, fick jag höra sen, så skrev personaltidningen nånting som gjorde dem väldigt 
upprörda på personalkontoret och då krävde de att få in en representant. 
 
Vad skulle du säga målet är med Strömvirveln?  
Att göra en tidning för de anställda där man både informerar om sånt som det ska informeras om 
och, så långt det nu går då, för det kan ju vara svårt i en så stor kommun med så många 
yrkesgrupper att ge någon slags känsla för att det hänger ihop. Att även om jag jobbar på nåt 
äldreboende så har jag nåt gemensamt med den som jobbar på ett dagis. 
 
Om man tänker personaltidningar i sig, hur tycker du att personaltidningar ska vara?  
Själv har jag sällan jobbat på ställen som varit så stora så att vi har fått personaltidning. Om jag 
ska försöka fantisera ihop, den perfekta personaltidningen, den ska väl ha lagom blandning av 
sånt som är lite trevligt och lite lättsamt och lite kul och sånt som också vågar vara mer 
utmanande och ifrågasätta saker och ting, granska.  
 
Jag sitter som personalansvarig nu på min sons dagis och det har jag väl lärt mig ganska mycket 
av, att det finns alltid små konflikter som kan bli väldigt jobbiga om man inte tar tag i dem och 
försöker göra någonting åt dem. Så jag har väl bara stärkts i min uppfattning att det som är 
jobbigt och dumt inte försvinner för att man blundar för det. Därför tycker jag att en 
personaltidning måste ta upp sådant också.  

 
Om du ska berätta om det som hände i april förra året?  
På sätt och vis började det väl med det första numret jag gjorde av Strömvirveln för då gjorde jag 
ett yttrandefrihetstema. Det var inte ens min egen idé utan det var Anneli Hedlund som jag 
vickade för som hade fått en idé om att det var dags att göra ett sånt tema på nytt för det hade de 
haft fem år tidigare. Och någon gång, ungefär fem år innan det här hände så gjorde regeringen en 
jättestor kampanj som hette Öppna Sverige som handlade mycket om yttrandefriheten och om 
att våga tala öppet på offentliga arbetsplatser. Och då gjorde Jan Hanaeus ett väldigt ambitiöst 
jobb med en hel serie artiklar i Strömvirveln på detta tema. I alla fall tyckte Anneli Hedlund att nu 
hade det gått några år så nu var det dags att ta upp det igen.  
Så det var hennes ide och jag som satte igång och jobbade med att göra det här 
yttrandefrihetstemat. När det väl kom ut, så blev det ett stort bråk där Carl Selling, min chef, fick 
ordentligt på pälsen av kommundirektören Björn Johansson. Och det hade ju jag aldrig räknat 
med, jag hade ju inte trott att det jag gjorde på något sätt skulle vara provocerande.  



 

Vad var det som var provocerande? 
Som jag förstår så var det dels bilden, det var en bild på tre kvinnor som stod med silvertejp för 
munnen. Den bilden, och så hade Carl Selling skrivit en ledare till. Det var också fjantigt, för jag 
hade skrivit en ledare först. Sen ville inte han att den skulle gå, utan han ville skriva en själv och 
jag blev arg och tyckte att nu har jag skrivit min ledare, nu vill jag att den ska vara där. Och då sa 
han att det är ingen fara, jag kan låna lite av dina tankar till min ledare. Så det gjorde han till sin 
egen ledare. Han lånade lite av mina tankar.  
En av de tankar som han hade lånat var tydligen det som Björn Johansson blev riktigt förbannad 
över. Det var någonting han skrev om att yttrandefriheten för de offentliganställda med 
meddelarskydd är så himla viktigt ifall någonting går snett. På dagiset eller äldreboendet så måste 
personalen känna sig fria och modiga att berätta om det. Att barn far illa, eller sådär. Det var vad 
Björn Johansson sa till mig senare när jag intervjuade honom om det här. Att det som retat upp 
honom mest var att Carl Selling antydde i sin ledare att kvaliteten i kommunens verksamhet på 
något sätt skulle vara beroende av meddelarskyddet. Där började alltihop för att sedan skrev 
lokaltidningarna om det här bråket och de flesta ville väl inte säga så mycket men jag hade ju inga 
problem med att prata om det så jag blev lite frontfigur i den här konflikten. Fast det egentligen 
var mellan kommundirektören och informationschefen.  
Så det var inte numret i sig utan det var Carl Sellings åsikter då eller?  
Det kom ju fram senare vad det egentligen var. Vi fick bara veta i princip att det var 
yttrandefrihetstemat och silvertejpsbilderna. Personaldirektören Per-Olof Strandberg var också 
arg och uttalade sig i lokalradion. I hans fall var det bilden, som hade gjort honom mest upprörd. 
Alltihop var lite rörigt just då eftersom de var två som uttalade sig och det var andra- och 
tredjehandsuppgifter. Men, i och med att jag var den som lät mig intervjuas och berättade i 
pressen om det här så blev jag kontaktad sen av människor som jobbade i kommunen som ringde 
mig och sa ”Ja, det är ju bra att du går ut och berättar och att du tror på yttrandefriheten, men nu 
ska jag berätta för dig vad som händer egentligen om man tror att man kan säga vad som helst.” 
Och så började de berätta historier. När jag hade fått höra flera likadana historier så kände jag att 
det här är ju mobbning det handlar om. Så det var där någonstans som jag fick mina första idéer 
om att göra ett mobbningstema. Det visste jag också att det skulle ta tid, så jag jobbade hela tiden 
med nästa nummer av tidningen där jag gjorde en uppföljning av det här ”silvertejpsbråket” som 
jag kallade det. Och även det numret, det med intervjuerna med Björn och P-O gav upphov till 
ytterligare några såna här samtal från kommunanställda som kände sig tystade och utstötta. Så det 
blev då mobbningstidningen.  
Direkt efter det här stora bråket då Carl Selling blev utskälld av kommundirektören så gick han 
på pappaledighet så han var borta från årsskiftet fram till april. Det var ju då hela min ide till 
mobbningstidningen utvecklades och tog form och jag började jobba med den.  
Var du själv då? Eller du hade redaktionskommittén till hjälp? 
Ja, redaktionskommittén träffar man en gång för varje nummer. De är inte några som jobbar med 
det här, utan de går på ett möte. Då var utgivningstakten fem nummer om året. Fem möten om 
året gick redaktionskommittén på. De mötena ligger ungefär mitt emellan två utgivningar så då 
man med att gå igenom senaste numret och vad alla tycker om det och sedan drar redaktören sin 
planering för nästa nummer och sen så kommer kommittén med sina synpunkter på det.  
Vad fick du för synpunkter då då? 
För det första var det då inte många som närvarade vid det redaktionskommittémötet, tvärtom så 
tror jag bara att det var tre personer närvarande. Och de reaktioner jag fick var från en av de 
närvarande att det här är ett känsligt ämne så var noga med att kolla med personalkontoret så att 
även de får ge sin syn på saken. Det var i stort vad jag fick för reaktioner. 
 
Jag tänkte på Carl Selling. Jag har läst att man blev utestängd ur någon stab-funktion, 
kom han tillbaka sen? 



 

Han skickades iväg på sin föräldraledighet ovetande om hur det skulle bli när han kom tillbaka. 
När han kom tillbaka fick han veta att han var välkommen tillbaka i den här lilla ledningsgruppen 
som han hade blivit utkastad ur tidigare.  
 
Så det var de samtalen från läsare som var hela upprinnelsen till att jag började jobba med mitt 
mobbningstema. Som det framgår här så gjorde jag det allra mesta av det jobbet medan han var 
hemma pappaledig, så han visste inte vad jag höll på med. Kom inte med några synpunkter, 
eftersom han inte ens visste vad jag sysslade med. Jag såg ingen anledning att ringa hem till 
honom och störa honom i hans föräldraledighet för att lufta de här grejerna för att, ja, jag 
jobbade ju på. Jag gjorde ju som sagt också ett nummer där emellan. Det numret där just Björn 
och P-O intervjuades om silvertejpsbråket. 
Men det numret var det lugnt om? 
Det vi hade kommit överens om innan han försvann på föräldraledighet var att när jag hade 
numret färdigt några dagar före tryckning, så skickade jag det som en pdf hem till honom med 
mejl. Han tittade igenom det och vi hade ett telefonsamtal där vi gick igenom hans synpunkter. 
Hans synpunkter den gången var bara små redigeringsdetaljer, du måste linjera där och några 
språkgrejer, jag tycker att det där ordet skulle låta bättre i den meningen. På den nivån låg 
synpunkterna. Jag väntade mig inte något stort mot mobbningstidningen. 
Till att börja med intervjuade jag 4 personer som blivit mobbade. En försvann ur tidningen. En 
gav tillstånd till att prata med den andra sidan. Där intervjuade jag en facklig representant och jag 
försökte intervjua rektor och områdeschefen. Det ville inte de. Sen intervjuade jag Birgitta 
någonting på personalkontoret. Det är hon som är P-O Strandbergs högra hand. Med de fackliga 
gjorde jag så att jag skriftligt skickade ut frågor till alla facken.  
Jag hade tänkt sammanställa en enkät. Då valde facken att ha ett möte där de kom överens om 
vad de gemensamt skulle svara. Det ser du också i tidningen. De har suttit tillsammans och 
kommit överens om de där svaren. Och sen intervjuade jag en kvinnlig forskare som skrivit en 
bok om mobbning, en manlig psykolog som jobbade ihop med den största forskaren på området 
innan han dog och en jurist. Det är de som jag intervjuade som finns i tidningen, sen var det 
intervjuer som inte ledde till någonting.  
 
Sen fixade du ihop numret, och så kom Carl Selling tillbaka? 
Carl Selling kom tillbaka tredje april. Då fanns ingen färdig tidning men nästan allt material. Jag 
stod inför att skriva. En av de saker jag gjort veckan innan var att jag försökte intervjua rektorn 
och områdeschefen. De sa nej, det var nog inte en vecka, det var nog 2-3 veckor som jag försökte 
komma fram och göra intervjuer. Det var alla metoder man kan tänka sig. Sen fick jag reda på att 
de inte tänkte prata med mig utan de ville kolla med kommunjuristen först.  
Hur fick du reda på det? 
Det sa någon av dem rakt till mig. De ville ha skriftliga frågor först och jag sa javisst. Jag skickade 
över mina skriftliga frågor och gick sen och väntade och det hände ingenting. Den här måndagen 
när Carl Selling kom tillbaka, började dagen med ett möte med den grupp som han först blivit 
utkastad ifrån. Då hade han benådats och tagits tillbaka. Han kom inte till oss på morgonen, utan 
började i gruppen. Så fort han kom tillbaks till kontoret efter lunch så kom han in på mitt rum 
och var fly förbannad, alldeles röd i ansiktet och skrek och skällde ut mig. För då hade han fått 
skäll i det här mötet av Edvardsson, den här mannen som är chef för hela utbildningskontoret. 
Han hade alltså nåtts av de här grejerna. Rektorn och områdeschefen hade väl på något sätt 
kontaktat Edvardsson, gissar jag, eftersom han hade hoppat på Selling och skällt ut honom för 
vad jag sysslade med. Då hade Edvardsson namngivit kvinnan i tidningen. 
”Mona” i tidningen?  
Jag kallar ju henne för det. Men i det här samtalet hade hon fått heta sitt riktiga namn. Det blev 
en chock för mig när han kom ner och började skrika den här kvinnans riktiga namn. Jag hade ju 
berättat namnet för rektorn och områdeschefen givetvis, det var jag ju tvungen till i 



 

intervjusituationen, det hade ju Mona givit sitt medgivande till också. Men att min chef som jag 
inte har hunnit prata någonting med rusar in på mitt rum och börjar skrika om henne och drar 
rykten om henne som ’jag vet minsann vad hon är för någon och hon har gjort det och hon har 
gjort det och jag har fått höra och..’ 
Du tror att det var rektorn som gick till områdeschefen?  
Rektorn eller områdeschefen. Någon av dem eller båda. Möjligtvis den fackliga representanten. 
Det var de tre som jag hade pratat med.  
Vad hände sen? 
Han skällde och hotade och började direkt att hota med att ställa in alltihop, dra in numret, att vi 
inte skulle få göra det. Jag blev livrädd, eftersom jag lagt ner så mycket jobb på det redan. Av allt 
jag har gjort någonsin som journalist så har jag aldrig känt ett sånt ansvar gentemot källorna som 
jag gjorde i det här fallet. Att se till att allting blev rätt i historierna och att de inte kände sig 
överkörda eller feltolkade. 
Det jag var allra mest rädd för var inte att det skulle stoppas, det var att Carl Selling skulle sätta 
sig med mitt material och göra om det och förstöra i det på nåt vis. Det sades väl redan den tredje 
april att han kunde ta mina texter och göra vad han ville med dem. Det var min största skräck, 
min näst största var väl att han bara skulle stoppa det, så att det inte kom ut. Jag började nog 
redan där forma en liten plan B, tänka om det nu blir så att han stoppar det, hur ska jag då agera 
för att förhindra att det blir en katastrof av det. 
Sen blev det så att vi undvek varandra väldigt grundligt, jag och Carl Selling. Jag försökte i början 
jaga honom för att få ett besked, men han ville inte ge mig något. Då började jag tycka att det var 
så obehagligt, så då började jag undvika honom. Det är min uppfattning. Först undvek han mig, 
och när jag fick tag i honom och försökt få ur honom ett svar så var det väldigt flytande och 
svävande. Och efter det att jag börjat undvika honom, så jobbade jag på med min tidning. Jag 
befann mig på sätt och vis i ett vakuum, jag visste inte vad det skulle bli av det, om tidningen 
skulle komma ut eller inte. 
Jag hade också täta kontakter med källorna. Det var viktigt att de godkände sina texter. Varnade 
dem då för att alltihop kunde stoppas. Frågade dem om det var okej om jag försökte få temat 
publicerat någon annanstans, genom en annan kanal. Det kollade jag även med mina andra källor, 
de som inte var känsliga källor så att säga. Alla sa okej. 
Vid påsken skulle Carl läsa texter. För det var det också, under hela den här tiden så hade han inte 
läst någonting. Det enda han hade att utgå ifrån var vad han hade hört från den här 
utbildningschefen Edvardsson. Han kanske fick läsa texten om Mona i ett tidigt skede, men 
ingenting annat.  
Hade han inte läst det andra? 
Nej. Under påsklovet skulle han läsa några texter. Han åkte iväg med familjen. Jag vet att han satt 
i någon stuga och att jag mejlade texterna och han ringde sen. Vi hade ett samtal på telefon sen 
vad han tyckte. Då var det bara mobbningstexterna. Alla kringtexter jobbade jag ju också med, 
men de var ju inte känsliga, tänkte jag.  
För det första tyckte han att alla texter var alldeles för långa och att de skulle kortas rejält. Det var 
fyra berättelser. Han tyckte att Monas berättelse, eftersom ”han visste vad hon var för människa”, 
den kunde vi inte trycka. Jag skulle ställa in mig på att helt lyfta bort henne. Då protesterade jag 
mot det och sa att hon är ju faktiskt den enda som gett sitt tillstånd till att prata med den andra 
sidan. Om man ska se till den etiska principen att låta folk komma till tals, då är ju hon den mest 
självklara. Det kunde han inte hålla med om eftersom rektor och utbildningschef vägrat att uttala 
sig.  
Men Carl Sellings tankar om henne det var vad han hade hört andra berätta? 
Ja, det måste det ha varit. Jag vet att hon ringde honom vid ett tillfälle, någonstans längst vägen. 
Hon frågade om hon kunde få hans nummer och prata med honom själv. Vad som sades där, det 
vet ju inte jag.  



 

Det var vad han sa på påsksamtalet. Bort med Mona. Korta de andra två historierna och den som 
inte kom med i den slutliga tidningen, den tyckte han var vår story som vi skulle dra i. Han tyckte 
att det var den tydligaste och bästa storyn. Det var Sellings besked till mig. Själv höll jag inte alls 
med honom, jag tyckte tvärtom att det var den otydligaste storyn. Det som var så intressant med 
de andra tre, de som inte kom med i sluttidningen, de stämmer så väl med vad forskningen säger. 
De är verkligen skolboksexempel.  
Vad gjorde du då? 
Jag sa att jag tyckte att han hade fel. Och det slutade med vi kom ju inte överens om någonting. 
Han gav mig sina synpunkter, jag gav honom mina synpunkter på hans synpunkter. Det enda vi 
var överens om var att jag skulle jobba vidare och att han som ansvarig utgivare skulle göra den 
slutgiltiga bedömningen inför tryckningen. 
 
Den 21 april bestämde Carl Selling att ni skulle stoppa numret? 
Det slutgiltiga beskedet om att vi skulle stoppa tidningen fick jag samma dag som den skulle ha 
tryckts.  
Hade du gjort de ändringarna då? 
Den tidning som han stoppade var en tolvsidig Strömvirvel och där framsidan var just den här 
mobbningsbilden och sen låg det lite andra puffar till annat material i tidningen. Ledaren hade jag 
skrivit och handlade om mobbningen. Rubrik var ”Sluta älta”. Sen var det fem och en halv sida i 
tidningen. Eftersom tidningen var tolv sidor så var det ytterligare material som inte hade med 
mobbningen att göra. Det ligger i det nya numret av tidningen. Carl Selling sa ju senare att jag 
hade gjort en tidning som bara handlade om mobbning, och det var ju inte sant.  
Från utskällningen den tredje april till stoppningen den 21 april så hade ju jag förstått var det 
barkade och börjat vidta en del åtgärder. Jag var och köpte ett USB-minne och började spara allt 
som hade med mobbningen att göra på det temat och tog bort det från hårddisken för att han 
inte skulle ha tillgång till något material. Det var fortfarande det som jag var livrädd för att han 
skulle ta det och göra om det på nåt sätt. Framför allt var jag rädd för att vi skulle skiljas åt som 
ovänner och att han skulle stoppa tryckningen och sedan sätta sig med mitt material och göra om 
det på ett sätt som skulle förstöra mina möjligheter att se de här källorna i ögonen. 
 
Jag började jobba på den här specialutgåvan av Strömvirveln. Jag tog bort övrigt material och 
skrev dit den sista texten. Jag hade kontakt med jurister och jag ringde till Trond Sefastsson som 
jag hade som lärare på JMK. Jag ville kolla av rent juridiskt med dem. Jag ville göra den till en 
allmän handling för att kunna sprida den och möjliggöra för andra medier att publicera den. För 
jag tänkte att om andra medier publicerar den så kommer inte Carl Selling att kunna göra om det, 
det var vad jag hoppades på. 
För det första behövde jag göra det till en allmän handling så då skickade jag ut det som ett 
massmejl till en rad adresser, dels till personer inom kommunen och utanför. Bland annat såg jag 
till att det gick till de namngivna källorna. Där fanns det personer som satt på högskolan i 
Halmstad till exempel så bara det att det gick till henne så blev det expedierat. Jag skickade det 
även till Björn Johansson, kommundirektören, och alla de fackliga. 
Skickade du det till andra tidningar?  
Inte i det här skedet, för det här var min juridiska åtgärd för att sedan kunna skicka det till 
tidningar. Då skickade jag tidningen med ett brev att detta har stoppats av Carl Selling, jag tycker 
det är synd, och jag hoppas att ni ändå vill ta del av det och skriva det. Jag skrev som någon slags 
pressinfo och skickade som pdf till alla de lokala redaktionerna och ett antal riksredaktioner, lite 
branschtidningar, Journalisten och Pressens tidning. Jag hoppades att de ville ta del av det, att de 
skulle känna sig fria att citera eller publicera hela materialet. Det var där Corren tog mig på orden 
och gjorde det. Jag blev jätteglad. Sen tyvärr gjorde Carl Selling den grejen som jag hade varit 
rädd för, han använde delar av materialet ändå.  



 

Jag hade ganska allvarliga funderingar på att göra en anmälan för upphovsrättsintrång. Mot den 
ideella upphovsrätten. Att hela mitt verk blev kränkt genom det skeva urval han gjorde. Jag anser 
att det som han sen tryckte i Strömvirveln blev ett helt annat budskap än det jag hade gjort i och 
med att han gjorde ett väldigt skevt urval. 
 
Och sen anmälde Mona det här till PO. Anmälde hon till någon mer? Gick hon vidare? 
Det vet jag inte om hon gjorde. Jag tror att hon undersökte möjligheten.  
 
Varför blev det så stor grej? Kunde de inte bara gett ut dem som den var? Hur tror du de 
resonerade? 
Carl Selling måste det ju bli då, hur han resonerade. Jag tror att han var rädd för vad som skulle 
hända om han lät tidningen komma som den var efter att han hade suttit risigt till i december 
efter att han fått skäll och kastats ut ur ledningsgruppen. Jag tror att han såg om sitt eget hus. 
Björn Johansson sa ju senare till NT att han hade fått en möjlighet att titta igenom materialet i 
förväg och då hade sagt att det här är inget problem. Det vet jag inte hur sant det är, det kan ju 
bara Björn Johansson svara på. 
Så kommundirektören ska ha sett materialet och tyckt att det var okej? 
Så sa han i NT. Jag har aldrig pratat med honom om det. 
 
Vad tycker du om Carl Sellings agerande: 
Det är som jag skriver i texten i tidningen som han säkert tog illa upp över. Det kanske var elakt 
av mig att skriva så, men jag tycker fortfarande att man har fel jobb om man sitter som ansvarig 
utgivare och styrs av sin rädsla på det sättet. 
 
Vad tycker du om ditt eget agerande: 
Jag blir fortfarande väldigt känslomässigt berörd av att överhuvudtaget tänka på de här grejerna. 
Så jag tror faktiskt inte att jag har distans än idag för att kunna ta några steg tillbaka och se mitt 
eget agerande utifrån. Det kanske jag kan göra ytterligare om några år, men i dagsläget tror jag 
faktiskt inte att jag kan det. Naturligtvis gjorde jag fel längs med vägen, det gör man och mitt 
största problem här, det som kan har gjort att jag gjorde mer fel än jag skulle gjort i en annan 
situation är att jag var ensam. Hade ingen att diskutera med, att bolla med, som kunde läsa 
texterna och bara komma med synpunkter. 
 
Den gamla policyn säger att tidningen ska vara ett öppet forum för både anställda och 
arbetsgivare. Hur ställer du dig till det? 
Jag tyckte ju inte att det var så öppet forum för anställda när det här stoppades. Jag tyckte inte att 
det var nåt öppet forum, jag vet ju, jag har ju haft kontakt med källorna i efterhand och vet att 
Mona skrev en insändare till Strömvirveln. Hon ville ha in en insändare med vad hon ansåg då 
om hans beteende. Då fick hon svar från honom att han inte kunde garantera att insändaren 
kunde tas in och han måste också informera henne om att om han valde att ta in insändaren så 
hade han som ansvarig utgivare rättigheter att gå och in redigera i den. Så då sa hon nej tack, då 
drar jag tillbaks den. 
När var det här?  
Det var kort efter. Det var till det andra numret. Den tidningen där hans omarbetade version 
kom i min mammas brevlåda den 18 maj.



 

Vad tycker om policyn som helhet? 
Då när jag läste den, det var nog ingenting särskilt som jag reagerade på. Snarast då att den inte 
riktigt stämde med hur man uppfattade den i verkligheten. 
 
Nu de gjort om tidningen med nytt format och ny redaktör. Vad tror du kommer att 
hända med tidningen nu? 
Jag har ju sett ett nummer. Det var med stor nyfikenhet som jag tittade på den. Det jag lade 
märke till direkt det var att redaktionskommittén nu är utbytt. Det var bara nya namn där, inga av 
de gamla sitter kvar. Och jag gissar att det betyder att Selling fick sin vilja igenom, diskussionerna 
om att göra om Strömvirveln fanns där redan när jag var där, hans önskemål var att man skulle 
göra en ny redaktionskommitté där man gick bort från de här idéerna om politiska och fackliga 
representanter. Han ville ha informatörer i redaktionskommittén, för han höll också på som 
informationsdirektör en reform som skulle innebära minst en informatör på varje 
verksamhetskontor. Då ville han att det skulle vara de informatörerna som skulle utgöra den 
naturliga redaktionskommittén. Och då sa jag att jag tyckte att det var vansinnigt eftersom 
informatörer, det ligger i deras jobb att ge en lite förskönad bild av verkligheten och dessutom 
sitter på rådhuset eller möjligtvis Rosen och har inte så mycket koll på vad som händer ute på 
arbetsplatserna. För det hade han sagt innan, när jag fick jobbet att det var hans vision, 
Strömvirveln skulle minsann vara ute på golvet och vara på dagis och skola och sådär. Så jag sa 
att ska man göra om redaktionskommittén så tycker jag att man ska satsa på 
arbetsplatsrepresentanter. För det jag upplevde när jag satt där var att de fackliga 
representanterna i redaktionskommittén som jobbade fortfarande, några var fackliga på heltid 
men några var deltidsfackliga och jobbade deltid, och av de politiska representanterna som också 
jobbade i kommunen, det var de som bidrog mest på de här mötena utifrån sitt jobb, att de 
faktiskt är kommunanställda. Så mitt förslag var just arbetsplatsrepresentanter och jag vet att 
Anneli Hedlund höll med mig där och inte heller tyckte att det lät som en bra nyhet att göra en 
redaktionskommitté av informatörer. Men jag tänkte när jag såg tidningen att jag tror att det är 
han gjort. 
 
Carl Selling som informationschef och ansvarig utgivare? Vad tycker du om de rollerna? 
Det är samma där. Det blir en krock. Det vet jag att många påpekade när lokaltidningen hade 
skrivit om det här bråket så öppnade NT och Corren såna här chattar, diskussionsforum på 
internet där man kunde skriva så det följde ju jag naturligtvis, vad folk skrev. Det var många som 
tog upp den sakfrågan just ’Kan man sitta på de två stolarna samtidigt informationschef och 
ansvarig utgivare?’ och tyckte att nej det kan man inte.  
 
Vad kommer hända med tidningen nu, tror du?  
Nej, men att det blir en produkt som aldrig mer behöver störa Carl Sellings sinnesro. Lite sådär 
glad och trevlig. Som den här tidningen marknadsbolaget Nya Norrköping gör ju en tidning som 
går ut till alla som bor här som heter Vårt Norrköping. Och den är ju gjord för att ge en trevlig 
och klatschig bild av Norrköping. Och jag menar visst, såna tidningar har ju också en funktion. 
Men det kanske inte är så en personaltidning ska vara. Men det är väl så jag tror att 
personaltidningen nu blir efter de här omgörningarna. 



 

BILAGA 3 
 
Intervju med redaktionskommitténs före detta ordförande Håkan Liljeblad 
Riksbyggens kontor 
Onsdag 2 maj 2007 klockan 10.00 
 
Informatör på Riksbyggen i Norrköping. Håller på att starta upp en personaltidning. Tidigare 
jobbat med politik (Socialdemokraterna) i tio år, bland annat som högra hand år 
kommunstyrelsens ordförande. Satt i Strömvirvelns redaktionskommitté i fyra år, dessförinnan i 
Luppens redaktionskommitté i Uppsala kommun. 
 
Berätta om Strömvirveln. 
Strömvirveln var en personaltidning som var tänkt att både rikta sig mot personalen och mot 
gruppen politiker i kommunen. Tidningen skulle på ett bra sätt spegla vad som hände i 
Norrköpings kommun. Vi jobbade mycket med att den skulle ha ett läsvärde för läsaren, att det 
inte bara skulle bli något som man slängde på hög. Arbetet med tidningen leddes av en 
redaktionskommitté där vi bollade idéer om vad som skulle kunna vara med och om vad som 
absolut inte borde vara med. Hela tiden med läsvärdet i fokus. Det skulle vara intressant att läsa. 
Det är ingen nyhetstidning, utan det är en personaltidning.  
 
Vad är målet? 
Vi upplevde det inte som ett enda mål, utan ett par mål. De var dels att många skulle läsa den, 
många skulle anse att den var läsvärd. Ett annat mål vi hade var att den skulle sprida goda 
erfarenheter i kommunen. Om man gjort något bra på en avdelning i kommunen så vore det bra 
att för andra att kunna läsa det. Ett tredje var att de förtroendevalda kände igen sig, att de fick en 
bild av vad som hände i kommunen. Saker som inte handlade om ren nyhetsjournalistik för det 
vore ju ganska ointressant för en personaltidning.  
 
Vilken funktion ska en personaltidning ha? 
Arbetsgivaren betalar tidningen och det är ett sätt för arbetsgivaren att kunna ha en röst ut till de 
anställda. Inte information uppifrån och ner, men ändå en plattform för att man ska kunna få ut 
vissa budskap. Samtidigt är det viktigt att en personaltidning är en tidning för personalen. Man 
själv ska ha möjligheten att kunna skriva, man ska kunna kommentera sin arbetsplats om det har 
hänt någonting bra eller om det har hänt någonting dåligt. Men det får ju inte bli nåt klotterplank 
där man skriver skit om företaget. Det är jätteviktigt, tror jag. Man måste välja en väg. Antingen 
arbetsgivarens röst eller en tidning som bara är till för personalen. Det är jättesvårt. Men om jag 
måste välja där emellan så landar jag på arbetsgivarens röst.  
Du tror inte att det går att göra båda? 
Jo, det försöker man ju hela tiden. Man kan inte begära att en arbetsgivare ska bekosta en 
personaltidning och ha en anställd redaktör och sedan förvänta sig att vad som helst står i den. 
En arbetsgivare måste kunna ha ett inflytande i personaltidningen.  
 
Vad hände i april förra året? 
Jag tror att jag måste förklara hur vi i redaktionskommittén arbetade. Vi träffades inför varje 
nummer och diskuterade vad vi tyckte borde kunna vara med i tidningen. Vi kom med tips och 
idéer. Vi diskuterade om redaktören hade några synpunkter eller hade artikelförslag på gång. 
Ibland var det ”Det här artikelförslaget är bra men det måste belysas på ett annat sätt” eller ”Det 
där blir alldeles för tråkigt, det måste vi skjuta på i fyra nummer”. Vi var mer ett bollplank åt 
redaktören, vi fattade inte beslut på det sättet. Nu var jag inte själv med vid det redaktionsmötet 
som var inför det här numret. Men som jag uppfattade det hela så gjorde Marika den här artikeln 
och hon gjorde det utan att kolla av det med någon. Hon bollade inte med mig som var 



 

ordförande, vilket hon i och för sig inte borde ha gjort, men hon kanske borde ha bollat det med 
ansvarig utgivare. För jag har läst artiklarna som inte blev publicerade och jag är bekant med 
åtminstone en utav de personer som nämns där och det kan jag säga inte är speciellt bra 
journalistik. Man belyser inte båda sidor. Det där borde hon ha kollat upp, och det är en het 
fråga. Samtidigt så måste man när personal känner sig trakasserad på sin arbetsplats ta upp det 
positiva som sker. Allt arbete som läggs ner i kommunen för att motverka sånt här fanns inte alls 
med. Det var ett stort frågetecken.  
Det som hände var att Carl Selling på eget bevåg i egenskap av ansvarig utgivare drog in 
tidningen. När han pratade med mig så gav jag honom mitt fulla stöd. Jag såg inte något 
dramatiskt i det. När han fick se artiklarna så bedömde han att de inte gick att trycka helt enkelt. 
Då stannade han också, då stoppade han tidningen. Han tog bort dem.  
När hände det här? 
Han meddelade mig i efterhand. Det är ingenting som redaktionskommittén kan lägga sig i. I 
egenskap av ansvarig utgivare bestämmer han om vi kör eller inte . Men jag gav honom mitt stöd. 
Det är klart om det hade blivit ett problem om en hel redaktionskommitté hade sagt nej,  men det 
var det ingen som sa vad jag vet.  
Vad hade hänt i såna fall? 
Det hade blivit nej. Han är ansvarig utgivare, det är hans beslut. Det är klart att i slutändan så 
hade det ju blivit problem för Calle. Men inget dramatiskt kan hända, han hade fått diskutera med 
Björn Johansson, men i och med att han är ansvarig utgivare är det han som får fatta besluten. 
Sen fick vi mycket samtal från journalister som undrade vad fan det här var för någonting. Varför 
stoppar man en personaltidning, är inte det väldigt dramatiskt, men för mig var det inte så 
dramatiskt. Det fanns artiklar som inte höll måttet helt enkelt, och som inte sakligt visade vad 
som sker i Norrköpings kommun. Samtidigt som andra artiklar som skulle varit med inte var 
med, det kanske man också ska nämna. De tre personerna fick ett väldigt stort utrymme men 
ingenting var med om vad kommunen jobbar med eller något från den listan som vi ska jobba av.  
Det kändes som att det nästan var ett statement från Marika, vilket det kanske var, jag har inte 
pratat med henne. Då blir det ett problem, för personaltidningen är inte till för henne. Det är inte 
hon som ska bestämma vad som ska stå i tidningen, det är inte hon som avgör hur verkligheten i 
Norrköpings kommun ser ut. Det måste hon kolla av med folk, och det gjorde hon inte.  
 
Vad känner du inför Mona? 
Jag tycker det är tragiskt överhuvudtaget att man tog med henne från första början. Jag har hört 
så himla mycket om henne innan det här hände. Jag vet inte vad som är sant och vad som inte är 
sant. Vad jag vet är att det har varit mycket diskussioner. Och då är frågan; borde man verkligen 
ta med en person som är så uppenbart kontroversiell när man inte tar med någon annan? Jag 
tycker att det är jäkligt svårt. Jag känner mig inte riktigt nöjd med det där, det gör jag inte.  
Jag är inte den enda som identifierat vem denna personen är. Jag tror att det är ganska många 
som känner igen vem det här är. Hade man skrivit artikeln på ett annat sätt kanske, dragit med 
lite grövre penseldrag. Då hade det varit svårare för mig att veta exakt vem den personen är. Med 
facit i hand, man skulle absolut inte ha publicerat den här artikeln men man skulle ha publicerat 
en artikel på det här temat.  
 
Carl Selling var pappaledig vid tillfället? 
Jag vet om att han hade gett Marika instruktioner innan att ta kontakt med någon. ”Om du 
känner att det är så pass kontroversiellt eller om du har någon speciell fråga, ring mig, jag har ju 
ändå telefon. Eller ta kontakt med Björn Johansson eller ta kontakt med P-O Strandberg som är 
personaldirektör. Ta kontakt med någon, prata.” Det är så Calle har sagt till mig, att det var de 
instruktioner som han gav. Han tyckte att jag borde stöttat upp henne men jag kan inte säga att 
det är min roll att stötta upp en redaktör, vi var tänkta som bollplank och ingenting annat.  
 



 

Yttrandefrihetsnumret? 
Där var det Carl Sellings beslut att faktiskt köra tidningen. Jag kan tänka mig att han och Björn 
Johansson haft en del duster. Jag vet inte om jag tyckte att det var så himla kontroversiellt. Calle 
hade all rätt i världen att släppa iväg numret. Det var också ganska odramatiskt. Det som var 
dramatiskt var det mellan Calle och Björn Johansson. Jag vet inte vad Björn Johansson har sagt 
eller inte har sagt. Om han försökt gå in och försökt styra ansvarig utgivare så är det ju inte 
acceptabelt. 
 
Om inget hänt med första numret hur hade det gått med det andra då? 
Hade det blivit publicerat hade det blivit ett ramaskri. Calle hade inte funderat så mycket på att 
stoppa tidningen, så mycket kan jag nog tänka mig. Men om det hade gått i tryck hade det blivit 
ett jävla liv, det kan jag garantera. Det hade inte betraktats som acceptabelt, inte från politiskt 
eller från högre tjänstemannahåll. En personaltidning blir nästan som ett forum för en enda 
person att bevisa sin tes, det är fel grej tycker jag. Och Marika såg ju till att hon fick allt publicerat 
ändå genom att skicka ut det. Och den rätten har hon ju som redaktör, det kan hon ju göra som 
privatperson, det kan man ju inte säga någonting om. 
 
Vad känner du själv? 
Nu i efterhand så borde vi i redaktionskommittén haft bättre kontroll. Det var en tillfällig 
redaktör som var inne och Calle var pappaledig. Vi var alldeles för naiva att tro att allting skulle 
gå som det brukar. Vi brukar inte behöva inte bekymra oss så mycket. Samtidigt tycker jag att 
Marika borde haft någon kontrollstation på tjänstemannasidan som hon borde bollat med innan 
hon skrev hela tidningen. Hon känner ju inte den kommunala organisationen.  
Jag tycker att en personaltidning mycket väl kan ta upp obehagliga saker som sker på 
arbetsplatsen bara man belyser det på ett bra sätt. 
 
Vad tycker du om Carl Sellings agerande? 
Som ansvarig utgivare att stoppa tidningen skötte han sig bra. Han borde ha haft någon 
kontrollstation som han borde ha arbetat upp med Marika. Någonting som gjort att han kände sig 
lite mer trygg och hon skulle kunnat undvika en hel del av det som skedde. Det var bra att han 
stoppade numret men han borde ha varit lite mer preventiv tidigare.  
 
Vad tycker du om Marika Formgrens agerande? 
Jag tycker att hon tog sig alldeles för stora friheter. Å andra sidan, om det inte är någon annan 
som sätter ramarna så sätter man dem själv. Samspelet mellan henne och Calle vet jag inget om. 
Jag tycker att artikeln gick över gränsen. Den var inte bra på något sätt. Jag blev också irriterad 
när hon i efterspelet försökte göra det här till en privat grej, ett eget politiskt uttalande. Hon är 
inte anställd av Norrköpings kommun att göra politiska uttalanden. Jag tycker att hon överskridit 
sina befogenheter.  
Det är inte så att någon hindrade Marika från att säga vad hon vill men det är en personaltidning 
och det är inte hon som äger organet. Det är andra som gör det. 
 

Tidningens förra policy sa att ”Tidningen ska vara ett öppet forum för såväl anställda 
som arbetsgivare”. Hur ställer du dig till det? 
Det är klart att det är bra om man kan hitta en mix men samtidigt så är det arbetsgivarens organ. 
Arbetsgivaren har ju ändå utsett en ansvarig utgivare för tidningen som på något sätt ska avgöra 
vad som i slutändan ska finnas med eller inte finnas med i tidningen. Samtidigt är det viktigt att 
man är lyhörd, det ska vara en personaltidning, och att de anställda eller läsarna som får påverka i 
tidningen i så stor utsträckning som möjligt. 
 



 

Oberoende journalister och integritet. Hur fungerar det? 
Det är det som är ett av problemen. Jag tror inte att Marika Formgren var ansedd som journalist. 
Rent formellt. Det är inte så att man ska vinkla det till arbetsgivarens bästa, att det ska vara någon 
propaganda för arbetsgivaren. Men någon måste ha makten att säga vad som är okej att ha med i 
tidningen och vad som inte är okej. Tanken är att det ska vara objektivt. Om Norrköping är 
sämst i klassen får man ju inte från arbetsgivarens sida bli upprörd om man i en 
personaltidningskriver att Norrköping är sämst i klassen. Det är inte så jag menar med att det är 
arbetsgivarens organ. Men någon människa måste det vara som fattar besluten i slutändan.  
 
Vad tycker du om policyn i sin helhet? 
Jag kommer inte ens ihåg policyn om jag ska vara ärlig, och det säger en hel del. Jag läste den och 
jag läste också en läsarundersökning kopplad till personaltidningen precis när jag gick in i 
utskottet. Det är mycket ord…  
Däremot arbetade jag med framtagandet av den nya policyn och där fick jag tänka till mer. När 
man satte igång ett arbete med den nya policyn så kom det fram ganska mycket spännande 
tankar. Alltså inte från min sida, men från många andra. Nu tycker jag att man har landat ganska 
bra. Det finns ändå fackliga förtroendevalda som ser till att personalens åsikter kommer med. De 
har ju sina kontakter ute på arbetsplatserna. Man har tagit bort politikerna men man har ändå sagt 
att tidningen även är till för de förtroendevalda i Norrköpings kommun. Det är ju ganska många 
som är förtroendevalda i Norrköpings kommun. Jag känner att den har konkretiserats. Det känns 
mycket, mycket bättre. 
 
Vad kommer hända med Strömvirveln nu? 
Jag hoppas att den kommer utvecklas. Det finns en risk att det blir någon form av 
propagandamaterial för Norrköpings kommun. Man har kopplat ihop informatörer som jobbar 
på de olika kontoren till att bidra till tidningen. Jag hoppas att man kan hålla den på en lite 
dämpad nivå. Jag hoppas att den får bättre läsvärde. Att den blir mer intressant, roligare att läsa 
tidningen. Fler som bidrar till att utforma tidningen. Det sista är jag lite tveksam till, jag tror inte 
att det kommer att ske, men jag hoppas det.  
Vad tycker du om att det sitter informatörer i redaktionsrådet? 
Jag tycker att de ska vara behjälpliga till tidningen. Behöver redaktören hjälp med att skriva en 
artikel eller intervjua en person så är det klart, informatören är anställd av kommunen och det är 
de som ska hjälpa till. Men de som ska utgöra kärnan i redaktionsrådet de tycker jag är de fackliga 
organisationerna. Det är nyckelspelarna tillsammans med redaktören, tycker jag. Och sen 
självklart Calle Selling i egenskap av ansvarig utgivare.  
 
Hur tycker du att det går att ha en ansvarig utgivare som också är informationschef? 
Det upplever jag i och för sig inte som ett problem. Det jag märkt med Calle Selling det är att han 
har jobbat med att förstärka infrastrukturen för informationen i kommunen. En bra hemsida till 
exempel, inte så mycket med innehållet. Det är inte någon PR-byrå för Norrköpings kommun 
som han bedriver. Han snarare vässar verktygen är innehållet. Det är inte någon roll som är svår 
att förena, att vara ansvarig utgivare och informationschef.  
 
Övrigt? 
Det är viktigt att en tidning är professionell men samtidigt får den inte bli så professionell att man 
tappar det som jag tyckte var bra med Strömvirveln. Det var lite bondaktig känsla ibland när man 
kunde läsa om någon anställd med någon udda talang någonstans som var skitduktig på 
någonting som ingen annan kände till som man skrev om. Formatet var väldigt annorlunda 
format som jag inte sett innan. Papperskvalitén var lite si och sådär. Det är en skön känsla, det 
gör så att det inte blir så jäkla pr-aktigt. Det får ju inte bli någon fyrfärgsfolder som man får hem. 
Jag tror inte att det blir det heller. Jag hoppas att de behåller lite av den känslan. 
 



 

BILAGA 4 
 
Intervju med ansvarig utgivare och informationschef Carl Selling 
Informationschefens kontor 
Onsdag 2 maj 2007 klockan 15.00 
 
Samhällsvetenskaplig utbildning högskolan i Örebro, läste informationsvetenskap och 
kommunikationskunskap. Kompletterat med Fojo; fortbildning för journalister. Ett år 
organisationsutveckling. 12 år som reporter. Åtta år som kommunreporter. Arbetsmarknads- och 
ekonomireporter. Jönköpingsposten, Värnamo nyheter och Motala tidning. Även facklig 
förtroendeman. Till Norrköpings kommun oktober 2004. 
 
Berätta om Strömvirveln. 
Strömvirveln är en personaltidning som fyller 25 år i år. Det var mycket diskussion kring 
Strömvirveln när jag började i Norrköping kommun. En del tyckte att den hade behov av att 
ryckas upp både innehållsmässigt, formgivningsmässigt och layoutmässigt. Den kändes kanske 
lite trött, och det sa också redaktören. Det fanns en del som tyckte att den moderna tiden hade 
kommit och därför skulle vi inte behöva ha någon personaltidning. Man kunde jobba via intranät 
istället men personligen så känner jag att tidningar är ju ganska viktiga. Det är lätt att ta med en 
tidning in i sängen eller vart man vill. Vi har också slagit fast i riktlinjerna att intranätet är en 
samlingsplats och ska vara en verktygslåda för de anställda där man kan hitta handböcker och 
såna saker. Där hör inte det materialet som en personaltidning kan erbjuda hemma. Alltså finns 
det behov av båda.  
Sen gjorde vi en läsarundersökning för ett och ett halvt år sen som var mycket intressant. Där 
framkom helt klart att våra medarbetare inom Norrköpings kommun vill ha sin personaltidning. 
Man ville ha en som fungerade som ett sammanhållande kitt att man får reda på vad olika 
verksamheter håller på med så att man kan känna en samhörighetskänsla i kommunen. Man vill 
få reda på vad kommunen har för planer och varför man fattar vissa beslut. Vad som kom fram 
också sen i referensgruppen när vi pratade med facken var att man inte tyckte att en 
personaltidning behövde vara, som någon uttryckte det som ”uppdrag granskning”. Man menade 
på att det finns de kanalerna som har det uppdraget. Man får inte glömma att dagstidningar, radio 
och teve har det granskande uppdraget. En personaltidning behöver ju inte granska den egna 
organisationen på det sättet.  
Inte för snygg? 
Det var en del ganska roliga yttranden att en personaltidning inte skulle vara för snygg. Den 
skulle inte vara för glättig, för glossig och den ska inte heller vara förskönande, utan vad vi 
konstaterade var att en inriktning för en personaltidning är att den bör vara lösningsorienterad. 
Lösningsfokuserad. Om du har ett problem med för få män inom vården då ska man beskriva i 
tidningen vad man gör för att få in fler killar inom vården. Vilket jag ser som en ganska offensiv 
journalistik än att bara hitta felen och bristerna för de känner vi ju till i många fall. Och då är det 
ju viktigt att visa hur vi hanterar dem, hur vi gör för att lösa dem.  
 
Vad skulle du säga är målet med Strömvirveln? 
Målet är att ha en medarbetare som har god kunskap om vad Norrköpings kommun har för mål, 
idé och vision. Vart det är vi jobbar åt för mål. Att man också får en yrkesstolthet och 
sammanhållning. Kan man jobba mot de målen så känner jag att man har kommit långt.  
 
Vilken funktion ska en personaltidning ha? 
Personaltidningar ska visa vart en organisation är på väg. Det finns ingenting som står stilla. Det 
är länge sen någonting stod still. Idag är det väldigt mycket rörelse. Jag skulle vilja att vi i tidigare 
skeden kunde skriva om omorganisationer och planer och annat för sådant skapar mycket oro 



 

och oreda. Jag tror att det bygger mycket på delaktighet, på arbetares delaktighet. Att 
medarbetarna är med och formar verksamheten, framtiden. Det ser jag som en väldigt viktig sak. 
När man jobbar i en så stor organisation som en kommun där vi har upp till 200 yrken, då känner 
jag att det är vikigt att man får en bild av ”hoppsan, håller man på med såna grejer inom 
stadsbiblioteket?”. Det är alltså både ett stort omfång inom det geografiska området men också 
inom verksamhetsbredd och –djup. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan visa på förebilder 
och föredömen inom organisationen.  
 
Händelsen förra året, berätta om det? 
Jag gick på föräldraledighet. Vi hade en diskussion om hur vi skulle lösa det här ansvarig 
utgivarskapet under den tiden och en idé var att en person här på kontoret skulle kliva upp och ta 
den rollen. Personen var inte intresserad, det gick inte att hitta en lokal lösning här. En annan 
lösning var att min chef (kommundirektören, Förf. anm.) skulle gå in och ta rollen som ansvarig 
utgivare. Han avböjde efter lite övervägande. Han tyckte inte att det var särskilt lämpligt att han 
klev in på den rollen. Då hittade vi en ad hoc-lösning, för i samma veva tog redaktören ett friår 
och vi fick en person som blev anvisad av arbetsförmedlingen. Det fungerade så på den tiden, att 
arbetsförmedlingen tog en person ur sin hög och sa att den här personen passar utmärkt. Och 
efter att ha tagit referenser och allt så såg jag inget annat skäl än att det skulle kunna fungera. Sen 
hade vi en introduktion där vi gick igenom riktlinjen, uppdraget, hur man skriver i en 
personaltidning. Vi gjorde även upp att det skulle ske avstämningar, dels med ett antal utpekade 
personer här på kontoret och även med mig även om jag var hemma. Så såg det organisatoriskt ut 
runt det hela.  
Sen när jag kom tillbaka till andra numret strax före påsk så hade jag inte fått någon information 
och inte haft någon kontakt. Det kändes jättekonstigt. Och när jag fick ta del av det här materialet 
kände jag direkt att det var väldigt draget, kantat åt ett håll. Vi hade haft en kontakt när vi hade 
pratat om det här med mobbning på arbetsplatser och vi hade gett ett utrymme för hur mycket 
det skulle vara och sen visade det sig att det här var ju betydligt, det hade svällt. Det hade svällt 
utan att det hade skett någon kontakt eller avstämning med mig som ansvarig utgivare. 
Med god kännedom om hur pressetiken ser ut och fungerar, det är något man ska följa vare sig 
man är skribent eller ansvarig utgivare, så såg jag att det här var något som behövde bearbetas. 
Det behövdes tas om hand. Och det var någonting som skribenten och redaktören i det här fallet 
inte accepterade. Där tror jag att det fanns ett missförstånd att en redaktör är ansvarig för en 
produkt, men så är ju inte fallet, det är ansvarig utgivare som är ansvarig för en produkt. 
Skribenten lägger fram material. Det fanns också ett redaktionsråd som inte heller hade blivit 
informerade om de förändringar och avsteg som skulle göras. Så det var en ganska rörig situation. 
När? 
Det var runt påsken.  
 
Hur kände du inför hela historien? 
Jag har funderat på det hur man skulle kunna ha hanterat det på ett annat sätt men jag vet inte 
hur. Jag kanske skulle varit betydligt tydligare gentemot den här redaktören som kom in tillfälligt. 
Sen var det på något sätt som att det ena ledde till det andra. När jag inte fick någon lokalt här 
som kunde axla den rollen och det visade sig att plan B inte heller höll, då blev det så att säga en 
plan C som var nästan kaosorienterad.  
Det visade sig att hon var ju inte intresserad av att följa den plan C heller. Plan C innebar ju att vi 
hade pekat ut ett antal personer som hon skulle vända sig till och stämma av tidningen med. 
Ingen hade sett någonting, fick jag i besked när jag kom tillbaka. Va? Hur ser produkten ut då? 
undrade jag. Så då gick jag in till redaktören och frågade om jag fick se produkten. ”Näe, det är 
min än så länge” sa hon.  
”Vänta, det är jag som är ansvarig utgivare, du är skribent.”  
”Jag har friheten att skriva vad jag vill” 



 

Det blev väldigt het stämning direkt. Sen framkom det väl mer eller mindre att personen som var 
källa till mycket av de här sakerna var ett mycket stark person som kan ha påverkat skribenten.  
Sen fick jag tag i det och i det läget så valde jag att stoppa tryckningen. Det blev otroligt stor 
irritation hos skribenten. Det här måste vi sätta oss ner och gå igenom, sa hon. 
Vaddå? Jag har gått igenom det. Det är jag som är ansvarig utgivare.  
Jag tror inte att hon var bekväm med det uttrycket utan hon såg det som sitt eget stora projekt. 
Jag vet inte varför, men så var det. 
Du fick reda på det här genom ledningsgruppen? 
Nej. Det finns en del missförstånd dock.  
Som jag har förstått det så skulle du ha gått på ett möte med ledningsgruppen direkt när 
du kom tillbaka från din föräldraledighet och då ska någon inom gruppen där frågat vad 
som föregick på tidningen? Då hade inte du tittat på materialet? 
Det är både sant och inte sant. Det var mycket riktigt ett ledningsgruppsmöte, det var det. Men 
det var ingen punkt på agendan att det var saker i Strömvirveln som var på gång. Däremot så var 
det en person som ställde en fråga till mig. Vad är det som händer? Jag har fått ett telefonsamtal 
från redaktören från personaltidningen som ställde som den här personen uppfattade det, väldigt 
konstiga frågor, sa han. 
Vem var den personen? 
Vem den personen var? 
Ja, på ledningsgruppsmötet. Som hade fått samtalet från redaktören. 
I det läget så var det Lars-Åke Edvardsson.  
Och då hade redaktören ringt till honom och ställt frågor och det var därför som han 
hade börjat undra vad man gjorde på tidningen? 
Han återgav några stycken frågor som han kände var märkliga. Jag hade ingen aning om vad det 
var för frågor. Han återberättade att de hade framställts på ett sätt som han uppfattade som 
aggressiva, konstiga, otrevliga. Osammanhängande. 
 
Och sen stoppade du tryckningen? 
Det hann gå en tid där emellan eftersom innan jag fattar ett beslut så vill jag veta vad jag fattar ett 
beslut om. Jag ville naturligtvis ta del av det materialet och se, i min roll som ansvarig utgivare 
ville jag veta hur produktionen låg till. Det var min första fråga. Hur ligger produktionen till? Hur 
långt har tidningen kommit? Hur ser tidningen ut? Hur ser innehållet ut? Ända sen jag började 
jobba här så har jag ju haft en dialog om hur man ska skriva olika artiklar och texter.  
 
21 april stoppade du tidningen och sedan arbetade ni om numret. Hur gjorde ni då? 
Ordinarie redaktör Anneli Hedlund kom tillbaka. Då arbetade vi om. Alltså, vissa artiklar valde vi 
att lyfta ur produkten. Vi valde att hålla det utrymme som hade fastlagts för det här temat. Vi 
skrev inte om några texter. Det fanns ingen anledning att skriva om några texter, utan det var så 
att säga helheten. Vi hade ett resonemang kring urvalet. De texter som inte höll det pressetiska 
måttet kom inte att publiceras.  
 
Hur känner du nu inför det nummer som blev? 
Jag tycker att det var ett okej nummer. Sen kanske det hade blivit annorlunda om man haft en 
dialog från början.  
 
Mona var i kontakt med dig. Vad hände där? 
Jag uppfattade det som att hon hade ett krav på att bli publicerad. Det framgår av det material 
som är inlämnat både till pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd. Hon ville pressa 
fram en publicering och sen när det blev publicerat så hävdade hon att hon inte ville ha materialet 
publicerat. 
 



 

 
Hur ser du på ditt eget agerande? 
Jag tycker att jag har agerat korrekt. Jag skulle inte ha agerat annorlunda om den här situationen 
hade uppkommit oaktat att jag hade säkert sett till att det hade varit en tydligare styrning runt 
redaktören. Jag tänkte kanske lite godtroget och naivt eftersom jag har ganska stort förtroende 
för människor, att det här är någonting som ska kunna fungera. Att man kan följa en instruktion 
som man får som är skriftlig. Att man kan följa en uppgjord plan. Att man kan följa 
avstämningspunkter som rör en produktion. Att man kan lämna ifrån sig material i tid. Det 
kändes nästan som att kommunens personaltidning var kidnappad där ett tag när jag kom 
tillbaka. Det var en olustig situation. Och sen har jag också en bild av att en person som jobbar 
inom en organisation kan ta konstruktiv kritik. Att man kan ta ändringsförslag, förbättringsförslag 
i det material som man får. Men det fanns inga möjligheter för det. 
 
Redaktionskommittén. På det mötet där de diskuterade nummer två, då var det visst bara 
tre personer närvarande. Tycker du att man kunde ställt mer krav på dem? 
Ja, det tycker jag att man kunde ha gjort. Det gjorde jag också klart innan jag gick på 
föräldraledigheten att alla hade ett ansvar. Alla har ett ansvar i ett sånt där läge. Men där tycker jag 
att man som redaktör som är sammankallande kanske har ett större ansvar.  
 
Vad tycker du om Marika Formgrens agerande? 
Det tycker jag är extremt dåligt agerande. Det är ingen medarbetare. En medarbetare är en 
anställd, som ska kunna följa en instruktion, som ska kunna följa anvisningar, policy och 
riktlinjer. Och är det så att man är osäker i något läge så ligger det i ett medarbetarskap att man 
hör av sig. Så gör jag i alla fall. Jag vet inte om det fanns ett syfte, en dold agenda, jag vet inte.  
Från hennes sida? 
Ja.  
 
Hennes första nummer som handlade om yttrandefrihet fick ju också en hel del 
uppmärksamhet. Björn Johansson och du hade någon dispyt mellan er? 
Jag skrev en ledare som handlade om att det är viktigt att man har högt i tak och kan diskutera 
saker på sin arbetsplats för att det är något som organisationen mår bra av och som leder till en 
organisationsutveckling. 
Hade de här händelserna någonting med varandra att göra? 
Inte vad jag ser.  
 
Den gamla policyn sa att tidningen ska vara ett öppet forum för såväl anställda som 
arbetsgivare. Hur ställer du dig till det? 
Efter att jag haft en sån här väldigt grundlig genomgång med både läsare, facken och andra 
grupperingar så visade det sig att när man gick igenom den befintliga riktlinjen så var det en 
formulering som i stort sett samtliga studsade på och inte kände att den var en formulering som 
man ville ha kvar. Samtidigt finns ju det genom att vi skriver att vi jobbar efter de pressetiska 
reglerna, förutsättningarna så finns ju det med som en ande. Men det är ingenting som har lyfts 
upp. 
 
Vad tycker du om den tidigare policyn i sin helhet? 
Det kändes som att den behövde diskuteras igenom rätt noggrant och det gjorde vi ju. Ihop med 
de som jobbar med informationsfrågor, har jobbat med informationsfrågor, de som jobbat som 
tidningsredaktörer för Strömvirveln, de som läser tidningen och politikerna och många andra. 
Det kändes att den behövdes arbetas om. Förnyas. 
 



 

Om du jämför den gamla och den nya? 
Jag känner ju att det här med den nya riktlinjen, för min del så känns den ju väldigt modern. Bra. 
Den talar ju mycket om att skapa den här samhörigheten, den här bilden av en stor organisation 
där det händer mycket och att faktiskt få folk, medarbetarna så informerade och kunniga så att 
man kan vara med. Man kan vara med, man kan vara aktiv, man kan vara delaktig i att utveckla 
den organisation som man jobbar i. Vi lever inte i en statisk organisation, vi lever i en otroligt 
dynamisk organisation.  
 
Vad tror du händer med tidningen nu? 
Vi kommer ha en läsarundersökning igen, den kommer att ske vid årsskiftet. Vi försöker lyssna in 
väldigt mycket hur tidningen har tagits emot av läsarna. Vad vi hittills har kommit fram till är att 
vi fått ett väldigt bra mottagande.  
Vad har du för visioner? 
Jag har visioner med en tätare utgivning av personaltidningen. Jag tycker att den är en väldigt 
viktigt kanal för medarbetarna i Norrköpings kommun. Framför allt eftersom min bedömning är 
att vi kommer att ha ett ännu mer uppdrivet tempo i samhällsutvecklingen. 
Vi vill ha ett aktivt redaktionsråd. Vi vill ha fler pennor i tidningen. Alltså mer delaktighet från 
medarbetare och andra och det har vi också lyckats med. 
Det är redaktionsrådet som är med och skriver då eller är det externa också? 
Vi har lyft in kontorsinformatörerna som jobbar ute i verkligheten. De har fått plats i 
redaktionsrådet och kan då vara kanaler in för personer som skriver.  
 
Övrigt? 
Jag tror att vi kommer ha en personaltidning som kommer att komma ut på papper och även att 
vi kommer att ha en tätare utgivning. Jag tror inte att den kommer att försvinna. Den kommer 
säkert att finnas i 25 år till. Jag tror det.  
Jag tror aldrig att en tidning blir trovärdig om den sparkar och slår åt olika håll och kanter. 
Facken tog ju väldigt illa vid sig av de här publiceringarna, mycket mer än vad jag trodde att de 
skulle göra. De kände inte igen den bilden som redaktören i vissa delar gav uttryck för. Framför 
allt i den här efterdebatten så kände de att det var effektsökeri. De var också väldigt besvikna för 
de ser ju också värdet i att ha en tidning för personalen, en personaltidning som gör att man kan 
känna yrkesstolthet men att man inte väjer för de behoven och problemen som finns i en så här 
stor organisation. Man hanterar dem på ett lösningsorienterat sätt. 
 



 

BILAGA 5 
 
Intervju med kommundirektör Björn Johansson 
Kommundirektörens kontor 
Fredag 11 maj 2007 klockan 08.30 
 
Arbetat på Norrköpings kommun sedan 1988. Började som skoldirektör. Arbetat som 
kommundirektör sedan 1995. 
 
Berätta om Strömvirveln. 
Det är en personaltidning som har sökt efter sin identitet i ett antal år men som numer börjar få 
med mig på ett väldigt bra sätt. De har klarat ut vad det är de ska vara för någonting. Hur ska 
engagemanget kring den vara? Vilka ska ha påverkan på hur utformningen ska vara? Nu när man 
klarat ut det, så försöker man leva upp till det och det tycker jag att man har klarat ut det på ett 
väldigt bra sätt.   
 
Vad är målet? 
Det är att vara en informativ tidning så att våra anställda verkligen ser fram emot de nya numren. 
Vad är det i den idag som gör det spännande och intressant att läsa? Och gärna att den får ta upp 
kontroversiella frågor också. Den ska också vara informativ, det är klart.  
 
Berätta om den händelsen som var i april förra året, eller den började ju egentligen 
tidigare. När det var ett nummer som stoppades? 
Jag vet inte egentligen inte vad som var orsaken till det. I botten tror jag att det var en rekrytering 
som inte var sådär hundra i sammanhanget. Vi fick hit en vikarie som hade egna syften med vad 
man ville göra och tog ut svängarna ganska så rejält. Under den tiden var också 
informationschefen tjänstledig för vård av barn och såna saker så vi hade inte riktigt full koll i tid 
på. Och omständigheterna, den var ju inte avstämd. Det som har skett efter, det skulle ha skett 
tidigare i sammanhanget.  Och haft det här goda med sig; vad är det egentligen som vi vill ha? Ska 
det vara ett informationsblad eller ska det vara någonting mera? När man hade gått till botten 
med det så blev det någonting mera än ett informationsblad. Det är det goda med det hela. Men 
som ett mer rakt svar på din fråga så vi hade inte det genomtänkt ordentligt när vikarien kom in. 
Är inte det tydligt så kanske man har ambitioner och så sticker det iväg på nåt sätt.  
Hur kunde det bli så? 
Så blir det i alla stora organisationer. Ibland stannar vissa verksamheter upp och sen tar det fart 
igen. Vid sidan av det kan alla verksamheter gå som tåget. Så är det jämt. Man är inte på tå jämt i 
alla delar i en stor organisation. 
Det första nummer som Marika Formgren gjorde handlade om yttrandefrihet. Då var det 
skriverier om att du och personaldirektören P-O Strandberg hade reagerat mot det 
numret.  
Inte att de tog upp ämnet, men på vilket sätt som de tog upp det. Jag reagerade inte så mycket 
mot henne utan mer mot Carl som var väldigt omogen i ett ledarstick. Som skadade redaktionen 
och förtroende inom ledningen. Hur kan en informationschef som sitter så centralt tycka att 
genom att vi har högt i tak så är det en garant för att det inte blir missbruk? Precis som att vi inte 
har någon förvaltningsapparat. Det blev helt galet. Vi var ju tvungna att reagera på honom.  
Kan du berätta om hur du agerade? 
Jag blev förbannad och sa vad jag tyckte och tänkte. Sa att Carl, nu blir det karantän ett tag så att 
vi kan diskutera det här i lugn och ro. Carl tog det på ett förståndigt sätt. Han ställde frågan ”Har 
jag ditt förtroende eller inte? och jag svarade ”Just nu är det sviktande men du kommer att få det 
om du tar dig igenom det här på ett upprätt sätt.” Vilket han gjorde. Han kom ju igen och ställde 
frågan ”Vad är det vi vill ha? Och fick svar på det. Då präntades det ner, vad ska tidningen vara i 



 

framtiden. Och så fick han feed back och okej och sen anställde han personal därefter som var så 
pass bright och som kunde leva upp till en superb avdelning. 
På vilket sätt kom han tillbaka? 
Han var tjänstledig för vård av barn och sen så när han kom tillbaka så tog vi samtalet på en gång. 
Han fick hänga med i ledningsgruppen på en gång. Vi pratade öppet om det, han och jag, rakt 
upp och ner, med alla de andra och sen var han med i familjen, så att säga. Vi har förtroende för 
dig men det här är inte acceptabelt, sa vi. 
Men det var innehållet i ledaren som ni hängde upp er på? 
Ja, för mig var det det. Jag tar ju emot alla nyanställda, nya chefer och så vidare och går igenom 
vad det är att jobba offentligt. Vad innebär offentlighetsprincipen, vad innebär meddelarfriheten. 
Jag ser inte det som en tvångströja men om man är medveten så är nästan det en styrka. Vilket 
tvingar fram rättframheten i en genom att det är på det sättet. Då kändes det väldigt knepigt att 
det inte fanns ett ord med om vad gör kommunen runt omkring. Det framställdes på ett helt 
annat sätt. Det känns inte bra i en personaltidning. Det är klart att vi reagerade på det.  
 
Carl Selling är ju ansvarig utgivare. Det är han som ska stå för innehållet. Du känner inte 
att du har lagt dig i hans arbetsuppgifter? 
Nej, i och med att jag inte hade åsikter om det hela. Jag kan ju ha åsikter om honom. Han är ju 
direkt underställd mig. Jag hade inte åsikter om tidningen som sådan. Framställer han som 
ansvarig utgivare sin organisation på ett felaktigt sätt så måste vi har rätt att reagera.  
 
Vad tycker du om hans agerande? 
När man kommer från en mindre kommun till en större kommun så vill man ju göra så mycket. 
Det finns ett sådant genomslag när man tar itu med saker. Man kan ju bli fartblind i 
sammanhanget. Det är inte fullt så genomtänkt vilket genomslag det kanske får. Det här var bara 
en lärotid för Carl. Jag tycker att han har vuxit med uppgiften. Det här har stärkt hans position 
som informationschef, det tycker jag. 
 
Vad tycker du om Marika Formgrens agerande? 
Jag känner inte personen ifråga. Vi har ju 10000 anställda och så kommer det in personer ibland 
som kan ha sina egna syften. Vill driva någonting. Och det är inte alltid så lätt att upptäcka för det 
går stick i stäv med vad uppdragsgivaren har för ambitioner och tankar i sammanhanget. Det blir 
ett vakuum och då passar man på att fylla ut det. 
 
Det arbetet med det sista numret som hon gjorde, hur känner du inför det? 
Mobbningstemat. 
Det är någonting som inte jag kan kommentera för jag kommer inte ihåg någonting.  
Det var mycket skriverier omkring det här. 
Ja. Jag är ledsen men jag kan inte ge sig något, för jag kommer inte ihåg något. Andra var ju 
involverade i det, men det kommer jag inte ihåg så mycket. Vad var det för någonting? 
Det var ett mobbningsnummerstema och det var sex sidor. Hon hade intervjuat tre 
personer. Det skulle vara ett temanummer på sex sidor och sen senare gjorde Carl Selling 
om det och det nummer som blev var med två sidor mobbningstema. 
Det stämmer. Nu kommer jag ihåg. Det var väl att hon gick vilse med en person där rakt upp och 
ner som det blev galet av. 
Hade du sett det här materialet innan Carl Selling kom tillbaka? 
Vilket material? 



 

Mobbningsmaterialet. Han kom tillbaka den tredje april efter sin föräldraledighet och då 
gick han på ett möte med ledningsgruppen det första han gjorde som jag har förstått det. 
Vet du om du hade sett materialet innan för då hade han inte sett det själv? 
Jag kan inte dra mig till minnes detta. Jag vill inte ha någonting med stoff att göra, för det är inte 
min grej. Men det kan jag inte dra mig till minnes. Däremot kan jag dra mig till minnes att den 
här personen som hon hade intervjuat det var ju en rejäl borderline… (Telefonen ringer. Paus.)  
Du pratade just om den här kvinnan som hade blivit intervjuad. Mona hette hon i 
tidningen. Du sa något om borderline-fall. 
Det var ett rejält problem med den kvinnan hela vägen. Och så plötsligt ska hon bli politiker för 
att komma in på något sätt. Så då fick de plocka bort henne från lärarutbildningen. Då kände hon 
väl någon slags… Det blev inte bra i alla fall. 
Så man skulle ha tagit bort henne? 
Man måste tänka vad det egentligen är för någonting.  
Hon PO-anmälde ju tidningen också senare. 
Ja. Men nu blir det ju inte mer med det. Men mobbning, vuxenmobbning, det finns ju överallt. 
Det finns ju i vår kommun också. Det finns på arbetsplatser överallt säkerligen. Så att ta upp 
temat som sådant och göra någonting av det är självfallet. Men man måste vara rätt så duktigt 
journalist så att man inte går vilse i det. Och sen spegla vad gör man för någonting, vad kan 
hända och hur är man otillräcklig och problematisera runt omkring det. Och vems ansvar är det, 
hur ser det ut? Det är mer såna saker som man tycker att man borde ha tagit upp. 
 
Nu är tidningen omgjord och den har fått ny redaktör och nytt format. Vad tror du 
händer med den nu? 
Jag hoppas att det blir en spännande och bra personaltidning som våra anställda ser fram emot 
när det rasslar till i brevlådan. Att man känner sig nöjd och kan vara en nöjesfaktor, framför allt 
hos våra anställda. 
 
Hur känner du efteråt inför den här händelsen? 
Det är inget roligt när man är mitt uppe i det. Det känns inte bra med Carl som inte var här och 
det som hände och så vidare. Det är väl den ena biten. Den andra biten är väl att vi kunde ta 
frågan vidare. Det som vi tycker blev den bra biten var att vi kunde stanna upp och ta oss en rejäl 
tänkare och inte fega ner och göra ett informationsblad av den. Det skulle vara en redaktionell 
text som belyste områden som man kan sätta fingret på och så vidare. Det känns bra, tycker jag.   
 
Nu består ju redaktionsrådet av informatörer. Hur tror du att det blir med det? 
Det är klart att det blir mer en slagsida åt informativt material. Så kommer det vara. Men det var 
det som vi eftersträvade. Den här interna granskningen får faktiskt medier utanför ha av oss som 
sitter med ansvaret. Och det sköter de ju stenhårt.  
 
Vilken funktion tycker du att en personaltidning ska ha? 
Ungefär där vi har landat nu. Det tycker jag känns rätt så bra. Låt oss köra något år och sen kör vi 
en utredning. Inte bara en feel good-tidning utan lite vassare sammanhang. Lite förklarande, lite 
djupare, lite mer förståelse för våra anställda än vad man kan läsa i massmedia. Och sen ha 
möjlighet att vara ute med det i tid så att läsarna inte har läst om det någon annanstans. Att man 
har förstånd att hålla på vissa saker så att personaltidningen får första tjing.  
Du sa vassare. Vad menar du med det? 
Vassare på så sätt att man inte bara läser första delen av en artikel utan att man känner att det här 
var faktiskt intressant. Intressant för mig att sätta mig in i. Att man läser igenom. Att man har 
möjligheten att förhålla sig till det. Då tycker jag det är vassare än bara rena beskrivningar; det här 
gör man, såhär ser det ut. Lite problematiserande.  
 



 

Vad tycker du om Carl Sellings roll som ansvarig utgivare och informationschef? 
Jag vet inte hur man ska kombinera det på ett annat sätt. När vi har det på det här sättet så går 
det att kombinera. Men vill man ha en tidning som håller på med kritiska analyser, då går det ju 
inte att förena. Men det är ju inte syftet.  
 
Om ni hade velat ha en tidning som hade varit granskande, hur hade ni ordnat det då? 
Det skulle vara en fristående. Vi skulle inte ens ta ansvar för den, utan vi skulle bara putta till 
pengar. Så fort vi ger oss på att organisera så blir den ju nämligen styrd. Men det har inte fallit oss 
in.  
 
Den gamla policyn sa att tidningen ska vara ett öppet forum för både anställda och 
arbetsgivare. Hur ställer du dig till det? 
Jag vet inte. Öppet forum, var sätter man gränsen? Hur öppet ska det vara? Jag tror inte att vi är 
beredda att ha en personaltidning där syndikalisterna tar för sig och talar om att de ska göra 
uppror. Jag tror inte att det kan vara så öppet så att man låter anarkister vara med och skriva.  
Du tycker att det är svårt att definiera ”öppet”? 
Det är himla svårt. Jag tror att var och en har sin tolkning av det. Man kan aldrig komma ifrån att 
en personaltidning är någon slags husbondens röst. Det finns ju som ett grundsanslag och sen är 
den öppen i relation till det på något sätt. Det skulle jag tro. Att ta ut svängarna, och vara spetsig 
som jag nämnde förut, då kanske den inte är riktigt läsvärd. Den måste framför allt vara 
vederhäftig. Det är förutsättningen. 
 
Vad tycker du om policyn som finns nu? 
Den är bättre. Den fångar in vad vi vill på ett annat sätt. Något som vi kan stå för, klä i ord.   
 
En sak ska du ha med dig. Jag kan inte svara sådär väldigt precist. Däremot lägger jag stor 
betydelse vid att Carl är väldigt nära mig. Vad är det vi tycker och tänker i kommunen, vad vill vi 
göra, det måste Carl veta. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att vi inte har en informationsbas som 
är väldigt långt borta och lever sitt eget liv. Den kan ta del av ledningen och styrningen av 
kommunen. Därför blir det extra noga om man känner att fan, ursäkta, det här är rätt åt skogen. 
Då känns det stereotypt på en gång. Vi kan ju inte ha en informationschef som går i klinch på en 
ledarsida mot sina kollegor utan först måste han ta det med dem rakt upp och ner. Det känns så 
tungt när man mister eller brister i förtroende. Det finns bara två lägen egentligen. 
Så den objektiva journalistiken får ta ett steg tillbaka? För att man måste tänka för den 
egna organisationen först? 
Ja, så är det. Det kan man inte sticka under stol med. Men sen får man inte fega. Den här 
objektiva journalistiken får göra ett stor avkall, det behöver den inte göra. Den kan vara ganska så 
nära men ändå så måste man känna att det finns en sfär där man kan klara av det här med. Att 
man har tilliten och kan lita på någon.  
 
 



 

BILAGA 6 

  
Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Från Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 39-41 
 

 



 

BILAGA 7 
Resultat kvantitativ undersökning med bortfall 
 
Nedanstående tabeller visar (i centimeter) hur långa varje kategoris sammanlagda citat varit. 

Summan till höger mängden av citaten från varje enskilt nummer. Summan nedtill i tabellerna 

visar hur långa citat de olika kategorierna haft. I diagrammen redovisas citat från inom 

kommunen och från externa personer eller personer som ej gått att identifiera. 

 
Direkta citat 
Nedan redovisas resultaten för de direkta citaten.  
 

  Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 
företrädare  

Extern/Vet 
ej  

Summa enskilda 
nummer  

4/2005 392,4 125,7 69,2 0 94,6 681,9 
5/2005 437,6 100,3 15 20 314,1 887 
1/2006 1196,9 1492,2 54 126,1 46,2 2915,4 
Summa enskilda 
kategorier 2026,9 1718,2 138,2 146,1 454,9 

4484,3 
Tabell 3.1 visar de direkta citaten från Strömvirveln nummer 4/2005, nummer 5/2005 och 

nummer 1/2006. Dessa är de tre nummer som förekom det stoppade numret. 

 
 

  Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 
företrädare  Extern/Vet ej  Summa enskilda 

nummer  
2/2006 331,4 0 11,8 222,7 76,5 642,4 

3/2006 302,5 65,4 274,8 0 0 642,7 

4/2006 327,1 338,4 0 0 99 764,5 
Summa enskilda 
kategorier 961 403,8 286,6 222,7 175,5 2049,6 

Tabell 3.2 visar de direkta citaten från Strömvirveln nummer 2/2006, nummer 3/2006 och 

nummer 4/2006. Dessa är det från början stoppade numret, och de två efter det kommande. 

 

Direkta citat nummer 2/06, 3/06 och 4/06 med 
bortfall 
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Figur 3.1                        Figur 3.2 
 
 
 
 



 

Indirekta anföringar 
Nedan redovisas resultaten för de indirekta anföringarna.  
 

  Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 
företrädare  Extern/Vet ej  Summa enskilda 

nummer  
4/2005 51,3 7,4 5,1 0 0 63,8 
5/2005 62,5 17,7 0 0 42,4 122,6 
1/2006 246,1 54,9 0 0 16,5 317,5 
Summa enskilda 
kategorier 359,9 80 5,1 0 58,9 503,9 

Tabell 4.1 visar de indirekta anföringarna från Strömvirveln nummer 4/2005, nummer 5/2005 

och nummer 1/2006. Dessa är de tre nummer som förekom det stoppade numret. 

 
 

  Anställd  Arbetsgivare  Förtroendevald  Facklig 
företrädare  Extern/Vet ej  Summa enskilda 

nummer  
2/2006 62,6 0 0 34,7 179 276,3 
3/2006 58,7 16,4 83 0 0 158,1 
4/2006 185,2 90,1 0 0 13,3 288,6 
Summa enskilda 
kategorier 306,5 106,5 83 34,7 192,3 723 

Tabell 4.2 visar de indirekta anföringarna från Strömvirveln nummer 2/2006, nummer 3/2006 

och nummer 4/2006. Dessa är det från början stoppade numret, och de två efter det kommande.  

 
 

Indirekta anföringar nummer 4/05, 5/05 och 1/06 
med bortfall
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Indirekta anföringar nummer 2/06, 3/06 och 4/06 
med bortfall
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BILAGA 8 
 
Informationssökning 
 
Stockholms universitetsbiblioteks katalog 
Litteratursökning 2007-04-03 klockan 14.33 
”Intern information” – 10000 träffar 
”Interninformation” – 0 träffar 
”Intern tidning” – 1731 träffar 
”Intern kommunikation” – 4606 träffar 
”Intern journalist” – 1550 träffar 
”Företag intern information” – 10000 träffar 
 
Libris nationella bibliotekssystem 
”Kommunikationsfrågor” – 105 träffar 
”Företag information” – 10000 träffar 
”Journalist” – 638 träffar 
”Journalist företag” – 1 träff 
 
Libris nationella bibliotekssystem 
Litteratursökning 2007-04-04 klockan 12.59 
”Intern kommunikation” 44 träffar 
”Personaltidning” (Publikationstyp: Böcker inklusive seriedelar) – 16 träffar 
”Personaltidning” (Publikationstyp: avhandling) – 0 träffar 
”Företagstidning” – 36 träffar 
”Tidning intern journalist” – 0 träffar 
”Interninformation” – 19 träffar 
”Internkommunikation” – 8 träffar 
”Kommunikationsfrågor” – 235 träffar 
”interntidning” – 23 träffar 
 
Sökning på Internet 2007-04-12 klockan 15.20 
www.sjf.se 
”Strömvirveln” – 0 träffar. 
www.journalisten.se  
”Strömvirveln” – 3 träffar 
www.google.se 
”Marika Formgren” – 27 träffar. 
”Carl Selling” – 40,900 träffar. 
”Strömvirveln”– 334 träffar. 
www.nyhetsportalen.se 
”Strömvirveln”– 13 träffar  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 9 
Marika Formgrens specialutgåva av Strömvirveln nummer 2 2006 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

BILAGA 10 
 
Framsida och temauppslaget sida 6-7, Strömvirveln nummer 2 2006 

 
 

 



 

 



 
 


