
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En salig blandning.  
En undersökning av policyn för Frälsningsarméns 

tidning Stridsropet   

 

Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och it. 

Magisteruppsats 15 poäng i journalistik. Vårterminen 2012. 

Magisterprogrammet i Journalistik. 

 

Av: Gunnar Nygren 
Handledare: Jöran Hök  
Examinator: Elin Gardeström 
 



  1 

 
Abstract 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer 

som påverkar utformningen av Frälsningsarméns tidning Stridsropet över viss tid, 

samt hur tidningens policy styrt det redaktionella arbetet Dessutom har jag försökt 

visa vilket utrymme chefredaktören har att påverka innehållet och vilken 

ledarskapsstil denne tillämpat. Med hjälp av både kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativa intervjuer undersöks Stridsropet under fyra olika chefredaktörer, vilken 

typ av artiklar som publiceras samt hur de fyra chefredaktörerna förhåller sig till 

den av ägaren fastställda policyn. Resultatet analyseras sedan främst med hjälp av 

Andersson Odéns (2001)  teorier om redaktionell policy. Resultatet från 

intervjuerna visar att chefredaktörerna följer den övergripande redaktionella 

policyn som är norm för alla Frälsningsarméns tidningar med namnet Stridsropet 

(engelska War Cry) över hela världen.  I intervjuerna framkommer även att varje 

chefredaktör har relativt stor frihet att utforma innehållet i tidningen efter egna 

intentioner och intressen. Den kvantitativa undersökningen visar dock att man är 

relativt försiktigt med att utnyttja möjligheten att ta upp det som man uppfattar som 

tabu‐belagda ämnen som skilsmässor, aborter, homosexualitet och sex före 

äktenskapet.  Slutsatsen i undersökningen är att chefredaktörerna följer 

Frälsningsarméns policy för tidningen Stridsropet, dels den traderade från högsta 

ledningen i London samt den från ledningen i Sverige. Undersökningen visar även 

att chefredaktören har ganska fria ramar att själv utforma och påverka innehållet i 

tidningen, men att ansvarige utgiven inte tvekar att ingripa och kräva ändring av 

artiklar som man inte anser svara mot policyn, som bland annat innebär att man 

inte skall ta partipolitisk ställning. 

 

 

 



  2 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 
    1. 1 Stridsropet en tidning som har förändrats.......................................................... 4 

    1.2 Bakgrund……………………………………………………………………… .6 

    1.3 Syfte och frågeställningar…………………………………………………… . .7 

    1.4 Avgränsning…………………………………………………………………… 7 

    1.5 Disposition……………………………………………………………………. .7 

2. Teori & Tidigare forskning……………………………………………      8 

       2.1. Tidningars policy…………………………………………………………    8 

       2.1.1. Alla har en policy…………………………………………………………  8 

       2.1.2  Redaktionell policy förebygger konflikter………………………………  12 

       2.1.3 Journalistens förhållningssätt till sina läsare……………………………    13 

       2.1.4 Framgångsrikt ledarskap………………………………………………… .14 

       2.2 Framgångsfaktorer…………………………………………………………  16 

      2.3 Sammanfattning av teorier…………………………………………………   17 

 3. Författarens position……………………………………………… ……   18 

 4. Metod…………………………………………………………………………  19 

     4.1 Kvantitativ innehållsanalys…………………………………………………  .19 

        4.1.1 Genomförande kvantitativ innehållsanalys……………………………     19 

        4.2 Kvalitativa intervjuer………………………………………………………  21 

        4.2.1 Genomförande av kvalitativa intervjuer…………………………………  21 

        4.3 Intervjuade i undersökningen……………………………………………… 22 

        4.4  Redaktionell text…………………………………………………………    23 

        4.5 Val av frågor……………………………………………………………       23 

        4.6 Etiska aspekter……………………………………………………………    23. 

        4.7 Validitet och reliabilitet…………………………………………………      24 

5. Resultat………………………………………………………………………     24 

    5.1 Har Stridsropet en policy?.................................................................................. 24 

    5.2 Hur speglar artiklarna under varje chefredaktör tidningens policy?.................  28 

    5.3 Hur påverkar chefredaktörernas intressen innehållet?....................................... 31 

    5.4 Chefredaktörernas kontakt med läsarna……………………………………      36 

    5.4.1 Chefredaktörernas syn på läsekretsen……………………………………      37 

    5.4.2 Chefredaktörens ledarskap…………………………………………………   38 

6. Analys………………………………………………………………………….   40 

 6.1.Förållande till policyn………………………………………..………………..     40 



  3 

 6.2 Följs policyn…………………………………………………………………….   41 

 6.3 Chefredaktörens mål med tidningen……………………………………………    42                                                     

 6.4 Chefredaktörernas kontakt med läsarna………………………………………       44 

 6.5 Ändras det redaktionella innehållet?………………………………………            45  

 6.6  Större förändringar...................... ……………………………………………….  45 

 

 7. Slutdiskussion……………………………………………………………….    46 

  7.1. Chefredaktören påverkar innehållet…………………………………………… 46 

  7.2  Förslag till vidare forskning…………………………………………………… 49 

 

 8. Källförteckning………………………………………………………………   50 

 8.1 Tryckta källor………………………………………………………………… …50 

 8.2 Icke tryckta källor………………………………………………………………  50 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor till chefredaktörer……………………………………………. 51 

Bilaga 2  Intervjufrågor till chefsekreteraren, Frälsningsarmén i Sverige……………   52                                

Bilaga 3 Intervjufråga till tidigare reporter vid Stridsropet……………………………. 52 

Bilaga 4  Intervjufrågor till Philip Halcrowe……………………………………………53 

Bilaga 5 Intervjufrågor till Bert Åberg………………………………………………….53 

Bilaga 6 Kodschema…………………………………………………………………….54 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

. 

 

 

 

 

 



  4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

1.1Stridsropet en tidning som har förändrats och anpassats 
Frälsningsarméns tidning Stridsropet är en av de äldsta ideella tidskrifterna i 

Sverige. Den utkommer med 4.000 exemplar varje månad. Tidningen har 1.400 

prenumeranter. Resten av upplagan säljs av frivilliga på gator och torg. 

Prenumerationspriset är 360 kronor för en helårsprenumeration.  De 1.400 

prenumeranterna får tidningen hemskickad i brevlådan varje månad. De resterande 

2.600  exemplaren säljs genom Frälsningsarmens kårer, som har en så kallad 

kårprenumeration. Det innebär att man abonnerar på ett valfritt antal exemplar 

varje månad och betalar tjugofem kronor per exemplar. Kårerna tar sedan det pris 

som är tryckt på tidningen, det vill säga trettio kronor. Upplagan har minskat 

betydligt från det första året som undersöks i denna uppsats, år 2000. Då var 

utgivningsfrekvensen tjugofem nummer per år mot tolv år 2012. 

Prenumerationspriset år 2000 var 395 kronor för en årsprenumeration, och 

upplagan 20.000 exemplar.  År 2007 var upplagan 6.000 exemplar och 

prenumerationspriset 450 kronor för en årsprenumeration.  Att det varit så stor 

nedgång i upplagan beror i huvudsak på att kårerna (församlingarna) dragit ned på 

sina kårprenumerationer. Orsaken till detta är, att man helt enkelt inte får 

medlemmarna att ställa upp och sälja tidningen på torg och gator. De gamla trofasta 

tidningsförsäljarna  försvinner den ena efter den andra, antingen genom dödsfall 

eller att man tycker att man inte längre orkar stå ute och sälja tidningen. 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I förlängningen ser det ut som om tidningen förvandlas till en ren nättidning om 

upplagenedgången fortsätter. ”Jag tror att tidningen är nedlagd om cirka fem år, då 

intäkterna har minskat för varje år, och tryck‐ och portokostnaderna bara ökar” 

(Anders Östman, chefredaktör 2007). 

Tidningens kostnader för tryck och distribution är 50.000 kronor  per månad. Vilket 

blir 600.000 kronor per år. Intäkterna under samma tid är cirka 1 miljon 200 000 

kronor. Överskottet skall betala löner och utgifter för en redaktion på fem 

journalister. 

De 600.000 som finns kvar när de rörliga kostnaderna betalts räcker inte till detta, 

utan tidningen gick 2011 med en förlust med 200.000 kronor. Nuvarande 

chefredaktören Bert Åberg, anser inte att det finns utrymme att höja 

prenumerationspris eller lösnummerpris år 2013, varför förlusten detta år kommer 

att bli ännu högre, och organisationen Frälsningsarmén får skjuta till pengar. 

”Lägga ned tidningen eller göra om den till en nättidning, kan inte Frälsningsarmén i 

Sverige ensamt besluta om, utan måste i så fall ha ett godkännande från 

Internationella högkvarteret i London .”( Johnny Kleman, chefsekreterare, 

Frälsningsarmén i Sverige) 

 Stridsropet  berättar om Frälsningsarméns sociala och andliga verksamhet i 

Sverige, plus att man alltid har ett personporträtt av en intressant person. Själv har 

jag sett hur det redaktionella innehållet förändras. Vad beror det på? Har tidningen 

en redaktionell policy som den följer, och vem har i så fall beslutat om den? Nu har 

jag gjort en studie av relationen mellan utgivarens policy och chefredaktörernas 

journalistiska ambition i en svensk organisationstidskrift. Som fallstudie har valts 

tidskriften Stridsropet. 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1.2 Bakgrund 
 Frälsningsarmén.  
Frälsningsarmén grundas av William Booth i London 1865. Till Sverige kommer den 

kristna rörelsen 1882, och Hanna Ouchterlony blir Frälsningsarméns första ledare i 

Sverige. Idag har Frälsningsarmén  6.000 medlemmar, 350 fast anställda pastorer 

(officerare) och 116 församlingar.  Frälsningsarmén bedriver ett omfattande socialt 

arbete i Sverige, med öppen social vård på ett 20‐tal ställen. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Frälsningsarmén ) Hanna Ouchterlony startade 

rörelsens tidning Stridsropet och gav ut den varje vecka. Dess engelska förebild 

heter the War Cry och startades av William Booth 1879. Tidningsförsäljningen på 

gator och krogar i London utgjorde en betydande inkomstkälla, och försörjde de 

engelska frälsningsofficerarna under slutet av 1800‐talet. (Murdoch 1994, s. 143) 

Stridsropet utkom med sitt första nummer i Sverige 1883. Tidningen är sedan 2009 

månadstidning med 12 nr per år. Stridsropet ges ut i pappersupplaga men cirka 

hälften av det redaktionella innehållet brukar publiceras på Frälsningsarméns 

hemsida, en vecka efter utgivning.(www.fralsningsarmen.se) Redaktionen består av 

chefredaktör plus fyra medarbetare som svarar för cirka 80%  av det redaktionella 

innehållet. De fem senaste chefredaktörerna har varit Rolf Roos, Alf Gunnar Brodd, 

Eva Kleman och Anders Östman.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkat Stridsropets 

utformning under en viss tid under loppet av fyra chefredaktörer. Undersökningen 

undersöker också vilken inverkan uttalad och outtalad policy har på tidningens 

utformning samt visa vilken ledarstil respektive chefredaktör tillämpat. 

 

Frågeställningar: 
 * Hur förhåller sig chefredaktörerna till tidningens policy? 

 * Ändras innehållet i Stridsropet vid byte av chefredaktör? 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* Vilket utrymme har chefredaktören att påverka innehållet? 

* Hur håller tidningen kontakt med läsarna? 

* Påverkar Frälsningsarméns ledning innehållet i tidningen? 

*Vilken typ av ledarskap har chefredaktören utövat? 

 

1.4 Avgränsning. 
Jag har avgränsat mig till att intervjua fyra tidigare chefredaktörer för Stridsropet. 

Tre av dem är pensionärer och en har en tjänst som sektionschef inom 

Frälsningsarmén. 

Jag har även undersökt vilka artiklar som publicerats i Stridsropet under en 

tremånadersperiod för varje chefredaktör. Tidningens utgivningsfrekvens under 

den tiden har varit veckoutgivning för de två första chefredaktörerna, Rolf Roos och 

Alf Gunnar Brodd. När chefredaktör nummer tre (Eva Kleman) tillrädde ändrades 

utgivningsfrekvensen till var 14:e dag. Dock startades en medlemstidning samtidigt 

med att chefredaktör nummer tre i undersökningen tillträdde. Denna 

medlemstidning fick även den en utgivningsfrekvens var 14:e dag. 

 

1.5 Disposition 
I uppsatsen redovisas först övergripande teorier om 1. Redaktionell policy,  

2. Journalister och deras publik samt 3. Framgångsrikt ledarskap på tidningar. Där 

ingår även avsnitt om tidigare forskning inom tidningsområdet. 

 Efter det följer ett avsnitt om hur jag gått tillväga och metoder som beskriver hur 

den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen har utförts. Därpå redovisas 

studiernas resultat. Upplägget är att jag redovisar vilka områden varje chefredaktör 

prioriterar, med kommentarer. Därefter beskriver jag utfallet av intervjuerna som 

tar fasta på beskrivning av den redaktionella policyn och hur chefredaktörerna 

ställer sig till ägarens policy. I undersökningen beskrivs även chefredaktörernas 

ledarstil och vilka förändringar de genomfört för tidningens redaktionella 

utformning. 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2. Teori & Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenterar jag tre teorier som har varit relevanta för 

undersökningen. 

Jag har valt teorier om redaktionell policy och hur det slår igenom på det 

redaktionella innehållet.  Detta bildar ram kring frågan om Stridsropets policy.  

Teorier om journalisternas förhållningssätt till sina läsare och teorier om 

framgångsrikt ledarskap ger en bakgrund till att förstå hur de fyra 

chefredaktörernas val av redaktionella artiklar. 

 

2.1 Tidningars policy 
Tomas Andersson Odéns avhandling vid Göteborgs Universitet (Redaktionell policy 

om journalistikens mål och inriktning i svensk dagspress 2001), utgör för den här 

uppsatsen ett av de teoretiska underlagen. 

 

2.1.1 Alla har en policy, uttalad eller outtalad 
 Alla tidningar har en redaktionell policy. Med policy menas regler för hur 

journalistiken skall bedrivas, (Andersson Odén 2001) vare sig de nu erkänner det 

eller ej skrev den amerikanske sociologen Warren Breed på 1950‐talet. Breed 

menade att alla tidningar hade en linje för hur deras redaktioner skulle förhålla sig 

till politik och andra företeelser i samhället, som till exempel till intervjupersoner. 

Det som var utmanande i Breeds påstående var att han inte bara syftade på 

tidningarnas ledarsidor, utan på tidningen som helhet. (Breed 1955).  Breed 

betraktar policy som en form av riktlinjer för den journalistiska verksamheten och 

den som lägger ut kursen är tidningens utgivare. I Stridsropets fall är det 

organisationen Frälsningsarmén som är utgivare och lägger ut riktlinjen för 

tidningens policy. 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När det gäller tidningsutgivandet innebär policyn att den kan innehålla riktlinjer 

som begränsar journalisternas möjligheter att göra egna bedömningar, men även 

tidningsläsarnas, intervjupersonernas och annonsörernas möjlighet att påverka 

tidningens verksamhet. När det gäller en tidningsredaktion är det utgivaren, den 

som äger tidningen som lägger fast den redaktionella riktlinjen. ( Andersson Odén 

2001, s. 29). 

Konkreta policydirektiv. 
Andersson Odén ger exempel på handfasta konkreta policybeslut som styr 

redaktionen för  en tidning. Ett är att Connecticuts största judiska tidning (upplaga 

30.000 exemplar) år 1994 meddelade att den inte skulle publicera nyheter om 

giftermål mellan judiska och icke judiska medborgare. I England väckte 

tabloidtidningen New of the World (nedlagd 2011, efter en avlyssningsskandal) 

uppmärksamhet genom att offentliggöra namn och bild på dömda pedofiler efter  ett 

policybeslut av chefredaktören .(Andersson Odén 2001, s. 31). 

Sättet att kommunicera riktlinjer från ägare till redaktion varierar. 

Det kan vara underförstådd policy, som signaleras genom på det sätt reportrarnas 

artiklar värderas, exempelvis genom stor bildbyline. Den kan även vara direkt 

nedskriven och publicerad, som Dagens Nyheter gjorde den 20 februari 1998. 

Där man säger att ”Dagens Nyheter ska i enlighet med sin tradition göra en bred 

kvalitetstidning, som fungerar som Sveriges viktigaste sociala och demokratiska 

torg.” 

 Vem beslutar om policyn? 
Ofta är det så att tidningarnas högsta chefer har valts ut av ägarna . Avsikten är att 

de skickligt skall företräda deras publicistiska intressen. Just denna makt att kunna 

tillsätta högsta cheferna som exempelvis chefredaktör, gör ägarna till 

tidningsföretagens viktigaste maktfaktor. (Andersson Odén 2001, s. 37). Nu blir ofta 

den redaktionella policyn en kompromiss mellan ägarnas och journalisternas 

åsikter. 

Möjligt är att policyn ibland kan betraktas som ett försök från ägarnas sida att 

övertala journalisterna att agera på ett visst sätt (Andersson Odén 2001, s. 49) 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Om policyn däremot ensidigt upprättas av ägaren blir den ett direktiv. Ännu värre är 

om den kompletteras med sanktioner mot den som bryter mot reglerna, exempelvis 

omplacering, blir den ett instrument för maktuktövning. (Andersson Odén 2009, s. 

49) 

En skriftlig eller en muntlig policy? 
Tomas Andersson Odén frågade 91 redaktionschefer på svenska dagstidningar om 

det förekom skriftlig eller muntlig policy för redaktionen. 

Av de tillfrågade uppgav 45 stycken att det på deras tidningar fanns det någon form 

av muntlig eller redaktionell policy. Endast 19 redaktionschefer säger att det 

varken finns skriftlig eller muntlig policy och av dessa var det fyra tidningar som 

arbetade med att försöka utforma en policy under 1994.. 

De stora tidningarna med upplaga över 80.000 har alla en skriven redaktionell 

policy. Däremot, bland de små tidningarna med en upplaga mindre än 15 000 

exemplar,  saknar de flesta en skriftlig redaktionell policy. (Andersson Odén 2001, s. 

64).  

 

Policydokumentets form 
Andersson Odén fick 45 tidningsföretag att lämna ut sina policydokument och 

kategoriserade deras form enligt följande: 

 

Policyn beskriven i korta punkter                 20%     9 st 

Policyn beskriven i föreskrivande text         27%  12 st 

Policyn beskriven i resonerande text            49%  22 st 

Annat                                                                         4%     2 st 

Både stora och små tidningar hade policydokument i punktform. 

Exempel på detta. 

Tidningen ska: 

Vara bäst på nyheter och fördjupning 

Vara ledande opinionsorgan 

Vara oberoende granskare 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Ha högsta kvalitet på utformning och presentation. 

(Andersson Odén 2001, s. 82) 

 

Flertalet policydokument var dock utformade som löpande text av olika slag. 

Exempel på sådan, där modellen för effektivare resursanvändning diskuteras: 

“I första hand ska våra egna resurser användas till lokala nyheter, i andra and till 

bevakningar inom det yttre bevakningsområdet. Utöver detta skall nyhetsbyråer 

användas för bevakning av omvärlden. De geografiska gränserna för reportageresor 

utgörs av yttre bevakningsområdet så länge det finns en väl motiverad lokal 

nyhetsvinkel i uppdraget. ” 

(Andersson Odén 2001). 

 

Policydokumentens teman. 
De områden som policydokumenten på de undersökta 45 dagstidningarna 

handlar om är sex teman: 

De är 1. Redaktionens ställning, 2 .Redaktionens uppdrag, 3. Deras strategi, 

4. Redaktionell etik, 5. Redaktionens arbetsmetoder och 6. Regler för 

redaktionernas inre arbete. 

(Andersson Odén 2001). 

Även uppgifter om hur redaktionen skall förhålla sig till ägarna finns i en stor del av 

tidningarnas policydokument. Vanligtvis är det att redaktionerna skall stå fria emot 

ägarna.  

Nu tar Andersson Odén upp frågan om att tidningsägaren kan komma i konflikt med 

professionella yrkesutövare om inriktning av verksamheten och säger att det är ett 

välkänt sociologiskt fenomen, som är giltigt i tidningsbranschen. Alla journalister 

vill inte följa de regler som formulerats av ägarna och på tidningar med svag 

förankrad policy kan reportrar försöka bedriva en egen journalistik. 

(Andersson Odén 2001, s. 294). 

Anderssons Odéns undersökning av 45 policydokument som formulerats av 

tidningsägare eller chefredaktörer kan ha stor betydelse för det redaktionella 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arbetet. Policydokumentet anger riktlinjer som man har skäl att anta att 

redaktionens ledning vill följa.  Om ledningen är effektiv och har personalens 

förtroende påverkas journalistiken i den riktning som policyn anger. (Andersson 

Odén 2001, s. 295). Andersson Odéns undersökning har stor betydelse för denna 

undersökning, då jag utgår ifrån hans frågor om redaktionell policy och frågar fyra 

av tidningens tidigare chefredaktörer och en nu anställd operativ chef inom 

Frälsningsarmén om just förekomsten av skriftlig eller muntlig policy.  

 

2.1.2. Redaktionell policy förebygger konflikter 
Journalistförbundet har gett ut en skrift om organisationstidningar. 

(Journalistförbundets riktlinjer för organisationstidningar 2005) 

Där sägs följande: 

”Mot bakgrund av den diskussion som förts om organisationstidningars ställning 

vill Journalistförbundet erinra om sin principiella inställning till 

organisationstidningar och ideella tidskrifter.   

Journalistförbundets uppfattning är att den organisation som ger ut en tidning 

måste ha rätt att bestämma tidningens inriktning, mål och syfte. Samtidigt måste 

varje demokratisk organisation tåla granskning, både av den egna organisationen 

och av dess omvärld. Detta kräver ett förtroendefullt samarbete mellan 

organisationens ledning och redaktionen.  

Ett sätt att förebygga missförstånd och onödiga konflikter är att organisationen och  

chefredaktören är överens om en övergripande policy för tidningens inriktning.”   

– Det är självklart att den som företräder en organisationstidning måste dela  

organisationens värderingar.  Lika självklart måste chefredaktören garanteras den  

självständighet som uppdraget som ansvarig utgivare kräver. Chefredaktören ska 

vara en del av redaktionen. Bara så kan tidningens trovärdighet och ansvar inför  

medlemmarna upprätthållas, säger Journalistförbundets ordförande Agneta 

Lindblom.(Journalistförbundets riktlinjer för organisationstidningar 2005). 

När det gäller Frälsningsarméns tidning Stridsropet är chefredaktören chef för 

redaktionen. Ansvarig utgivare är dock frälsningsarméns chef i Sverige. 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Det innebär att den som har yttersta beslutanderätten om vad skall stå i tidningen 

har inte chefredaktören utan ansvarige utgivaren. 

Tillfrågade fem chefredaktörer säger så här om den tudelningen: 

”Inga problem, jag hade full frihet att bestämma innehållet i tidningen. Ledningen 

var aldrig inne och petade i tidningen. Ledningen stoppade aldrig någon artikel. ” 

(Rolf Roos) 

”Kände att jag hade ledningens förtroende, fick aldrig någon artikel stoppad av 

ansvarige utgivaren. Det var en frihet under ansvar som mitt redaktörskap innebar.” 

(Alf‐Gunnar Brodd).  

”Kände att jag hade full frihet att forma tidningen som jag ville, en frihet under 

ansvar.”(Eva Kleman). 

”Lite problematiskt, jag är den ende av de fyra chefredaktörer som du intervjuat 

som fått artiklar stoppade av ansvarige utgivaren. Det var i två fall ledare som 

ansågs för partipolitiskt vinklade. De stödde socialdemokraternas politik på det 

familjepolitiska området. Skulle gärna se att chefredaktören även var ansvarig 

utgivare. ”(Anders Östman). 

 

 2.1.3 Journalistens förhållningssätt till sina läsare. 
Ulrika Anderssons avhandling vid Göteborgs Universitet (Journalister och deras 

publik – förhållningssätt bland svenska journalister  2009,)  kan även i den här 

uppsatsen tjäna som bakgrund till chefredaktörernas förhållningssätt till sina läsare. 

Ulrika säger i sin avhandling att viljan att lyssna till läsarna har blivit större med 

åren.  Antalet aktiviteter som syftar till att dialogen mellan journalister och läsarna 

har ökat. Studier har visat att redaktionsledare uppfattar dialogen med läsarna som 

mycket viktig och de flesta redaktioner uppmuntrar läsarna att mejla in och tycka 

till om och kommentera artiklar på webben. (Andersson 2009, s. 48). 

När det gäller Stridsropet infördes en kommentarsfunktion på Frälsningsarméns 

hemsida först 2012. Tidigare var enda möjligheten att yttra sig över införda artiklar 

att ringa, mejla eller skriva brev till redaktionen. Initiativet till 

kommentarsfunktionen togs av tidningens webbredaktör. Ingen hade tänkt på den 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möjligheten tidigare. Nu finns möjlighet att kommentera inlagda artiklar från 

Stridsropet på Frälsningsarméns hemsida. (www.fralsningsarmen.se) Många 

chefredaktörer betonar även vikten av att öka journalisternas kännedom om vilka 

frågor som är viktiga för läsarna, för att kunna erbjuda en så intressant produkt som 

möjligt (Andersson 2009, s. 49). Nu ifrågasätter Ulrika Andersson i vilken 

utsträckning en ökad publikorientering leder till en reell förändring av tidningens 

innehåll eller om den typen av förändringar endast är av mer kosmetisk karaktär .  

Satsningar på redaktionella förändringar som gjorts utifrån läsarnas synpunkter är 

ett sätt att få läsarna att känna sig betydelsefulla. För att en genomgripande 

förändring skall kunna ske måste hela redaktionen ändra sitt förhållningssätt till 

läsarna, vilket kan ta mycket lång tid. (Andersson 2009, s. 50). 

 

 2.1.4 Framgångsrikt ledarskap. 
Monika Djerf‐Pierre och Lennart Weibull vid Göteborgs Universitet har 

följt framgångsrika tidningsledare för fem landsortstidningar för att skildra 

vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap för en tidningsledare.  

Studien har publicerats under namnet Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. 

Tidningshistorien är full av myter och flera handlar om legendariska chefredaktörer 

och myten har byggts upp kring deras banbrytande professionella insatser, unika 

personegenskaper och avgörande inflytande på eftervärlden (Djerf‐Pierre & Weibull 

2009). För att förklara vad framgången beror på, utgår författarna från ett 

kulturperspektiv och menar att flera av nyckelbegreppen i traditionell management‐ 

och ledarskapsforskning måste problematiseras och kanske omdefinieras. Det gäller 

begrepp som ledarskap, strategi, mål och framgång. Den klassiska moderna synen 

på strategi till exempel att strategin är ett redskap för ledningen att utforma 

organisationen ifrågasätts. (Djerf‐Pierre & Weibull 2009). 

Organisationsforskaren Karl Weick menar att handling skapar strategi. Strategier är 

något som inte utformas, utan istället uppfinner man dem i efterhand. Hur man 

handlar i organisationer utvecklas genom ett aktivt experimenterande och 

tillfälligheter. Blir experimenten framgångsrika, beskrivs de senare som strategier. 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Weick utgår bland annat från forskaren Edward de Bonos beskrivning av strategi 

som good luck rationalized in hindsight (Weick, 2001). 

 

Tidningsledarens roll 
Intressant i Djerf‐Pierre och Weibulls undersökning är att de presenterar slutsatser 

om ledarskapets betydelse för en tidnings utveckling. Tidigare ledarskaps‐ och 

managementforskning har visat att det är svårt att knyta ledaregenskaper och 

ledarskap till resultat. Studier i Sverige, Danmark och Norge när det gäller 

tidningsledares strategier och egenskaper talar snarast för att ledarskapet har 

förhållandevis lite med tidningarnas framgång att göra. (Djerf‐Pierre & Weibull 

2009). Istället är det en hel rad andra faktorer, inte minst strukturella sådana som 

har inverkat på vilka tidningar som nått framgång respektive misslyckats. 

Vad har då de framgångsrika tidningarna gemensamt? 

Jo, de har varit tillräckligt marknadsorienterade och tillräckligt populära till innehåll 

och form för att tilltala en tillräckligt stor läsekrets. De har varit innovativa när det 

gäller tidningens utveckling . Med andra ord har de varit förändringsbenägna. 

För det första har chefredaktörerna varit kompromissvilliga och beredda att ge 

utrymme för andra personer i ledningen som velat modernisera. För det andra har 

de framgångsrika tidningarna kunnat balansera de journalistiska och ekonomiska 

aspekterna av tidningsutgivningen. Även om olika tidningsledare har lagt olika 

tonvikt och gjort olika prioriteringar har de i alla fall haft en tillräcklig ekonomisk 

och journalistisk medvetenhet för att skapa bärkraftig tidningsverksamhet som 

tilltalar både läsare och annonsörer.  I övrigt har tidningsledarna haft mycket olika 

ledarstilar. De har valt olika vägar som alla visat sig leda till framgång. En generell 

slutsats är därför att den inte finns en enda typ av framgångsrikt tidningsledarskap 

utan flera olika. (Djerf‐Pierre & Weibull 2009). 

Vad kan man nu dra för slutsatser av Djerf‐Pierre & Weibulls  undersökning? 

Främst att tidningar måste vara beredda på att ständigt göra förändringar för att 

överleva. 

Det kan vara att gå över i nytt format, från fullformat till tabloid. Att göra om layout, 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satsa mera på bildjournalistik, byta papperskvalitet, ändra inriktning på det 

redaktionella innehållet. Enskilda tidningsledare kan fatta beslut som kan bli 

avgörande för tidningens överlevnad och framgång.( (Djerf‐Pierre & Weibull, 2009). 

. 

 

2.2 Framgångsfaktorer 
I Teori & Tidigare forskning har jag valt att se på forskning om framgångsfaktorer 

för en tidskrift. Det ämnet ger en bakgrund till hur Stridsropet har utvecklats under 

de fyra chefredaktörer jag har intervjuat. Då tidningen har förändrats under de 

senaste tjugo åren.  Den C‐uppsats vid högskolan i Borås från 2008, som jag har 

tittat på heter Tidskriftens väg till framgång  ‐ Framgångsfaktorer för 

specialtidskrifter ur ett marknadsorienterat perspektiv.( Andersson, Thörn & Unger 

2008). Författarna har gjort en kvalitativ studie med sju intervjuer och identifierat 

fem framgångsfaktorer för att en tidskrift skall lyckas nå framgång. 

Det är  (1). engagemang,  (2).stark tro på den egna tidningen,  (3.)design och layout, 

samt  (4)kopplingen till Internet. Slutligen anser författarna att den verkliga  

framgångsfaktorn är (5) den samhörighetsfaktor som en tidskrift kan skapa till sina 

läsare. 

2.3 Sammanfattning av teorier 
Vad från dessa redovisade teorier och tidigare forskning har jag använt i 

undersökningen för att hitta användbara perspektiv till den avslutande analysen?  

 I huvudsak har jag inspirerats av Andersson Oden 2001, Redaktionell policy och 

avsnittet om ägarinflytandet och sidorna där han beskriver hur redaktionsledningen 

kommunicerar tidningens policy. Plus avsnittet om övergripande mål. I Ulrika 

Anderssons avhandling , Journalister och deras publik 2009 hittade jag intressanta 

påståenden om kontakt med läsekretsen i kapitlet publikkontakt och 

publikinflytande. Avslutningsvis såg jag vid läsningen av Djerf‐Pierre & Weibulls 

undersökning  Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag 2009 vilka faktorer som 

är viktiga för att en tidning skall utvecklas. Den frågan utreder jag i analysen om 

förändringar i det redaktionella innehållet för Stridsropet. 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Vad jag tar upp och analyserar i denna undersökning är 1. Ägarinflytandet 

(relationen till ägarna) på tidningen, hur det görs och med vilka medel. Här har jag 

hämtat idén från Andersson Odén (2001), som i sin undersökning visar att på det 

sätt som policyn beskrivs i skrivna dokument för olika tidningar står redaktionerna 

i någon form av beroendeförhållande till ägarna. (Andersson Odén 2001, s. 153) Här 

anser jag det är viktigt att beskriva om det finns någon form av beroendeförhållande 

som gör att redaktionen är mer benägen att ta hänsyn. 2. Relationer till publiken 

(läsarna). Här har jag inspirerats av Ulrika Anderssons avhandling Journalister och 

deras publik 2009. Där säger hon att frågan om journalisters publikkontakter kan 

sägas utgöra två olika dimensioner av relationen mellan journalisterna och deras 

publik. Dels handlar det om graden av publikkontakter och journalisternas eget 

intresse av att uppehålla någon form av dialog med sina läsare. Att jag tar upp 

kontakter med läsekretsen i undersökningen beror helt enkelt på att Ulrika i sin 

undersökning redovisar att ansvariga utgivare av tidningar anser att publikens 

inflytande har blivit större sedan mitten av 1990‐talet. (Andersson 2009, s. 156) . 

Jag har valt att undersöka kontakter och inflytande från Stridsropets läsare utifrån 

detta påstående. 

3. Chefredaktörernas förhållande till tidningens policy. 

Återigen hamnar vi i frågan om relationen till ägarna och idén till temat om 

chefredaktörerna och policy har jag hämtat från Andersson Odéns avhandling 

Redaktionell policy 2001, speciellt avsnittet ”Att kommunicera policy”. Där 

Andersson Oden, visar hur policyn kan existera i olika former och innehållet kan 

vara både övergripande ideologiskt och mycket handfast och konkret.(Andersson 

Oden 2001, s.31) 

Detta perspektiv på tidningspolicy anser jag är användbart i min undersökning. 

4. Chefredaktörernas mål med tidningen. Här har jag analyserat hur 

chefredaktörernas egna mål påverkar innehållet i Stridsropet. 

Detta tema har jag även det fått från Andersson Odéns avhandling 2009 där han 

låter fyra redaktionschefer rangordna fyra slags redaktionella uppgifter efter 

angelägenhetsgrad. Dessa var 1. Opartisk nyhetsförmedling. 2.  Arbete för 

politiska/ekonomiska mål. 3. Höja samhällets allmänna bildningsnivå. 4. Maximera 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tidningens upplaga.  (Andersson Odén 2001, s. 71). Vid läsning av detta tyckte jag att 

det var så intressant att jag genast applicerade det på min egen undersökning för att 

se vilket mål respektive chefredaktör satte främst och hur det påverkade innehållet. 

5. Förändringar av redaktionellt innehåll.  Chefredaktörerna vill sätta sin egen 

prägel på tidningen och gärna göra förändringar. Det är en del av det redaktionella 

ledarskapet. Skall du lyckas med jobbet som chefredaktör och behålla dina läsare 

måste du förändra det redaktionella innehållet. Under temat ”Förändras det 

redaktionella innehållet vid byte av chefredaktör?” har jag valt att analysera och 

beskriva vilka förändringar varje chefredaktör genomför. Varför har jag valt detta? I 

detta fall fick jag inspiration från Monika Djerf‐Pierre & Lennart Weibulls 

undersökning Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag  2009. Där visar 

författarna att det är nödvändigt att om en tidning skall överleva måste den utveckla 

sin produkt och anpassa den till förändringar i omvärlden.( Djerf‐Pierre & Weibull 

2009, s. 19)  Här vill jag visa genom intervjuer med chefredaktörerna vilka 

förändringar de gjort av redaktionellt innehåll, både text och layout för att tidningen 

skall utvecklas . 

 

3.  Författarens position 
En av anledningarna till att jag valt tidningen Stridsropet som fallstudie är att jag 

själv är anställd på redaktionen. Mesta delen av arbetstiden arbetar jag med 

reportage, men skriver även minikåserier till sista sidan, samt arbetar en del med 

prenumerations‐ och upplagefrågor. Den positionen som jag har på tidningen 

innebär att jag har full insyn i den ekonomiska situationen, då alla fakturor 

angående distribution och tryckning går genom mig. Kontakten med tryckeri, och 

fastställande av upplaga håller jag även i. Frågan är om jag kan vara neutral forskare 

nu när jag är anställd. Det kan tyckas problematiskt. Jag tillämpar de journalistiska 

metoder jag lärt mig under kursen ”undersökande journalistik” på Södertörns 

högskola. Fördelarna med att vara anställd är att jag lätt får chefredaktörer och 

andra intervjupersoner att ställa upp på bandade intervjuer, e‐mail och 

telefonintervjuer. 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Likaså vet jag var i organisationens ekonomiska datasystem jag skall hämta 

information om upplagor och priser, samt intäkter.  Nackdelen med att vara inne i 

organisationen kan vara att man inte blir helt objektiv, vilket jag som forskare hela 

tiden måste vara medveten om. I och med att jag kan sluta när jag vill och inte är 

ekonomiskt beroende av anställningen på Stridsropet anser jag inte att jag är i 

någon beroendeställning mot tidningen, utan är fri att lägga fram även fakta som 

skulle kunna betraktas som obekväma. Under arbetet har jag aldrig mötts av någon 

tystnad, eller att man försökt glida undan när jag ställt frågor. Inte heller har någon 

ifrågasatt min undersökning. Under jakten på tidningens policy, har jag dock märkt 

att allt inte har varit så bra dokumenterat inom organisationen. Nuvarande 

tidningsledning har dock bättrat sig på den punkten och skrivit ned grundläggande 

teser om redaktionell policy. Dock har det aldrig under de redaktionsmöten vi har 

varje vecka, hänvisats till denna ganska nyligen nedtecknade policy.  Själv upplever 

jag att vi gör en hårt mallad tidning, som styrs till stora delar av chefredaktörens 

intentioner. Dock får vi delta med tankar och idéer under den årliga 

endagskonferensen för redaktionen, då vi fastställer tema för varje nummer under 

det kommande året. Visst är det en speciell situation att skriva om den egna 

arbetsplatsen, men fördelen är att du hela tiden är nära undersökningsobjektet, 

genom tillgång till redaktionella och ekonomiska datasystem. Det är lätt att kolla 

fakta. Dock gäller det att vara medveten om att man måste hålla en objektiv 

forskningsmässig distans till undersökningsobjektet och inte bli för personlig. 

 

4. Metod. 
För att se vilken typ av artiklar varje chefredaktör prioriterar har jag genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys av artiklar i Stridsropet under en tid av tre månader för 

aktuell chefredaktör.  Den kvantitativa undersökningen har sedan kompletterats 

med kvalitativa intervjuer av de fyra chefredaktörerna. Detta för att få svar på 

frågan om vilken policy tidningen har och hur chefredaktören ser på sitt mål för 

tidningen och dess innehåll. Samt hur han/hon ser på kontakten med sina läsare, 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och hur han/hon tror vad läsarna vill ha. Frågan om hur chefredaktören själv har 

bidragit till avgörande förändring av tidningen är också något som skall besvaras i 

de kvalitativa intervjuerna. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa innehållsanalysen analyseras artiklar under en tid av tre månader, 

i antal tidningar blir det sex stycken under chefskap av var och en av de fyra 

chefredaktörerna. Totalt är det 277 artiklar. Genom den kvantitativa 

innehållsanalysen kan jag beskriva likheter och olikheter för varje period (Esaiasson 

& Gilliam 2012) och dra slutsatser hur varje chefredaktör påverkar tidningens 

innehåll. 

För att se ett mönster av likheter eller att upptäcka avvikelser mellan de olika 

chefredaktörena anser jag att metoden kvantitativ innehållsanalys är en bra metod.  

Vad jag inte kan se i en kvantitativ innehållsanalys är vilken policy,  chefredaktören 

har som norm. Inte heller kan jag se hur han /honär som ledare 

eller om han/hon tagit genomgripande beslut om förändring av tidningen. 

Vidare säger en kvantitativ innehållsanalys inget om förhållandet till läsarna, eller 

kontakter med de som säljer eller läser tidningen. Därför har jag valt att använda 

mig av kvalitativa intervjuer som komplement till kvantitativa analyser. 

 

4.1.1  Genomförande av kvantitativ innehållsanalys. 
Efter att ha valt att analysera artiklar i tidskriften från en period av tre månader för 

varje intervjuad chefredaktör skapade jag ett kodschema. Detta visade en del 

svagheter, bland annat att det innehöll alltför många variabler. Det kodschema som 

användes innehåller 12 variabler, där varje huvudvariabel utom en har tre 

undervariabler. Den som avviker har fyra undervariabler. (Se bilaga 6). När det 

gäller antalet analysenheter (artiklar) är det sammanlagt 277 stycken.  År 1990 ,76 

st, år 2000, 92 st, år 2007, 55 st och år 2008 ,49 st. Förklaring till den höga 

frekvensen 1990 och år 2000 är att då presenterades interna nyheter om 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Frälsningsarmén i Stridsropet. År 2007 och 2008 hade dessa flyttats över till den 

nystartade medlemstidningen ”William”. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer. 
I den här undersökningens valde jag att komplettera den kvantitativa 

undersökningen med kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är enligt 

forskaren och psykologen Steinar Kvale intervjuer vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna 

fenomenens mening.  (Esaisson & Gilljam 2012, s. 253).  Intervjuerna skall ge svaret 

på vilken policy som styrde det redaktionella innehållet, vilket mål chefredaktören 

hade med tidningen och vilka genomgripande förändringar chefredaktören ansåg 

sig ha genomfört. Personliga intervjuer är bättre än skriftliga intervjuer när det 

gäller svåra frågor som behöver förklaras (Esaiasson & Gilljam 2012, s. 235). 

Frågorna till varje chefredaktör är av förklarande karaktär och ger även utrymme 

för följdfrågor och utvikningar från den ursprungliga frågan. Grundregeln med 

intervjufrågor är att de skall vara korta men ge långa svar. (Esaiasson & Gilljam 

2012, s. 264).  

 

4.2.1 Genomförande av kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna med de fyra chefredaktörerna samt en företrädare för 

Frälsningsarméns ledning gjordes på nuvarande arbetsplats eller på 

Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm. Viktigt var att vi inte stördes under 

intervjuerna utan att vi fick ett avskilt utrymme där ingen störde eller kunde lyssna 

till oss. De intervjuade hade innan vi träffades fått intervjufrågorna per e‐post.  

I själva intervjusituationen tillät jag mig att utveckla den ursprungliga frågan om jag 

kände att det behövdes för att få ett bra svar, eller om den intervjuade ville gå 

djupare och själv hade intressanta utvikningar rörande sin ledarroll för tidningen. I 

samtliga intervjuer använde jag bandspelare, plus anteckningar, vilket 

rekommenderas (Esaiasson & Gilljam 2012, s. 268). Efter intervjuerna skrev jag ut 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dessa nästan omedelbart, med viss redigering, det kan vara upprepningar som är 

irrelevanta för uppgiften och inte ger ytterligare svar på den ställda frågan. Samtliga 

intervjuade hade full förståelse för att jag använde bandspelare. Det viktiga när man 

redovisar resultatet skall innehållet vara balanserat mellan intervjusvaren och 

forskarens text.  Citaten skall inte staplas på varandra eller lämnas att tala för sig 

själva. Det är författarens uppgift att tala om vad som blir belyst med hjälp av citatet. 

(Esaiasson & Giljam 2012). 

 

 

4.3 Intervjuade i undersökningen 
Rolf Roos, chefredaktör 1986 – 1990. Blev senare kommendör för Frälsningsarmén, 

i Sverige. Forskar nu om Frälsningsarméns historia I Sverige. 

Alf‐Gunnar Brodd, chefredaktör 1990‐2001. Nu pensionär. 

Eva Kleman, chefredaktör, 2001‐2007. Är nu chef för Frälsningsarméns 

programkontor, Högkvarteret, Sverige. 

Anders Östman, chefredaktör,  2007‐2009. Tidigare rektor för Frälsningsarméns 

folkhögskola i Ågesta. Nu pensionär. 

 

Jonny Kleman, arbetar nu som operationell ledare för Frälsningsarmén i Sverige. 

Titel: Chefsekreterare. 

 

Helena Waldemarsson (intervjuad med e‐post). Tidigare reporter på Stridsropet. 

Studerar nu till bibliotekarie. 

Bert Åberg, chefredaktör för Stridsropet sedan 2008. 

Philip Halcrow, (intervjuad per telefon) deputy Editor, The War Cry, Storbritannien. 

 

 

4.4. Redaktionell text 
I uppsatsen analyseras artiklar under tre månader för respektive chefredaktör. När 

Eva Kleman tillträdde som chefredaktör startade hon en ny tidning 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med namnet William, som riktade sig till Frälsningsarméns medlemmar och bara 

skulle innehålla nyheter om Frälsningsarmén. William gavs i början ut som 

veckotidning, och blev sedan 14‐dagarstidning när Anders Östman tillträdde som 

chefredaktör. År 2009 lade Frälsningsarmén ned William . Den interna 

informationen till organisationens medlemmar läggs för närvarande ut 

på Frälsningsarméns hemsida. Där kan intresserade registrera sig och erhålla ett 

lösenord som ger tillträde till medlemsinformationen. 

 

 

4.5 Val av frågor. 
Intervjuerna har utförts med en intervjuguide, se bilaga 2. Frågorna kring policy, 

och mål och inriktning på tidningen har grundat sig på Andersson Odéns  

avhandling Redaktionell Policy (2001). Frågorna som syftar till att belysa 

chefredaktörens förhållande till läsarna grundar sig på Ulrika Anderssons 

undersökning (Andersson 2009).  Frågorna om ledarskap och tidningsledning 

grundar sig på Djerf‐Pierre & Weibulls undersökning Ledarskap i framgångsrika 

företag (2009). Samtliga frågor som jag fått inspiration av genom dessa 

undersökningar har skrivits om och i en del fall även fördjupats. 

”Att använda andras frågor är inte osjälvständigt. Tvärtom vittnar det om en mogen 

insikt om att forskning bör vara kumulativ och att operationaliseringar och 

validitetsresonemang är en angelägenhet för hela forskarsamhället.” (Esaiasson & 

Gilliam 2012, s. 242).   

 

4.6 Etiska aspekter. 
Varje intervju har genomförts så  att den intervjuade först har fått frågorna 

överskickade med mejl. Där har jag, samt även vid den personliga intervjun 

informerat intervjupersonen om mitt syfte med att intervjua dem och hur jag tänker 

använda deras svar i undersökningen.  All information som jag fått genom 



  24 

intervjuerna har jag bara använt i uppsatsen, har det kommit fram information 

under intervjuerna som inte har någon relevans för uppsatsen, har jag 

 inte använt detta. Intervjuerna har spelats in och kompletterats med anteckningar. 

Bandspelare bör användas vid personliga intervjuer. (Esaiasson & Gilljam 2012, s. 

268). 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i undersökningen är stark genom att jag använt mig av både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Data som jag inte har kunnat hitta i den 

kvantitativa undersökningen har jag funnit i de kvalitativa intervjuerna. Validiteten i 

intervjuerna är stor då jag har spelat in dem och därmed kunnat följa den 

intervjuade ord för ord, mening för mening. Att spela in intervjuerna har ökat 

reliabiliteten , då allt vad intervjupersonen säger finns dokumenterat. 

När det gäller reliabiliteten i undersökningen har jag utformat kodningen så enkelt 

och tydligt att en annan forskare skall nå samma resultat som jag har gjort. En tid 

efter kodningen av artiklarna har jag gått igenom en tredjedel av materialet igen, för 

att se om jag skulle få samma resultat igen, så kallad intrakodarreliabilitet, som 

denna reliabilitet kallas. ( Esaiasson & Gilljam 2012, s. 208). 

 

5. Resultat 
Redovisningen startar med att gå igenom hur de intervjuade chefredaktörerna ser 

på tidningens policy och vilket deras mål med tidningens inriktning är. Resultatet 

från den kvantitativa undersökningen och analys av denna presenteras i tabeller och 

kompletteras av uttalanden från intervjuerna. 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5.1 Har Stridsropet en policy? 
Samtliga intervjuade säger att det finns en policy för Stridsropet. Den är formulerad 

på engelska och bestäms av Frälsningsarméns internationella ledning i London. Vad 

är då en policy? Ett sätt att karaktärisera en policy, är att säga att det är ett 

nedskrivet dokument där tidningsledningen beskriver sina regler för journalistiken. 

(Furhoff 1986). Hur beskrivs då en icke nedskriven policy? 

Har inte tidningen en skriven policy, trimmas nya journalister in i organisationen, 

genom successiv insocialisering i de interna publiceringsregler som finns där. 

(Andersson Odén 2001). Detta förhållande kan även kallas att de redaktionella 

reglerna sitter i tidningshuset väggar. (Furhoff 1986). Nu menar Furhoff att den 

redaktionella policy som inte är nedskriven gör den otydlig och denna otydlighet 

verkar återhållande på journalistiken, eftersom journalisterna då tvingas hålla sig 

med en marginal för att inte komma fel. (Furhoff 1986) Furhoff menar vidare att 

finns det en skriftlig policy kan journalisterna utnyttja handlingsutrymmet maximalt 

och det ger dem även möjlighet att agera för att förändra tidningens policy. 

Den engelska policyn för Stridsropet kompletteras med instruktioner från 

Frälsningsarméns ledning i Sverige. Chefredaktör Rolf Roos, sammanfattar policyn 

från London i tre direktiv. 1. Tidningen skall sprida ett kristet budskap. 2. Våga visa 

vad som är fel i samhället. 3. Visa vad Frälsningsarmén gör i Sverige och 

utomlands.(En policy på engelska som förelades Rolf Roos när han tillträdde). 

Eva Kleman bekräftar policyn från London, men kompletterar med att hon fick 

muntliga instruktioner angående tidningens policy när hon tillträdde. Hon fick 

uppdraget att utveckla en ny intern tidning som bara visade nyheter och 

verksamheter i Sverige om Frälsningsarmén. I den nya policyn ingick att Stridsropet 

skulle vara en utåtriktad tidning. Ja,”säger Eva Kleman det kändes bra att vi inte 

skulle vara en tidning som till stor del skulle serva Frälsningsarméns medlemmar, 

utan nu kunde vi ta ut svängarna rejält. Vi fick skriva om kultur och samhälle samt 

göra de personporträtt som vi ville, inte bara intervjua kristna människor.” 

”Såg aldrig någon  policy. Däremot levde det kvar en policy, 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från tidigare chefredaktören Rolf Roos. Det var som jag uppfattade det att 

tidningens uppgift var att presentera ett kristet budskap och berätta om 

Frälsningsarmén internationellt och i Sverige.  Visste att det fanns ämnen som var 

tabu att skriva om. Det var skilsmässor, aborter, föräktenskapliga förbindelser, och 

homosexualitet. Det skulle tigas ihjäl.  Det var en del av den outtalade policyn.” 

 (Alf‐Gunnar Brodd). 

Den som accepterade den traditionella policyn att leverera ett kristet budskap samt  

presentera Frälsningsarmén var chefredaktören Anders Östman, dock bröt han mot 

den outtalade policyn att inte skriva om homosexuella, samt skilsmässor. 

”Medvetet ville jag vara barriärbrytande genom att göra ett personporträtt av en 

lesbisk kvinna, som var uppvuxen i Frälsningsarmémiljö. Naturligtvis fick hon göra 

sin röst hörd i tidningen, med en del kritiska kommentarer om Frälsningsarméns 

syn, eller icke syn på homosexuella. Vi hade även en lång artikel om skilsmässor och 

vad det innebär att genomgå en sådan. Jag såg aldrig någon skriftlig policy, men det 

fanns ju den muntliga om att vara ett språkrör för Frälsningsarmén. När det gällde 

känsliga frågor som skilsmässor, och sex, var policyn den att de frågorna skulle 

skildras utifrån hur Frälsningsarmén tagit ställning i frågan. Nu tyckte jag att de 

frågorna hade kommit i skymundan och trängts bort tidigare i tidningen, så jag som 

hade ett stort samhällsengagemang lyfte fram dem.  Nu hade jag väntat mig en hel 

del reaktioner när jag lyfte fram de frågorna, men de uteblev.” (Anders Östman) 

Nu håller jag med Furhoff om att en icke nedskriven policy lätt blir otydlig, och finns 

det verkligen en engelsk policy? 

För att få klarhet i detta ringer jag upp Salvation Army´s internationella 

huvudkontor i London och pratar med the War Cry:s deputy editor Philip Halcrow. 

Philip Halcrow bekräftar att det finns, eller som han utrycker det, det har 

åtminstone funnits en skriftlig policy.  

Där står det att tidningen Stridsropet skall skriva om 1. Salvation news, det vill säga 

nyheter om Frälsningsarmén och dess verksamhet. 2. Evangelisation, och det 

innebär att man skall sprida det kristna budskapet.  

Nu har varje land stor frihet att själv utforma tidningens policy tilläger Philip 

Halcrow och berättar att i Storbritannien har man valt att tona ned nyheter om 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Frälsningsarmén och istället berätta mer om det kristna budskapet. Det gör man i 

olika artiklar, som i det senaste majnumret, 2012 där man skriver om 

trädgårdsodling och även en artikel om Engelbert Humperdinck och the Eurovision 

Song Contest, ämnen som intresserar allmänheten, och i de artiklarna väver man in 

ett kristet budskap.  

Vad gäller nu år 2012, angående redaktionell policy för Stridsropet? 

Jag ställer frågan till nuvarande chefredaktören Bert Åberg, som blev utnämnd 

2009, efter den avgående chefredaktören Anders Östman. 

Bertil Åberg, plockar ned en pärm och pekar på att han skrivit ned en policy 

för Stridsropet , som godkänts av Frälsningsarméns ledning. Bert Åberg är den 

första chefredaktören som faktiskt har författat en skriftlig redaktionell policy. 

Den grundar sig på den engelska policyn, som Bert Åberg, säger sig inte ha sett, men 

hört muntligt. 

Tidningens policy kan sammanfattas med följande säger Bert och pekar på vad han 

skrivit. 1. Stridsropet skall föra ut den kristna tron, samt  2. Beskriva 

Frälsningsarméns identitet och uppdrag. 

Tidningens policy måste naturligtvis anpassas till både kultur och tradition i det 

land den utges tillägger Bert Åberg och visar fortsättningen på den skrivna policyn, 

där det står att Stridsropet skall arbeta för social rättvisa och lyfta samhällsproblem. 

Nu frågar jag om han känner till någon övrig muntlig policy som andra 

chefredaktörer har hänvisat till. 

‐Nej, säger Bert Åberg, den enda muntliga policy som jag känner till det är att vi skall 

undvika att hamna i ett partipolitiskt dike. 

Att arbeta för social rättvisa och lyfta samhällsproblem ligger Bert Åberg varmt om   

hjärtat , då han både är utbildad socionom och även varit Frälsningsarméns 

socialchef. Här har han haft ganska stort utrymme för att påverka innehållet i 

tidningen enligt egna intentioner. Det märker jag själv, då vi alltid i varje nummer 

skall ha ett socialt reportage. 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5.2 Hur speglar artiklarna under varje chefredaktör 

tidningens policy? 
I den internationella policyn som även gäller för Stridsropet i Sverige, sägs att 

tidningen skall sprida det kristna budskapet. 

I tabell 1. redovisas andliga artiklar. 

 

 

1. Andliga uppbyggelseartiklar     Roos          Brodd     Kleman     Östman 

 

a. Predikan                                                    9                  2                 0                6 

b. andliga övningar, bibelstudier.           0                  5                6                0 

c. biografier, kristna ledare                      0                  2                0                0  

Summa:                                                         9                  9                 6               6 

 

I policyn från London sägs att Stridsropet skall sprida det kristna budskapet, det vill 

säga berätta om Jesus och Frälsning. Det har alla chefredaktörer tagit fasta på och 

har andliga artiklar. Enklast är att skriva en predikan. Eva Kleman däremot vill vara 

folkbildare som hon uttrycker sig när jag gör en intervju med henne och hon lägger 

in ett flertal artiklar som kräver aktiv medverkan av läsaren. Det är så kallade 

bibelstudier där du läser med bibeln i hand och slår upp vartefter du går framåt i 

texten. 

”Hoppades att våra externa köpare var nyfikna på kristen tro och ville utveckla sig, 

därför artiklar om hur du läser och tolkar bibeln” (Eva Kleman). 

 

I policyn står det även enligt förre chefredaktören kommendör Rolf Roos att 

tidningen skall beskriva Frälsningsarméns verksamhet. 

Låt oss då se på hur man uppfyller den delen av policyn 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Tabell 2. Visar antalet artiklar som handlar om Frälsningsarméns andliga 

verksamhet. 

(ej social verksamhet). 

                                                         Roos              Brodd             Kleman         Östman 

2. Art. om FA:s andliga 

    verksamhet 

a. FA‐medlemmar                             6                   12                        0                     0 

b. Ej medlem FA                                0                    10                        0                     0 

c. Beskriv. av aktiviteter               12                      3                        2                     0 

d. Förslag till org. förändr.              0                      3                        0                     5 

Summa:                                             18                   28                        2                     5                   

Rolf Roos och Alf Gunnar Brodd har hög frekvens av artiklar om Frälsningsarméns 

andliga verksamhet. När Eva Kleman tillträder minskar det flödet i Stridsropet. 

Orsaken är att  Eva Kleman fått i uppdrag att starta en medlemstidning där 

Frälsningsarméns andliga aktiviteter beskrivs.  Endast två artiklar om 

Frälsningsarméns andliga verksamhet kommer in under den undersökta 

tremånaders perioden. Under Anders Östmans ledning flyter det in fem artiklar om 

andlig verksamhet och alla fem av handlar om organisationsförändringar av 

församlings‐ och distriktsverksamhet”Vi kunde ta ut svängarna rejält, jag satsade på 

att göra en utåtriktad tidning” (Eva Kleman) 

 

Tabell tre. Visar artiklar som skildrar Frälsningsarméns verksamhet på den sociala 

sidan. Att i artiklar beskriva vad organisationen gör för socialt utsatta människor 

ingår i tidningens policy att skildra Frälsningsarméns verksamhet. 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Tabell 3.. Artiklar om Frälsningsarméns sociala verksamhet. 

                                                           Roos                    Brodd             Kleman         Östman 

3. Artiklar om FA:s sociala 

verksamhet    

a. FA‐medlemmar                             2                           3                     1                        1 

b. Volontärer                                      0                           1                     1                        1 

c.  Biståndstagare                              0                           1                     0                        1 

Summa:                                               2                           5                     2                        3 

Alf‐Gunnar Brodd har högst frekvens med fem artiklar om Frälsningsarméns sociala 

verksamhet och inte överraskande är det en skildring av hur Frälsningsarmé‐

medlemmar arbetar socialt. 

Med sina tre artiklar har Anders Östman hög frekvens. Han har även spritt ut 

artiklarna till även volontärer som jobbar gratis och plus en skildring av 

biståndstagarna.  

Både Alf Gunnar Brodd och Anders Östman anpassar sig till tidningens policy, att 

beskriva Frälsningsarméns verksamhet. 

”Sociala frågor ligger mig varm om hjärtat, att berätta om Frälsningsarméns 

omfattande sociala verksamhet, är att belysa hur Frälsningsarmén hjälper till att 

hjälpa och stötta utsatta grupper i samhället” (Anders Östman) 

 

 

Tabell 4. Nyheter om Frälsningsarmén (rapporter inifrån organisationen, om 

personalförändringar, ny inriktning av organisationen, nyheter om Myrorna 

exempelvis). 

                                                     Roos                Brodd          Kleman           Östman 

4. Nyheter om FA                      

      a. Personnyheter                10                         2                    0                      0 

      b. org.förändringar               2                         2                    0                      0 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c. art om FA‐företag             0                         1                    0                     0 

Summa:                                       12                        5                    0                     0 

 

När tidningen skulle både vara en typ medlemstidning och en tidning som såldes till 

allmänheten var frekvensen av nyhetsrapportering hög. Speciellt under Rolf Roos 

ledarskap. 

När Eva Kleman enligt den nya policyn, gjort om Stridsropet till en utåtriktad 

tidning och startat en medlemstidning med namn William försvann alla interna 

nyheter om Frälsningsarmén ur tidningen. 

”När vi startade en medlemstidning, kände jag att nu slapp vi hålla på och serva 

människor internt. Att presentera Frälsningsarmén, som var en del av tidningens 

policy, gjorde jag då vi skrev om olika teman, exempelvis om Frälsningsarmén i 

skolan” (Eva Kleman).  

Även Anders Östman fortsatte med att bara ha nyheter om Frälsningsarmén i 

medlemstidningen William. 

 

5.3  Hur påverkar chefredaktörens intressen innehållet?        
 Om man ser på tabell 5. Artiklar om hälsa och idrott. Upptäcker man att det är 
Anders Östman som sticker ut. Han har sju artiklar under den undersökta 

tremånadersperioden. Två handlar om idrott, en om en Frälsningsarmémedlem som 

ställer upp i Stockholm Marathon och en artikel om en annan idrottsman som ej är 

medlem i Frälsningsarmén. 

Hela fem artiklar handlar om allmänna råd om fysisk och psykisk hälsa. 

”Det har varit en hel del diskussion om alternativmedicinens för och nackdelar, 

därför valde jag att göra ett hälsonummer där företrädare för både skol‐ och 

alternativmedicin fick komma till tals. När det gäller idrott, är jag mycket 

intresserad av friidrott och fotboll. Naturligtvis vill jag ta in artiklar om idrott om 

någon Frälsningsarmémedlem finns med.” (Anders Östman) 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Tabell 5 Artiklar om hälsa och idrott 

                                                           Roos              Brodd             Kleman              Östman 

Artiklar om hälsa och idrott  

a. FA‐medlemmar                                0                            1                         0                        1 

b. Ej‐FA‐medlem                                  0                            0                         0                        1 

c..Allmänna råd                                     2                           0                         1                        5 

   om hälsa 

Summa:                                                   2                          1                         1                       7                             

 

‐Ja, jag har ett stort idrottsintresse fortsätter Anders Östman, fotboll och friidrott är 

mina huvudsporter. Helt naturligt att när Frälsningsarmén ställer upp med ett eget 

lag i Stockholm Marathon att vi bevakar detta. 

 Alf Gunnar Brodd och Eva Kleman har inte något idrottsintresse vilket speglar sig i 

att de endast har en artikel om hälsa och idrott under respektive tre månaders 

period. 

Rolf Roos som ville ta upp aktuella trender i samhället, säger att hans två artiklar 

handlade om självmord och psykiskt välbefinnande. Speciellt den långa artikeln om 

självmord blev mycket uppmärksammad säger han. 

 

 

Tabell  6. Artiklar om Frälsningsarméns internationella verksamhet. 

                                                                     Roos      Brodd     Kleman  Östman 

 Artiklar om FA:s int. Verksamhet      

                                                              

a. FA‐officer eller soldat                            4             2                 3              0 

b. Biståndstagare                                         0             0                 2              0 

c. Beskrivning av lokal 

    verksamhet                                                0             3                 2             4 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Summa:                                                          4             5                 7             4 

 

Frälsningsarmén är en internationell organisation,och det är därför naturligt att 

skriva om detta. Som en del av policyn att promota Frälsningsarmén, beskrivs 

biståndsprojekt som drivs av Frälsningsarmén i Sverige eller direkt från 

huvudkontoret i London. 

"Den internationella verksamheten är stor inom Frälsningsarmén, det är därför 

naturligt att belysa den i varje nummer. ”(Eva Kleman). Eva anger tydligt att det är 

hennes policy att lyfta fram den internationella verksamheten, och det gör hon med 

frekvensen av sju artiklar under tre månader. 

Övriga chefredaktörer visar också på Frälsningsarméns internationella insatser men 

inte i lika hög grad som Eva Kleman, som verkligen brinner för att visa vad 

Frälsningsarmén gör för medborgarna i utvecklingsländer.  

”Artiklarna om internationell verksamhet lägger jag ut på Högkvarterets 

internationella enhet, som får skriva dessa” (Anders Östman) Här väljer Anders att 

låta Frälsningsarméns egen personal utanför redaktionen skriva och de väljer att 

beskriva lokal verksamhet i biståndsländer. 

 

 

Tabell.7. Samhälle och politik 

 

                                                                               Roos      Brodd      Kleman     Östman 

7.. Artiklar om samhälle och politik                                                                              

a. FA‐medlemmar                                             0              0               0                0              

b. Ej FA‐medlem                                                0              0               0                0 

c.  Analys av politiska beslut                         1              2               1                2 

d. Debattart. om droger mm                          3              1.              0                0 

Summa:                                                                 4               3              1                2 

 

Här är det Rolf Roos som är aktiv med att ta in artiklar om samhällsproblem. 

Det var uppmärksammade artiklar om dödshjälp och drogmissbruk. 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Även Alf‐Gunnar Brodd var aktiv med debattartiklar om samhällsfrågor. 

Anders Östman säger att han gärna ville ta upp aktuella samhällsfrågor, men 

frekvensen under den undersökta perioden var inte hög.:endast två artiklar. 

Anders Östman säger att han använde sina ledare som en arena för att ta upp 

samhälls‐ och politiska frågor. I ett par fall blev det en kollision med ansvarige 

utgivaren, som tyckte att Anders tog partipolitisk ställning och stoppade hans 

ledare. 

 

 

Tabell 8. Krönikor och Kåserier 

                                                      Roos             Brodd     Kleman    Östman 

8. Krönikor och Kåserier                                 

a. Av FA‐medlem                            3                  15            7               5 

b. Kristen författare                      0                     2            0               5 

c. Ej kristen                                      0                     0            0               1 

Summa:                                            3                   17           7             11 

 

Här är det Alf Gunnar Brodd som toppar med 17 kåserier.  

”Jag gillar att skriva kåserier och krönikor, därför prioriterar jag den typen av 

läsning i Stridsropet” (Alf Gunnar Brodd) 

Även om  Alf  Gunnar Brodd, Eva Kleman och  Anders Östman nu gillar kåserier och 

krönikor, vill de alla ha kristna skribenter antingen från  Frälsningsarmén, eller 

något annat samfund. Eftersom Stridsropet inte ger något arvode till sina 

krönikörer, är det lättast att få folk inom rörelsen att skriva. 

 

Tabell 9. Personporträtt 

                                                         Roos     Brodd      Kleman      Östman 

9. Personporträtt                        

a. FA‐medlem                                11            5                7                   3 

b. Ej FA‐medlem, kristen              2            1                3                   4 

c. Ej kristen                                       1             9               2                   2 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Summa:                                           14         15             12                  9 

Samtliga chefredaktörer har minst ett personporträtt i varje nummer. 

”Jag gillar personporträtt, helst skall det vara en författare” (Alf Gunnar Brodd). 

Det syns i frekvensen, att Alf Gunnar Brodd gillar personporträtt och han är den som 

har högst frekvens av icke kristna som porträtteras. 

 

 

 

Tabell 10. Recensioner 

10. Recensioner                     Roos     Brodd      Kleman      Östman 

                                                                    

a. Andlig litteratur                        2            3                  10                5 

b. Profan litteratur                       1             1                     1                6 

c. Självhjälpsböcker                     3             0                     0                0 

Summa:                                          6             4                   11             11 

 

Både Eva Kleman och Anders Östman gillade bokrecensioner. Det som skiljer de 

båda, är att Eva Kleman nästan bara tillät recensioner av andlig litteratur medan 

Anders Östman recenserade lika delar profan och andlig litteratur under den 

undersökta perioden. 

 

 

 

Tabell 11. Musikartiklar 

                                                       Roos      Brodd       Kleman     Östman 

a. FA‐musik                                    2            2                 3                0 

b. Enskilda musiker, FA              0            1                 3                0 

c. Enskilda musiker, ej FA           0           0                 0                0 

Summa:                                           2           3                 6                0. 

 

Den mycket musikintresserade Eva Kleman har högst frekvens med sex artiklar. 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Anders Östman, som ej spelar själv och inte är så musikintresserad har noll artiklar. 

Alla artiklarna rör musik inom Frälsningsarmén. Ingen utomstående musiker 

porträtteras. 

 

                           

5.4 Chefredaktörernas kontakt med läsarna och deras syn 

på vad läsarna vill ha i tidningen. 
 

 När det gäller kontakt med läsekretsen, säger Rolf Roos att ett ambitiöst försök 

gjordes att ta reda på vad läsarna inom Frälsningsarmén tyckte om tidningen. Han 

och Alf Gunnar Brodd på redaktionen åkte runt till alla Frälsningsarméns divisioner, 

som på 80‐talet var nio stycken och träffade tusentals Frälsningsarmémedlemmar 

som fick tillfälle att säga vad de tyckte om tidningen och dess innehåll. 

Medlemmarna träffade Alf Gunnar Brodd och Rolf Roos på ordinarie söndagsmöten, 

då man efter gudstjänst berättade om tidningen och uppmanade besökarna att tycka 

till och komma med frågor. (Alf‐Gunnar Brodd) 

Eva Kleman som gjorde om tidningen till en mer utåtriktad produkt med ett innehåll 

som skulle tilltala intresserade och vetgiriga människor utanför 

Frälsningsarmékretsen säger att hon fick många brev och telefonsamtal, en del 

berörde henne mycket, bland annat från interner i fängelser.” Orsaken till 

tidningens omgörning, var framförallt att få nya yngre läsare. Den ansågs lite 

omodern före förändringen, av framförallt layouten.” (Eva Kleman) 

(Frälsningsarmén sponsrar en del anstalter med tidningen). Dem som hon fick mest 

synpunkter ifrån var dock de som sålde tidningen på gator och torg. 

De i sin tur fick många kontakter med köparna, som ofta kom varje vecka för att 

köpa sitt Stridsrop. Eva Kleman tyckte att det var en bra kanal som 

informationskälla. 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5.4.1 Chefredaktörernas syn på läsekretsen 
Chefredaktörerna visste egentligen inte vad läsarna ville ha i tidningen. Synpunkter 

kom med brev och telefonsamtal om artiklar som man var upprörda över, men rena 

önskemål var det tunnsått med. ”Artiklar som orsakade klagomål, var 

personporträtten av kändisar som icke var kristna.  Nu fortsatte jag dock med att 

göra personporträtt av icke kristna, då jag tyckte att det var personen som var 

intressant och inte vilken tro vederbörande hade. ”(Eva Kleman) 

”Vi funderade på att ta bort minnesrunorna i tidningen, men när vi nämnde det ute 

på de kårer vi besökte, möttes vi av protester. Även kända kulturpersonligheter som 

inte var kristna, sa till mig, att var det något de läste först i tidningen så var det 

minnesrunorna över avlidna. Så vi lyssnade på läsekretsen och behöll 

minnesrunorna.” (Rolf Roos). 

 

”Vi visste inte alls vad läsarna ville ha i tidningen. Däremot hade jag en hypotes om 

vilken läsaren var. Vi skulle skriva för mor i torpet, rakt på sak och enkelt så att hon 

förstod. Innan jag tillträdde gjorde man en tråkig utslätad tidning. Jag ville förändra 

och förbättra tidningen. När jag började, fanns det alltid en betald annons på sista 

sidan. Min tanke var att första sidan och sista sidan tittar alltid en köpare på även 

om han/hon inte läser något inne i tidningen. Därför tog jag bort annonsen på sista 

sidan, och ersatte den med ett minikåseri och en vacker bild. Det kunde ibland bara 

vara en bild och ett bibelord” (Eva Kleman) 

 

Chefredaktörerna hade inte alltid en bra kontakt med läsekretsen och man visste 

inte vad de ville läsa. Däremot lyssnade man på klagomål och rättade sig efter 

önskemål, som att inte ta bort minnesrunor. Eva Kleman bytte även papperskvalitet 

på tidningen för att lyfta fram den tryckta texten bättre på bekostnad av 

bildkvaliteten. Redan då var många av läsarna 60+ människor som hade svårt med 

att läsa liten text.,och hade hört av sig om detta. 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"Vi fick synpunkter på att vi hade för mycket kändisar i våra personporträtt, som 

Stina Ekblad. som läste julevangeliet på TV. Det tog jag inte åt mig utan fortsatte 

med kändisporträtten, men nästan alla så kallade kändisar som vi skrev om hade på 

ett eller annat sätt haft beröring till Frälsningsarmén någon gång i livet, som 

medlem i musikkåren eller i sångkören eller söndagsskolan.”(Eva Kleman) 

 

Sammantaget tycker chefredaktörerna själva att de har en ganska bra kontakt med 

sina läsare, men ändå vet de inte riktigt vad läsarna vill ha. 

Det blir istället så att det är chefredaktörens ambitioner som styr tidningens 

innehåll. Eva Kleman driver en rak linje, och vill ha en läsrytm i tidningen. Läsaren 

skall känna igen sig, därför alltid en ledare, ett personporträtt och en andaktsartikel 

samt en artikel om Frälsningsarmén internationella verksamhet. 

På så sätt förverkligade hon den internationella policyn för War Cry (på Svenska 

Stridsropet,) att beskriva verksamheten som utförs av Frälsningsarmén. 

 

5.4.2 Har chefredaktören genom sitt ledarskap bidragit till 

förändringar som utvecklat tidningen? 
När det gäller sitt ledarskap, har varje chefredaktör fått svara på frågan hur de ser 

på sitt  ledarskap, och säga om det är 

a) auktoritärt b) demokratiskt c) delegerande. Alla tillfrågade vill ha en definition på 

a. b. och c. Speciellt på c, det delegerande ledarskapet 

som lite slarvigt kan uttryckas med "låt gå ledarskap”, men ändå inte. Det 

delegerande ledarskapet är att man vet att som ledare kan du lita på en man eller 

kvinna i din organisation och vet att denne gör ett bra jobb, utan att du behöver 

kontrollera detta. Det är bara att säga "gör ett personporträtt med foto av 

kyrkoministern" och du vet att jobbet levereras före deadline, och att det är bra 

gjort. ”Själv använde jag mig av alla tre ledarstilarna. När jag var ny som 

chefredaktör fick jag ibland peka med hela handen och säga att så här skall jobbet 

göras. Den demokratiska ledarstilen användes vid veckomötena när vi diskuterade 

upplägget för nästa tidning. Alla fick vara med och komma med idéer om upplägg 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och artiklar. När jag lärde känna hela redaktionen tillämpade jag det delegerande 

ledarskapet och det fungerade bra.” (Rolf Roos). 

 

”Jag tillämpade en demokratisk ledarstil. Vi hade redaktionsmöte två gånger i 

veckan, där fick alla lägga fram sina idéer om hur tidningen skulle se ut. Som chef 

vill jag att människor skall växa, dock skall jag vara tydlig som ledare , det får inte 

vara någon tvekan om att i slutändan är det jag som bestämmer.”(Eva Kleman) 

”Anser att jag tillämpade en demokratisk ledarstil. Naturligtvis skall man hålla i 

tyglarna som chefredaktör, men det skall vara lösa tyglar.” (Alf‐Gunnar Brodd). 

”Med duktiga medarbetare, var det lätt att vara en delegerande chef.  Det var en 

ledarstil som jag tillämpade som folkhögskolerektor och sedan fortsatte med på  

Stridsropet.”(Anders Östman). 

 

Sammantaget tycker chefredaktörerna att de tillämpat i huvudsak en demokratisk 

ledarstil, även om man inte tvekar att använda sin auktoritet, om det skulle behövas. 

Alla chefredaktörerna arbetade med redaktionsmöten, där samtliga anställda fick 

lägga fram sina idéer om vilka artiklar man ville skriva.  

Det verkar ha varit högt i tak och den tidigare reportern Helena Waldemarsson, 

Gävle, som nu studerar till bibliotekarie, berättar att alla hennes artiklar utom en  

publicerades. Det var ett personporträtt, där den intervjuade framförde sina 

personliga lite bisarra idéer om kristna och kristendom i allmänhet.  

‐Chefredaktören lade den på väntelista och där förblev den, säger Helena. 

‐ Varje chefredaktör vinnlade sig om att bolla idéer minst en gång i veckan med alla 

anställda på redaktionen, och bara man höll sig inom tidningens policy, som 

utformades dels med den internationella policyn som riktmärke och den policy som 

varje chefredaktör i samråd med Frälsningsarméns ledning utmejslade, var det lätt 

att förverkliga egna reportageidéer, tillägger Helena Waldemarsson. 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6. Analys 
6.1. Chefredaktörernas förhållande till tidningens policy. 
Tomas Andersson Odén (2001), visade i sin undersökning om journalistikens mål 

och inriktning i svensk dagspress att på redaktionerna är det journalisterna och 

ägarna som har möjlighet att påverka tidningens innehåll. Journalisterna genom att 

de utför det verkliga arbetet och ägarna i kraft av sin makt att anställa de människor 

de vill och att de bestämmer vem som skall vara ansvarig utgivare.  

De intervjuade chefredaktörerna vet att de skall rätta sig efter, dels den  

internationella policy på engelska som gäller för alla Frälsningsarméns tidningar 

oavsett vilket land de ges ut i. Denna policy har endast Rolf Roos och Eva Kleman 

sett på papper, men fört den vidare muntligen till sina efterträdare.  Kortfattat 

uppfattar dessa att tidningens policy är, något förenklad. 1. Sprid det kristna 

budskapet 2. berätta om Frälsningsarméns verksamhet, i Sverige och i övriga länder. 

Chefredaktörerna vet även att det finns en outtalad policy att inte skriva om bland 

annat homosexuella, skilsmässor och föräktenskapliga förbindelser.  Den som tänjer 

på gränserna är Anders Östman, och han får inga tillsägelser för det, men heller inga 

applåder. Däremot stoppas hans ledare ett par gånger av ansvarige utgivaren, då 

man tycker att han tar partipolitisk ställning med vad han säger i ledaren. 

Genomgången ovan visar att Stridsropet fram till 2012, inte har haft någon skriftlig 

policy att visa upp och luta sig emot, endast en traderad policy som har ärvts från 

chefredaktör till chefredaktör. 

Andersson‐Odén ( 2001, s. 55) tar upp traditionens betydelse för det redaktionella 

arbetet. Den övergripande kulturella referensramen förs vidare till nytillkomna 

medarbetare genom att dessa successivt socialiseras in i de rådande värderingarna.  

Även mediaforskaren Lars Furhoff säger att ”policyn sitter i väggarna” (Furhoff 

1986). Chefredaktörerna i den här studien känner till den internationella policyn 

och ärver den outtalade som inte finns på pränt.  Lars Furhoff visar tydligt på 

skillnaden mellan den nedskriva och den muntliga policyn. En skriftlig policy ger en 



  41 

journalist möjlighet att utnyttja handlingsutrymmet maximalt. Däremot skapar en 

muntlig eller outtalad policy en otydlighet som är återhållande på journalistiken. 

(Furhoff 1986.)  En tidnings policy kan existera i olika former. De kan vara 

underförstådda, och meddelas muntligt eller låta det publicerade materialet som 

indirekta anvisningar. (Andersson Odén 2001, s. 33). 

Stridsropets journalister, befinner sig här i ett dilemma. De skall ta hänsyn till den 

föregivna  policyn, som sägs härstamma från internationella högkvarteret i London, 

dels en outtalad som utformats av tradition i Sverige. 

En tidnings policy styr den redaktionella verksamheten på olika sätt. Dels som 

övergripande  ideologi. (Andersson Odén 2001, s. 33) dels som ideologisk 

punktinsats, samt slutligen som styrning av redaktionella rutiner. När det gäller 

Stridsropet gäller att policyn som sägs en gång bestämts av London om att sprida 

det kristna budskapet och berätta om Frälsningsarméns verksamhet är en del av 

den övergripande ideologin. Den outtalade policyn som Alf‐Gunnar Brodd talar om, 

och som innebär att man inte skall skriva om skilsmässor, sex före äktenskapet och 

aborter är en policy som styr de redaktionella rutinerna. 

Att reglerna inte finns i skrift kan faktiskt innebära att det finns ett 

handlingsutrymme för en målmedveten journalist att utnyttja situationen. 

(Andersson Odén, 2001). Den som utnyttjar detta är nog Anders Östman, som 

manövrerar inom och utanför gränsen för den outtalade och muntliga policyn. 

Alf Gunnar Brodd understryker att det levde kvar en muntlig tradition vad gällde 

tidningens policy, någon skriftlig säger han sig aldrig ha sett.   

Anders Östman säger att han uppfattade tidningens policy som att i första hand vara 

ett språkrör för Frälsningsarmén i Sverige och uppgiften var att berätta om de 

framgångar man gjorde som samfund inom det sociala och andliga området. 

Han var även medveten om att i den outtalade policyn ingick att tidningen inte 

skulle ta partipolitisk ställning. Som aktiv socialdemokrat, med stort 

samhällsengagemang, som han säger sig ha, gick han över gränsen angående policyn 

att inte ta politisk ställning i samhällsfrågor. Detta innebar att hans ledare stoppades 

två gånger av ansvarige utgivaren. Anders Östman är den ende av de fyra 

chefredaktörerna som råkade ut för detta. 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6.2 Följer nu chefredaktören policyn? 
 Andersson Odén, ( 2001 s. 166). tar upp i sin avhandling att i början på 1980 talet 

krävde journalisterna att viktiga delar av ägarnas maktbefogenheter skulle föras 

över till redaktionerna. Journalistförbundet ansåg även att ansvarige utgiven inte 

skulle ha möjlighet att stoppa nyhetsartiklar i annat fall än att de stod i strid med 

lagstiftningen och att makten över medierna skulle successivt överföras till 

journalisterna från ägarna. Nu driver inte journalistförbundet dessa krav längre. 

Bara en av de intervjuade chefredaktörerna på Stridsropet anser att det har varit 

problem med ansvarige utgivaren för tidningen. Det är Anders Östman som fick två 

av sina ledare stoppade. 

Rolf Roos, Alf Gunnar Brodd och Eva Kleman,har inget att invända mot att de ej 

innehar ansvarige utgivarfunktionen.  

”Nej, har aldrig känt att Frälsningsarméns ledning försökt styra innehållet i 

tidningen. Upplevde att jag utövade ett chefredaktörsskap under ansvar” (Eva 

Kleman). 

”Tidningen, uformades helt av redaktionens medlemmar, Frälsningsarméns ledning 

lade sig aldrig i det löpande arbetet” (Alf Gunnar Brodd). 

Följer då chefredaktörerna den policy som Frälsningsarmén satt för det 

redaktionella innehållet i Stridsropet? 

Ja, den från London importerade policyn som säger att det kristna budskapet skall 

spridas, samt att tidningen skall berätta om Frälsningsarméns verksamhet verkar ha 

slagit igenom hos samtliga chefredaktörer. 

 Antalet artiklar om Frälsningsarméns andliga verksamhet är hög under Rolf Roos 

och Alf Gunnar Brodd. När Eva Kleman tillträder och startar en medlemstidning, 

sjunker frekvensen markant. Den går upp igen när Anders Östman blir chefredaktör.   

Policyn att det andliga budskapet skall spridas slår starkt igenom hos varje 

chefredaktör och finns med nio artiklar för Rolf Roos och Alf Gunnar Brodd. När 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tidningen går över till att vara 14‐dagars tidning finns det en andlig artikel med 

kristet budskap i varje nummer.  

Alf‐Gunnar Brodd märkte vid kontakter med läsarna att en typ av andliga artiklar, 

de så kallade predikningarna som fanns i varje nummer uppfattades som tråkiga 

och han har endast två predikningar införda under undersökt tremånaders period. 

Istället satsar han på bibelstudier och kristna biografier och håller sig inom policyn 

att kristet budskap skall presenteras och spridas. 

Det finns inte någon entydig form för redaktionella policyer. De kan förekomma i 

olika former och reglera verksamheten på olika sätt.  Gemensamt är att någon med 

hjälp av policybesluten försöker styra tidningens redaktionella innehåll. (Andersson 

Odéll 2001, s. 34).  I Stridsropets fall så styrs det redaktionella  innehållet tills år 

2012 av en muntlig vidarebefordrad  policy som sägs härstamma från en skriftlig 

sådan, som en gång bestäms av Frälsningsarméns internationella huvudkontor i 

London.  Plus att det finns en policy som sägs sitta i väggarna, där det är outtalat att 

vissa kontroversiella ämnen, som exempelvis homosexualitet ej skall tas upp.  

”Den redaktionella muntliga policyn, urspungligen från Frälningsarméns ledning i 

London, och förmedlad till mig av Frälsningsarméns ledning i Sverige, är ju en 

styrning av redaktionellt innehåll. Däremot har ingen i ledningen direkt försökt 

styra redaktionens arbete” ( Rolf Roos). 

 

6.3 Chefredaktörernas mål med tidningen. 
Vilket är chefredaktörens mål med tidningen och hur påverkar detta innehållet? 

I sin undersökning Redaktionell Policy, 2001, låter Tomas Andersson Odén 

redaktionscheferna rangordna fyra mål efter angelägenhetsgrad. Målen var 

”opartisk nyhetsförmedling, arbete för politiska/ekonomiska mål, att höja 

samhällets allmänna bildningsnivå samt att maximera tidningens upplaga. 

Inte oväntat rankades målet opartisk nyhetsförmedling som nummer ett. Att höja  

samhällets allmänna bildningsnivå kom tvåa. 

När det gäller Stridsropet angav Alf Gunnar Brodd att hans mål var att den skulle 

vara en kristen tidning med kristet budskap och spegla Frälsningsarmén. 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Det följer den internationella policyn. När jag sedan frågar vilka artiklar han 

prioriterade säger han att det var personporträtt och kulturartiklar, gärna långa 

recensioner med författarporträtt.  

”Mitt mål med tidningen kan sammanfattas i en mening och det är:’ fånga 

människors intresse för kristen tro.’ Det gjorde jag genom att prioritera artiklar om 

enskilda människors tro och vad som hände med människor som 

genomgick vårt behandlingsprogram på Kurön.” (Eva Kleman)  

Artiklar om enskilda människor har i undersökningen klassats som personporträtt 

och där ligger Eva Kleman högt. Hon har 12 personporträtt under den tremånaders 

period jag undersökt. De flesta dock redan Frälsningsarmé‐medlemmar. (7 stycken).  

Likt redaktionscheferna på de av Andersson Odén, 2001, undersökta 

dagstidningarna som klassar folkbildningsuppgiften högt, säger Eva Kleman att även 

hennes mål var att stärka utbildning och bildning. 

”Genom att ta upp och skriva om aktuella böcker, vill jag få människor att läsa dem 

och utveckla sig” (Eva Kleman). Chefredaktörernas mål som är övergripande och lite 

oexakta, som  Eva Kleman vilken säger att hennes mål var att stärka utbildning och 

bildning. Dock verkar det som om de får verka ganska fritt mot ansvarige utgivaren 

och ägaren Frälsningsarmén. 

 

6.4  Chefredaktörernas kontakt med läsarna 
Andersson (2009, s. 135) säger i sin undersökning att kontakter med läsarna 

innebär en respons på det egna arbetet, en utvärdering som annars är begränsad till 

synpunkter från de närmaste kollegor, chefer och vänner.  

De fyra intervjuade chefredaktörerna tycker att de hade bra kontakt med sina 

läsare.   

”Jag behövde inte ta kontakt med läsarna, de tog alltid kontakt med oss på 

redaktionen Tyvärr var det mest klagomål, nästan aldrig att någon kontaktade oss 

för att säga att innehållet var bra. Nu var jag ute och reste mycket i landet, där kände 

jag att vi hade kontakt med läsarna, och fick synpunkter på vad vi skrev. Resorna jag 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gjorde, var till Frälsningsarméns kårer, där jag träffade läsarna i samband med att 

jag besökte sammankomster vid kårerna.” (Alf Gunnar Brodd).  

Andersson (2009) visar att journalisternas kontakt med läsarna är sporadisk, 

åtminstone den kontakt som sker av journalister själva (Andersson 2009, s. 160)). 

Det stämmer överens med den bild jag får av chefredaktörernas kontakt med sina 

läsare.   

”Ej så stor kontakt med läsarna, fick oftast synpunkter på tidningen genom de som 

sålde den.” (Eva Kleman). 

”Vi hade inga insändarsidor i Stridsropet, men däremot tog vi in insändare  i  

medlemstidningen William.  När vi skrev om tatueringar och visade en tatuerad 

frälsningsofficer, blev det en mindre tittarstorm och tidningen var full av arga 

insändare som inte gillade att kristna människor tatuerade sig”.(Anders Östman). 

”Den som jobbade mycket med att samla in synpunkter från läsarna var Rolf Roos, 

som reste mycket i Sverige och besökte Frälsningsarmékårer, där han pratade med 

medlemmar i Frälsningsarmén. Det var nog den chefredaktör som satsade på mest 

läsarkontakter ” (Alf Gunnar Brodd) 

 

6.5 Ändras det redaktionella innehållet i Stridsropet vid 

byte av chefredaktör? 
Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att när en ny chefredaktör 

tillträder på Stridsropet har denne stora möjligheter att påverka innehållet. 

Alf Gunnar Brodd som i den kvalitativa undersökningen uppger att han gillar 

kåserier ökar markant frekvensen från Rolf Roos tre kåserier under tre månader till 

17 stycken under de tre månader under hans chefredaktörsskap som jag undersökt. 

Stort musikintresse har Eva Kleman som själv har varit med i en 

Frälsningsarméorkester, vilket slår igenom under de tre månader jag undersökt 

artiklar under hennes chefredaktörstid. Hon fördubblar antalet musikartiklar 

jämfört med sin föregångare. Anders Östman som inte spelar något instrument och 

inte har något större musikintresse enligt honom själv, har ingen artikel alls 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om musik.  Anders Östman förklarar även i den intervju jag gör med honom att visst 

har hans eget sportintresse slagit igenom vid val av artiklar för tidningen.  Under tre 

månader har han sju artiklar om hälsa och idrott. Hans två tidigare föregångare 

hade en artikel var om hälsa/idrott under respektive tremånadersperiod. 

 

6.6 Större förändringar av Stridsropet. 
Vilka större förändringar av tidningens inriktning och formgivning har gjorts av de 

fyra intervjuade chefredaktörerna? 

 Under varje chefredaktör har någon form av genomgripande förändring gjorts.  Rolf 

Roos lade gärna bilden på den intervjuade för ett personporträtt på första sidan. 

”Ibland blev det protester mot detta, dåvarande statsministern Ingvar Carlsson lade 

jag som ansiktsbild på omslaget, en säljare av tidningen visade då baksidan”. Rolf 

Roos.) 

”Vi införde en tjänst som layoutare, som ansvarade för hela tidningen. Tidigare hade 

varje reporter layoutat sina egna artiklar” (Alf‐Gunnar Brodd.) 

”Jag införde en ny modern layout och lyfte ut allt nyhetsmaterial ur Stridsropet,samt 

att jag tog bort annonsen på sista sidan. ”(Eva Kleman.) 

”Under min tid, lyfte jag fram nya områden att skriva om, som sport och hälsa” 

(Anders Östman) 

 

7. Slutdiskussion 

7.1 Chefredaktören påverkar innehållet i Stridsropet. 
Den här undersökningen visar att chefredaktören av Stridsropet påverkar innehållet 

i tidningen, även om han/hon säger sig vara styrd av den internationella policyn, 

som beskrivs som skriftlig, men ingen som jag talat med kan visa upp den, utan 

policyn lever vidare som en muntlig tradition. Chefredaktörerna styrs även av en 

outtalad policy som sitter i väggarna..  I och med att det inte har funnits någon 

skriftlig policy har varje chefredaktör utnyttjat möjligheten att skriva om områden 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som intresserar honom/henne.  Sedan kan man diskutera vilken tyngd de olika 

policyinriktningarna har. Nu verkar den mytomspunna  policy som formulerats en 

gång av internationella högkvarteret i London väga tyngst. Den svenska  policyn  

som muntligen formulerats eller ”sitter i väggarna” som mediaforskaren Lars 

Furhoff utrycker sig, verkar ha mindre status. 

Det är tre intressenter som påverkar ämnesvalet i tidningen. 1. Policyn. 

 2 chefredaktören. 3. Frälsningsarméns ledning, som i kraft av att den innehar 

utgivningsbeviset och är ansvarig utgivare kan lyfta ut och ändra i den redaktionella 

texten. Den som vågade bryta den outtalade policyn om vissa tabubelagda artiklar 

var chefredaktören Anders Östman. Han ville gärna göra en tidning i takt med tiden 

och ta upp aktuella samhällsströmningar till diskussion. Det väckte ingen större 

diskussionslusta bland läsekretsen eller reaktioner från Frälsningsarméns ledning. 

Dock med ett undantag och det var när personporträttet var Jonas Gardell och han 

även var omslagsbild på tidningen. Då vägrade en kårledare att sälja tidningen, och 

lämnade tillbaka de beställda exemplaren. När det gäller en organisationstidskrift 

som Frälsningsarméns Stridsropet har den ett försprång framför vanliga 

kommersiella tidskrifter då den redan har en samhörighetsfaktor med alla som 

tillhör Frälsningsarmén eller sympatiserar med rörelsen. Utmaningen ligger i att 

skapa en samhörighetsfaktor med köpare som kanske köper tidningen för första 

gången och är lite nyfikna på Frälsningsarmén som religiös organisation. 

Att chefredaktören inte är ansvarig utgivare upplevdes inte som något problem av 

tre av de tillfrågade chefredaktörerna. Den fjärde, Anders Östman, aktiv 

socialdemokrat, tog ut svängarna på ledarskidan och där tyckte chefsekreteraren 

ett par gånger att han tog partipolitisk ställning och stoppade ledarna som i alla hast 

fick skrivas om. "Märkte faktiskt att det var en stor skillnad när det gällde 

redaktionell inriktning mellan de två chefredaktörer jag arbetat med (Helena 

Waldemarsson, journalist, Stridsropet.) men det skall det vara, eftersom varje 

chefredaktör sätter sin prägel på tidningens innehåll och framtoning. Lite förenklat 

kan jag säga att det var mer fokus på andlighet och kultur under en chefredaktör 

medan den andre riktade in sig mera på samhällsfrågor. Det kom till uttryck i 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tidningens reportage, men syntes kanske mest på ledarsidorna”. (Helena 

Waldemarsson). 

De intervjuade chefredaktörerna har ett starkt fokus på att utveckla tidningen och 

har bidragit med nya idéer och gjort genomgripande förändringar för att nå nya 

publikgrupper. 

Dock följer man hela tiden den policy som påstås ha lagts fast från huvudkontoret i 

London, en gång i tiden.  Utrymme finns helt tydligt för chefredaktören att ta in 

redaktionellt material som tangerar hans/hennes personliga intresse.  Är 

chefredaktören intresserad av sport så lyckas han peta in artiklar om detta. Ett 

exempel är att under Anders Östmans tid som chefredaktör fanns det under tre 

månader med 14‐dagars utgivning sju artiklar om idrott/hälsa i Stridsropet.  

Tidigare chefredaktörer hade en eller två idrottsartiklar under den tremånaders 

period som de undersöktes. Ett annat exempel är att antalet recensioner i tidningen 

ökar markant när Eva Kleman är chefredaktör. Hon tredubblar antalet recensioner. 

Detta för att hon brinner för som hon uttrycker det ”att tidningen skall vara 

utbildande ”och hon menar att köparna av tidningen är nyfikna människor som är 

vetgiriga och vill fortbilda sig själva, därför anser hon att en uppgift för tidningen är 

att ge lästips för ytterligare studier. Intressant är att av elva recensioner under en 

tremånaders period handlar tio om profan litteratur och endast en recension berör 

det andliga fältet. 

Undersökningen visar vidare att ledarskapet utövades på olika sätt. Både Rolf Roos 

och Eva Kleman menar att de var demokratiska ledare , som lyssnade på sina 

redaktionsmedlemmar, men inte tvekade att peka med hela handen om så 

behövdes. Alf‐Gunnar Brodd säger att han var en helt igenom demokratisk ledare 

som lyssnade på redaktionens medlemmar innan han tog ett beslut. 

Den som medger att han tillämpade ett delegerande ledarskap är Anders Östman, 

som verkligen lärt sig att lita på bra medarbetare under sin tid som 

folkhögskolerektor och nu såg att han kunde tillämpa samma typ av ledarskap på 

redaktionen. 

Den i Frälsningsarméns ledning som granskar tidningen innan den skickas till 

tryckeriet är Johnny Kleman. Han bekräftar att den policy som ägarna 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implementerat , är 1. Sprida det kristna budskapet. 2. Sprida kunskap om 

Frälsningsarméns arbete i Sverige och anda länder.  Johnny har aldrig utnyttjat 

rätten att stoppa någon artikel, men bekräftar att hans företrädare gjort detta. 

(Anders Östmans ledare). 

Tidningen har en policy,  som en gång i tiden formulerats av Frälsningsarméns 

huvudkontor i London, ( 1, Salvation news 2. Evangelisation) samt en svensk 

muntlig policy som bestäms av Frälsningsarméns ledning i Stockholm. Varje 

chefredaktör håller sig till den policyn som London beslutat. Dock har den som är 

chefredaktör möjlighet att själv besluta om stora delar om tidningens redaktionella 

innehåll, i enlighet med egna intressen och visioner. Ingen av chefredaktörerna har 

upplevt att Frälsningsarméns ledning har styrt eller försökt lägga sig i det 

redaktionella arbetet (utom utlyftet av två ledare, som ansågs ta partipolitisk 

ställning). Istället får man intrycket av att Frälsningsarméns ledning styrt del av 

innehållet dels genom den policy som man importerat från London men där man 

inte kan visa upp någon skriftlig sådan, utan den verkar ha meddelats muntligen till 

chefredaktör från ledningen.  Dels en outtalad som av varje chefredaktör uppfattas 

på olika sätt, kanske som att det ”sitter i väggarna” att vissa ämnen är tabu att skriva 

om. Från och med år 2012 finns dock en av Frälsningsarméns ledning godkänd 

skriftlig policy för tidningen, och det är naturligtvis ett instrument för ägarna att 

styra det redaktionella innehållet. 

  Kontakter med läsarna verkar ha varit mycket större för tolv år sedan, då delar av 

redaktionen gärna reste runt bland Frälsningsarméns kårer och lyssnade på 

medlemmar och tidningsförsäljare. Nu hoppas redaktionen att läsarna av 

Stridsropets artiklar på hemsidan skall höra av sig med ros eller ris genom den 

nyinförda kommentatorsfunktionen 

 

7.2 Förslag till vidare forskning. 
Frågan om chefredaktören för Stridsropet påverkar innehållet, med egna 

värderingar och för fram sina egna intressen som idrott och samhällsfrågor, får efter 

min undersökning besvaras med ja. När det gäller redaktionens policy, hänvisar 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chefredaktörerna till att det är Frälsningsarméns internationella högkvarter som 

har en policy som skall gälla för Frälsningsarméns tidning Stridsropet oberoende 

vilket land som tidningen ges ut i, kompletterad med en svensk policy som 

utformats i Sverige. I och med att ingen kan visa upp en skriftlig policy, kan den som 

är chefredaktör tänja på gränserna ganska rejält. 

Det vore intressant att intervjua chefredaktörer  i andra länder om de följer den 

föregivna policyn från internationella högkvarteret.  

För trettio år sedan satsade Stridsropet på en intensiv läsarkontakt, genom att låta 

chefredaktör och redaktionssekreterare resa runt i Sverige och träffa tusentals 

läsare. Sådana läsarkontakter är inte vanliga idag. Det skulle vara intressant att göra 

en undersökning av hur läsarna upplever tidningen idag, se vad de är nöjda och 

missnöjda med och jämföra detta med tidigare Stridsrop från åttio, nittio och 2000 

talet. En sådan undersökning bör göras med läsare som upplevt ett par decennier 

som läsare av Stridsropet. 

Då Stridsropet är en organisationstidsskrift och många andra ideella organisationer 

inom t e x nykterhetsrörelsen och miljörörelsen har egna tidskrifter skulle det också 

vara intressant att göra en jämförande forskning mellan olika organisationers 

tidskrifter om förhållandet mellan chefredaktör och ansvarig utgivare. Hur mycket 

makt vill ägarna (organisationen) ha? Hur upplever chefredaktören att inte vara  

ansvarig utgivare?  När det gäller policy , finns även där ett intressant forskningsfält 

för ideella tidskrifter. Hur ser den redaktionella policyn ut för ett antal 

organisationstidskrifter? 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Intervjufrågor till chefredaktörer 

 
 

Tolv frågor till fyra tidigare chefredaktörer på Stridsropet: 

Varför tog du tjänsten som chefredaktör? 

Finns det en skriftlig policy från Frälsningsarméns ledning om innehållet i 

Stridsropet? 

Kände du att du hade full frihet att ta in vilka artiklar du ville under din tid som 

chefredaktör? 

Stoppade ansvarig utgivaren, som är kommendören (högste ledaren) någon     

gång en artikel innan tyckning.? 

Kritiserade ansvarige utgivaren någon eller flera gånger under tid innehållet i 

Stridsropet? 

Vilket var ditt mål angående tidningen? 

Vilken typ av artiklar prioriterade du? 

Vilka artiklar ville du ha i varje nummer? Exempelvis, alltid en predikan) 

Hur bestämdes innehållet i tidningen?  Samråd med övriga medarbetare? 

Hur höll du kontakt med läsekretsen. 

Tog du hänsyn till läsarnas synpunkter på tidningens innehåll? 

Hur visste du vad köparna av tidningen ville läsa? 

Hur ser du på förhållandet att chefredaktören inte är ansvarig utgivare. 

Har du gjort genomgripande förändringar av tidnings utseende eller innehåll? 

Vilken ledarstil anser du att du tillämpade? 

 1.Auktoritär. 2. Demokratisk 3. Delegerande (låt gå ledare). 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Intervjufrågor till Frälsningsarméns chefsekreterarare 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Johnny Kleman.: 

 

1, Har tidningen policy, skriftlig eller muntlig? 

2. Hur formuleras den? 

3.Har du någon gång under din tid som ansvarig utgivare stoppat en artikel? 

4.Har någon tidigare ansvarig utgivare stoppat en artikel. 

 

 

 

Bilaga 3. 

Inervjufrågor till tidigare reportern på Stridsropet, Helena Waldemarsson. 

 

1. Vilka artiklar skrev du helst? 

2. Fick du förverkliga egna reportageidéer eller styrde chefredaktören vad du 

skulle skriva? 

3. Fanns det några artiklar som du inte fick publicerade? Varför? 

4. Märkte du någon skillnad i tidningarnas redaktionella inriktning mellan de 

chefredaktörer du hade som chef? 

 

 

 

Bilaga 4. 

Intervjufrågor per telefon till The War Cry:s Deputy Editor Philip Halcrow. 

1. Finns det en internationell policy för alla ”Stridsrop” över hela världen? 

2. Vilken policy tillämpas på The War Cry:s redaktion i London? 

   Bilaga 5. 

    Intervjufrågor till Stridsropets chefredaktör sedan 2008, major Bert Åberg. 

1. Har du sett den engelska policyn som skall gälla för alla Stridsrop oavsett 

vilket land tidningen ges ut i? 

2. Vilken policy tillämpas i Sverige för Stridsropets redaktion? 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Kodschema, artiklar. 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