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av MATS A L V E SSO N  och  D A N  K Ä R R E M A N
Företagsekonomiska Institutionen i Lund och Göteborg

Inledning
I denna artikel utgår vi ifrån en viss specifik situation, ett regelbundet möte 
på en kvällstidning, Aftonpressen, i vilken ett dussintal personer, framförallt 
på mellanchefsnivå (arbetsledare för journalister och redigerare), går igenom 
försäljning i relation till löpsedlarnas utformning. Tanken är att väl kartlag
da, avgränsade situationer som forskaren direkt har observerat och helst 
spelat in pa band utgör kvalificerad — om än något snäv — empiri som ger ett 
hanterbart utsnitt av en social institution. Situationen möjliggör uttolkning 
av vissa aspekter av institutionen ifråga -  det empiriska objektet -  såväl som 
en utgångspunkt för belysning av något generellt teoretiskt tema. Ansatsen 
gränsar till diskurs- och konversationsanalys (Potter & Wetherell 1987) -  
vari fokus är på språkhandlingar -  men skiljer sig klart från dessa då den 
kommunikativa situationen betraktas främst som ingång för belysning av 
vidare mönster än enbart detaljstudiet av utsagor.

I denna uppsats söker vi belysa dels några kulturella aspekter av kvälls- 
tidningsbranschen — arbetsstil, tankesätt, antaganden om verksamheten, dess 
syfte, läsekretsen mm, dels hur kommunikation i gruppsituationer bidrar till 
den sociala konstruktionen av organisationer i termer av mål, mening och 
stil. Därutöver kommer vi in på lek, emotioner och förnöjelse i arbetet.

Vi börjar med några allmänteoretiska idéer av närmast metodologisk 
karaktär för att så komma in på empirin. Därefter redovisar vi kort några 
mera specifika teoretiska inspirationskällor som vi använt av oss för att tolka 
empirin. Därpå följer tolkningar och slutsatser. Strukturen är något oortodox 
men rimlig utifrån att empirin är ”spontan” och ej, som är fallet i enkäter, 
experiment och i huvudsak i intervjuer, genererad utifrån forskarens fråge
ställningar.
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Teoretiska och metodologiska idéer
Situationeilt fokus
Traditionellt brukar organisationsforskning betona antingen system och 
strukturer eller föreställnings- och meningsförhållanden förknippade med 
individuella aktörer eller kollektiva grupper (kulturer). Handlingar/beteen
den brukar ses som avhängiga endera av dessa. Ett tredje fokus är situatio
ner. Detta fokus har två stora fördelar (Alvesson 1995). En är metodologisk 
och hänger samman med att avgränsade situationer låter sig väl beskrivas 
utan alltför mycket av godtycklighet i representationer och selektivt urval av 
vad som redovisas. Stark selektivitet är ofrånkomligt i t ex intervjuundersök
ningar vari subjekten ges utrymme för att komma till tals och inte under
ordnas forskarens hårda strukturering av situationen. Empirin blir här så 
omfattande och varierad att endast en ringa del av densamma kan presente
ras i artikel- eller ens bokform. En än viktigare metodfördel är att empirin är 
konkret och ”naturlig” -  till skillnad från vad enkäter och intervjuer innebär. 
Vissa forskare menar att intervjuer avspeglar normer för social interaktion i 
intervjusituationer och bör ej ses som avspeglingar av ”verkligheten” eller 
ens människors genuina föreställningar eller upplevelser av densamma. 
Silverman (1985, 1989) uppfattar t ex intervjuer som ”moral storytelling” 
och menar att de är intressanta endast som objekt för konversationsanalys. 
Utan att gå fullt så långt håller vi med om att intervjuer bör behandlas med 
stor försiktighet och att forskaren bör vara öppen för möjligheten att inter
vjuutsagor är uttryck för den sociala kontext som forskarintervjuer utgör (jfr 
Alvesson & Köping 1993). Ifråga om enkäter är risken överhängande att de 
endast lämpar sig för besvarande av enkla frågor om entydiga förhållanden 
(kön, ålder, utbildning, anställning) och i övrigt endast säger hur responden- 
ter sätter kryss i frågeformulärsrutor. Olika sätt att formulera frågan på ger 
olika responser (jfr Potter & Wetherell 1987). Graden av meningskorrespon- 
dens mellan vad forskaren avser och olika respondenters tolkning är alltid en 
mer eller mindre öppen fråga och torde vara låg i förhållande till icke-triviala 
utsagor .

Att själv kunna göra observationer är naturligtvis inte oproblematiskt. Vad 
och hur något beskrivs är avhängigt forskarens perspektiv och sätt att tolka. 
Direktobservationer täcker endast en begränsad del av vad som händer i 
organisationer och belyser inte direkt vad som händer ” i huvudet” på folk. 
Accessen kan utgöra ett problem. Det är ofta lätt att få intervjua folk -  vilket 
kan hänga samman med att dessa kan kontrollera den information som 
forskaren får -  medan det ofta finns begränsningar för deltagande observa
tion. Däremot menar vi inte att forskarens närvaro styr eller stör skeenden. 
Det är vår erfarenhet att studiesubjekten snart vänjer sig vid och bortser från 
forskarens närvaro vid etnografier i organisationer (för illustrationer, se t ex 
Alvesson & Köping 1993, Kunda 1992). Den empiri som redovisas nedan är
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t ex knappast präglad av att en forskare och dennes bandspelare varit 
närvarande.

Den andra fördelen med ett situationelit fokus är att den beaktar såväl 
institutionell kontext som aktörsnivån (Knorr-Cetina 1981). Individuellt 
handlande beskrivs och tolkas i förhållande till specifika omständigheter. På 
så sätt undviks problematiska antaganden om, å ena sidan, organisationen 
som en överindividuell enhet (reifikations- och hypostaseringsproblemet, 
Johansson 1990) och om, å andra sidan, konsistens och integration mellan 
individers värde- och meningsmönster eller subjektiva logiker i relation till 
situationsspecifika materiella, sociala och språkliga förhållanden. Det finns 
starka skäl att ta på allvar hur människors subjektivitet konstitueras lokalt, 
socialt och diskursivt, avhängigt bl a vilka identiteter som anropas (Shotter 
& Gergen 1989). Ett stort problem är att om man söker belysa generella 
mönster, till exempel hur fungerar ledning, vilka mål gäller, hur är arbetet 
organiserat, hur sker kommunikation, bygger man in en skevhet mot konsis
tens, integration och enhetlighet. Tvetydigheter, variation och inkonsistens 
underskattas lätt. Ett situationeilt fokus ger större utrymme för det senare då 
dels man inte är beroende av intervjupersoners benägenhet att söka formule
ra en någotsånär konsistent story (säga hur det ”är” eller hur man uppfattar 
saker och ting), dels visar man endast på ett utsnitt av vad som händer i en 
organisation och är försiktig med anspråk på vad man uttalar sig om.

Nackdelen med ett situationeilt fokus är studien kan bli ganska snäv och 
framförallt att man riskerar att ge en icke-representativ bild av verksam
heten. Detta kan delvis motverkas genom att det situationella fokuset sker 
mot bakgrund av en bredare studie, en etnografi vari man får djup såväl som 
bredd genom en längre tids vistelse hos studieobjektet, vari typiskt observa
tioner och intervjuer kombineras och suppleras av studier av dokument, 
informell interaktion mm (Atkinson & Hammersley 1994, Fetterman 1989 
etc). Utifrån en kvalificerad bakgrundsförståelse väljer man så en väl doku
menterad situation och gör en närläsning av densamma (Alvesson 1995). 
Fortfarande handlar ett situationelit fokus om att djup, snäv och ”naturlig” 
empiri prioriteras framför bredd, variation och ”konstlade” data (intervjuer 
och enkäter).

Utsnitt av organisationer
En viktig princip i reflekterande forskning är att man inser svårigheterna att 
nå fram till auktoritativa, empiriskt baserade utsagor om ”verkligheten” , 
vare sig det handlar om innebörder eller ”objektiva” förhållanden (Alvesson 
& Sköldberg 1994, Steier 1991). Generellt sett begår samhällsvetare miss
taget att ge empiri en alltför robust och oproblematisk karaktär. Man tenderar 
att bortse från att språket sällan bör förstås som ett enkelt instrument för 
transport av mening, utan konstituerar/perspektiverar verkligheten, är meta
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foriskt till sin natur, ingår i språkspel och bäst förstås som tvetydigt och 
obestämbart, åtminstone i relation till komplexa fenomen (Alvesson & 
Sköldberg 1994, Deetz 1992, Denzin & Lincoln 1994, Steier 1991, Säljö 
1990). Man underbetonar också att inte bara olika individer utan även 
samma individ tenderar att beskriva samma fenomen på olika sätt (Potter & 
Wetherell 1987). Avhängigt av lokalt, språkligt konstituerade identiteter -  
kvinna, avdelningschef, medelålders, nyanställd, mor, fackföreningsmedlem 
-  accentueras olika föreställningar och beskrivningar av en själv och ens 
verklighet. Utsagor handlar sällan om förmedling av enkla sanningar om den 
objektiva verkligheten eller om entydiga, genuina upplevelser, snarare vill 
man uppnå effekter, typ framträda -  för sig själv och andra -  som sannings
sägare eller moralisk och rationell person (Alvesson & Köping 1993, Shotter 
& Gergen 1989).

Tar man representations- och informantproblemen på allvar inser man att 
det finns gränser för vad man kan uttala sig kvalificerat om. Tyvärr finns en 
allmän benägenhet om att uttala sig om alltför mycket, alltför oreflekterat. 
Organisationsforskningen präglas t ex av en ovana att söka täcka in organisa
tioner som helheter. Inte sällan gör man ett antal intervjuer och drar så 
drastiska slutsatser om hur ”det är” eller hur organisationsmedlemmarna 
uppfattar sin lokala verklighet. Martin (1992) har t ex gjort en fallstudie av 
ett amerikanskt företag, OZCO, med 80 000 anställda med hänseende på 
organisationskultur. Hon har intervjuat ”a wide range of OZCO em
ployees” . Hur många anges inte, vilket i sig kanske inte är så intressant. Det 
verkar dock handla om ett par dussin intervjupersoner. Hon skriver att 
studien primärt fokuserar på huvudkontoret, men skriver i huvudsak som 
om hela företaget belyses. Det är djärvt, inte bara p g a  företagets extrema 
storlek, utan även p g a  komplexiteten i problemställningarna och svårig
heterna i att utifrån intervjuer nå fram till insikter om förhållanden vid sidan 
av den begränsade verklighet som intervjusituationen utgörs av. I Alvesson 
& Köping (1993) studeras en reklambyrå med 20 anställda samt delvis 
reklambranschen och reklamarbete. Såväl intervjuer som deltagande obser
vation har utförts. I studien konstateras att utsagor -  i intervjuer såväl som i 
”naturliga” sammanhang - 1 ex om hur reklammänniskor och deras klienter 
tänker, känner och handlar, står i tvetydiga förhållande till varandra och 
överlag till hur det ”egentligen” är (ifråga om beteenden, relationer, upp
levelser, värden och normer). Vad som är intressant är utsagor inte som 
förmedlare som sanningar utan som producenter av effekter, typ skapande av 
intryck, förtroende, legitimitet, identitet, etc. Det forskningsbara empiriska 
fenomenet blir således språkliga handlingar, medan spekulationer om dessa 
som avspeglingar av ”verkligheten” minimeras. Den ”intervju-verklighet” 
som präglar situationer i vilka utsagor om t ex känslor och motiv produceras 
är annorlunda än de skiftande verkligheter i vilka känslor och motiv upplevs 
eller leder till handlande.
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Ansatsen exempliferar vad som kan kallas ett utsnittstänkande (Alvesson 
& Köping 1993). Snarare än att naivt söka beskriva och uttala sig om 
fenomen som empirin endast ger svaga och svårbedömdbara antydningar 
om, söker man finna lämpliga utsnitt av det fenomen man är intresserad av 
och koncentrerar sig på detta. Det går t ex sällan att uttala sig med rimlig 
säkerhet om människors motiv, däremot kan tal om motiv vara forsknings- 
bart. Mills (1940) föreslår motivvokabulär i olika sammanhang (epoker, 
grupper) som studieobjekt. Man kan uttala sig om hur människor i inter
vjusituationer eller i andra sammanhang beskriver ledarskap men som fors
kare kan man normalt endast ge begränsade aspekter av ledarskapet ”som 
sådant” , i någon mån p g a att ” ledarens” beteende är svårbeskrivbart men i 
synnerhet då det är nästan omöjligt att komma åt vad som rör sig i huvudet 
på ” ledaren” likväl som på underhuggarna. Mycket av detta är omedvetet, 
mycket av det som inte är det är svårt att tydligt beskriva, språket förmår ej 
spegla vare sig den ” inre” eller ”yttre” verkligheten utan perspektiverar 
denna, själva redovisningssituationen (t ex en forskarintervju, dagbok, själv
bekännelseroman) sätter sin prägel på hur beskrivningarna tillrättalägges och 
ges ett särskilt format. Mycket mer kan sägas om denna lika centrala som 
nonchalerade metodproblematik, men det skulle föra alltför långt varför den 
intresserade hänvisas till Alvesson & Köping (1993), Alvesson & Sköldberg 
(1994), Clifford & Marcus (1986), Fine (1994), Steier (1991) m fl.

Delvis i linje med utsnittsidén är Geertz (1973) påpekande att antropolo
ger ej studerar byar, de studerar i byar. Organisationsforskare -  liksom 
många andra samhällsvetare -  borde tänka i liknande banor. God kännedom 
om (lämpliga delar) av Organisationskontexten är nödvändig, men studien 
kan så med fördel koncentreras på ett lämpligt utsnitt av densamma, t ex 
vokabulär eller observerbara handlingar/situationer. Den bredare lokalkän
nedomen motverkar risken för fel- eller övertolkningar av det fokuserade 
fenomenet. Detta ger viss belysning av bredare mönster men utan anspråk på 
att stå i något entydigt förhållande till organisationen som helhet. Då organi
sationer -  liksom andra sociala institutioner -  är flertydiga och motsägelse
fulla är det klokt att undgå djärva anspråk på att fånga ”helheter” . Det finns 
skäl att anta att organisationer normalt uppvisar mångfald och divergens i 
ifråga om såväl strukturella, kulturella som diskursiva förhållanden (Alves
son 1993; Fombrun 1986; Linstead & Grafton-Small 1992; Martin 1992). 
För att undvika trivialiseringsproblem bör man dock inte gå så långt som att 
enbart uttala sig om utsnittet ifråga. Den berättelse som produceras bör vara 
säga något intressant om den kontext i vilken man studerar utan att göra 
anspråk på att förmedla den totala historien. Det handlar således om att 
uppnå balans mellan att gå utöver den fokuserade situationen -  vilken delvis 
används som språngbräda till vidare analys — och undvika totaliserande 
utsagor om alltför stora ”delar” av den sociala verkligheten. Varje situation 
är unik men också begränsat generaliserbar. Något mer konkret kan detta
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innebära en fokusering på kämsituationen samtidigt som man relaterar 
insikter som man fått från denna till vissa andra situationer och redogörelser 
från intervjupersoner mm som man är bekant med för att belysa såväl 
relevans utöver kämsituationen som avgränsningar och orimligheten av 
vidlyftiga generaliseringar. Såväl likartade som divergerande situationer 
(redogörelser för mönster) bör således indragas i analysen, men sekundärt i 
relation till den fokuserade situationen.

Något om den organisatoriska kontexten
Innan vi går in på den specifika situation som framställningen i övrigt är 
koncentrerad till så är det på sin plats med att ge en orientering om några 
elementära bakgrundsfakta när det gäller den organisation som har studerats. 
Som titeln till denna skrift antyder är det här frågan om ett möte i tidnings
miljö, närmare bestämt hämtat från ett kvällstidningsproducerande tidnings
företag. Av anonymitetskäl kan vi inte gå in alltför mycket på de specifika 
drag just denna tidning uppvisar. Däremot finns det en hel del drag i 
produktionsprocessen som är gemensamma för kvällspressen och som har 
sitt intresse för denna studie. Ett sådant karaktärsdrag är förekomsten av 
flera produktionsplatser, både när det gäller redaktionell produktion och 
tryckning, ute i landet. Ett annat är förekomsten av välutvecklade skiftsys
tem när det gäller bemanning då redaktionell produktion pågår i princip 
dygnet runt på kvällstidningar. Dessa två förhållande medför att samordning 
och organisering av arbetet kompliceras av att de flesta funktioner är besatta 
av minst två personer som är åtskilda antingen i tid eller rum och ibland i 
båda dimensionerna. Detta begränsar förstås möjligheterna till utbyte och 
sociala relationer mellan personer som under andra omständigheter sannolikt 
skulle träffas betydligt oftare rent fysisk än vad som är möjligt nu. Något 
kompenseras detta genom ett relativt omfattande bruk av skriftliga med
delanden och telefonsamtal men helt kan detta inte ersätta fysisk och person
lig kontakt. Det möte som står i fokus här är ett av mycket få tillfällen som 
under ordnade former överskrider avdelningstillhörigheter och schemalägg
ning. Här möts arbetsledande personal från framförallt sport- och allmän- 
redaktionema som normalt antingen arbetar växelvis för varandra eller på 
olika skift.

Om tillvägagångssätt och metod
Materialet till denna studie -  som ingår som en del av en mer omfattande 
studie av nämnda tidningsföretag -  har genererats genom en ansats där 
etnografin har varit det mest framträdande metodologiska idealet. Etno
grafin, som väl har sitt starkaste fäste i socialantropologin men som också
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vunnit terräng inom sociologin och övriga samhällsvetenskaper (Hammers- 
ley & Atkinson 1983, Hammersley 1992), kännetecknas framförallt av en 
ambition att studera mänskliga förhållanden i deras ’naturliga’ miljöer. 
Deltagande observation och och intervjuer är de mest framträdande metoder
na, vilket parat med krav på att vistelsen hos studieobjektet ska vara 
tämligen utsträckt i tiden (ibland anförs ett år som riktmärke) borgar för att 
goda möjligheter till att utveckla initierad kunskap om och förståelse kring 
studieobjektets villkor och hur dessa hanteras.

För att någorlunda svara mot detta metodologiska ideal har en av oss -  
Dan -  tillbringat två till tre dagar i veckan under ca 9 månader hos studie
objektet med att framförallt studera vardagslivet på allmänredaktionen. Un
der denna tid dokumenterades några viktigare och regelbundet återkomman
de fasta situationer -  till exempel löpsedelsmötet som återges här -  på band 
tillsammans med tretton längre intervjuer. Detta i kombination annat materi
al av varierande struktureringsgrad; pratstunder i rökrum och fikarum, skild
ringar av miljö och arbetssekvenser, interna arbetsdokument, årsredovis
ningar etc, bildar den allmänna empiriska bas som denna studie vilar på. För 
den situation som är i fokus här -  löpsedelsmötet -  gäller att Dan deltog vid 
tre olika tillfällen varav ett dokumenterades på band. Alla utsagor och 
direkta citat som återges här kommer från bandupptagningen.

Löpsedelsftiötet
Löpsedelsmötet är ett av få regelbundna möten som innefattar en större 
andel av arbetsledama på tidningsredaktionen. Utan att anta att detta ger en 
entydig bild av organisationen som helhet finns det goda skäl att tro att detta 
är (re)produktivt som en organiseringsprocess och att det är en god ingång 
till förståelse av delar av organisationen, dvs viktiga aspekter av de idéer, 
värderingar, språkbruk, interaktion, arbetssätt mm som prägla denna, åt
minstone i vissa sammanhang. Mötet kan vara intressant i sig, då det säger 
något om hur centrala aktörer i medvetandeindustrin -  de massmedia som 
kraftfullt påverkar den moderna mentaliteten -  fungerar.

Scenen
Löpsedelsmötet hålls en gång i månaden och är en affär för arbetsledare i 
operativa befattningar typ nyhetschef, morgonchef, nattchef, bildchef etc. 
Ettaredigerare (som skapar tidningens förstasida) och löpsedelsredigerare är 
naturligtvis också med, det är ju oftast de som ritar och kommer upp med 
löpsedelns utformning och innehåll.

Mötet hålls på den fjärde våningen, där administrationen sitter, i ett 
tämligen ordinärt sammanträdesrum. Man sitter runt ett rektangulärt bord
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som med ena kortändan pekar mot en skrivtavla. OH-apparaten är också 
förlagd så att den visar bilderna rakt fram i förhållande till bordets kortända.

Vid löpsedelsmötet är väggarna klädda med löpsedlar och faktarutor. 
Mittemot whyteboarden finns de bäst säljande löpsedlarna för varje vecko
dag i månaden. Vilken löpsedel som är ”bäst” räknas ut på ett ganska 
egenartat sätt, man räknar ut ett genomsnitt för försäljningen varje veckodag 
och sen ser man vilken dag = löpsedel som har störst avvikelse i positiv 
riktning. Denna får sedan sitta på väggen under löpsedelsmötet. Under 
löpsedel sitter en faktaruta med siffror på den relativa avvikelsen i absoluta 
tal och i procent, den tid man började trycka och den tid när tryckningen var 
färdig, en siffra om totalt tryckt upplaga samt en uppgift om hur stor andel av 
upplagan som gått i retur. Bakom varje löpsedel kan det finnas så kallade 
lokallöp, d v s  löpsedlar som anknyter till någon lokal händelse som bedömts 
som säljande för en viss ort.

Längs långsidan finns sedan ”katastroferna” uppradade, d v s de löpsed
lar som sålt minst. Här återfinns tre löpsedlar; sämsta vardag, sämsta lördag 
och sämsta söndag. Därefter kommer ett urval av lokallöpsedlar som har 
varit speciellt säljande oberoende av veckodag. Samtliga löpsedlar har ovan 
nämnda faktaruta kopplad till sig.

Skiss över löpsedelsmötelokalen

"Katastrof'-löpsedlar Säljande lokallöpsedlar
Konferensbord

"Bästa 
veckodag"- 
löpsedlar J f

Ingång
Fönster med gardiner

Evenemanget genomförs i distributionsavdelnings regi vars chef, Hasse, 
håller i avrapporteringen av siffrorna. För att göra det hela lite trevligare så 
serveras kaffe med kaka.
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Dyster säljstatistik
Det hela inleds med en genomgång av den totala upplageutvecklingen och 
där redovisas även konkurrenternas siffror. Separata siffror redovisas för 
veckodag, söndag och helgdag på månadsbasis. Hasse konstaterar att upp
lageutvecklingen går i moll för samtliga tidningar och att den är dystrast för 
Exbladet för närvarande som tappar 11 % per utgivningsdag. Aftonpressen 
går inte riktigt lika dåligt, relativt sett, men närapå. Det intryck man får är att 
tidningen har, om inte allvarliga problem, så åtminstone rejäla bekymmer. 
Åke Wetterman, sportchef och allmänt kallad Weta, ställer den fråga som så 
att säga ligger i luften:

”Vet man vad den nedre gränsen går i upplaga när det börjar bli riktigt besvärligt ekonomiskt 
för en tidning som vi?”

Hasse svarar: ”Nej Jag kan inte svara på den frågan du ställer. Det enda jag 
så att säga, om det här nu håller i sig kan tro är att det kommer en 
prishöjning vardag. Tidigt i höst eller. . . ”

Hasse avbryts av Sture, ställföreträdande nattchef som inflikar: ”Sen blir 
det moms.” Hasse håller med: ”Sen blir det 12 % moms” Manne, editions- 
chefen replikerar avvärjande: ”Det drabbar inte tidningen retroaktivt.” 

Man ägnar någon minut att diskutera den exakta momssatsen och begrun
da det faktum att priset kommer att höjas utan någon intäktsökning. Hasse 
påpekar det uppenbara: ”10 spänn innan året är slut.” Sture ventilerar en 
vanligt förekommande ståndpunkt: ”Ja, och de flesta andra får press-stöd.” 
Hasse replikerar: ”Så är livet pojkar.”

Frank, kanske angelägen att bryta de mollackord som hitintills har domi
nerat föreställningen frågar/uppmanar Hasse, halvt på skämt, halvt på allvar: 
”Kan du inte säga nåt roligt, Hasse, d å l”

Hasse är inte omöjlig:1 ”Jovisst, det är plus på söndag!helgdag i maj.” 
Frank svarar:’Va, det är bra.”

Löpsedlar: bestsellers
Därefter redovisas och kommenteras de löpsedlar som hänger ute för be- 
skådan. De löpsedlar som har den bästa relativa försäljningen för varje 
veckodag är inledningsvis i fokus för uppmärksamheten. Man opererar med 
ett antagande om att det finns ett relativt okomplicerat förhållande mellan 
försäljning och löpsedel, ett antagande som inte får stå oemotsagt under 
detta möte. Fortfarande har Hasse greppet över mötet men disciplinen 
luckras upp en aning under det att man diskuterar löpsedlarnas effekter på 
försäljningen. Separata smådiskussioner, ofta spetsade med skämt och sar
kasmer, uppstår emellanåt mellan mötesdeltagarna. Även Hasse ger sig in i 
’privata’ diskussioner vid några tillfällen, allt som oftast med syfte att 
nyansera, komplettera och utveckla uttalanden som fällts mer ’publikt’.
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Aven om dessa meningsutbyten är ’fria’ så avhandlar de nästan uteslutande 
frågor som reses av det som fokuseras av mötet; löpsedlar, försäljning och 
olika typer av störningar i produktionen.

Löpsedlarna redovisas på så sätt att Hasse läser högt ifrån löpsedeln, tittar 
ifall det finns något eller några lokala löpsedlar, redovisar den relativa 
avvikelsen i upplaga, konstaterar produktionstider (tryckstart respektive 
tryckstopp) och fäller omdömen om löpsedeln, ”Det är ett bra löp, ett bra 
löp” , om produktionstider, ”Bra tryckstart” etc. Därefter kommenterar 
mötesdeltagarna innehållet i löpsedlarna, oftast utan att rikta sig till någon 
särskild. Vid några tillfällen uppstår regelrätta debatter. Det är dessa tillfällen 
som vi kommer att koncentrera resten av redogörelsen till.

TV-bilagan
Första tillfälle där debatt uppstår är när man konfronteras med periodens 
stora försäljningsframgång, skärtorsdagen. Den dagens löpsedel utmärker 
sig inte på något sätt, konstaterar församlingen, men man noterar ändå ett 
plus på 16 000 ex. Förstasidan skiljer sig dock från det vanliga, just den här 
dagen valde man att gå ut med TV-bilagan som toppnummer på förstasidan. 
Hasse uppmärksammar detta, antyder att detta bidrog till försäljningsfram
gången och att detta samband är styrkt erfarenhetsmässigt. Love har in
vändningar: ”Ändå körde dem med, Exbladet och Eftermiddagsposten, sin 
TV-bilaga på onsdag.”

Loves påstående om utgivningsdagar för konkurrenternas TV-bilagor får 
inte stå oemotsagt men efter en kort palaver enas man om att Exbladet hade 
haft sin TV-bilaga på onsdagen och Eftermiddagsposten sin på tisdagen. 
Hasse påpekar: ”De har en TV-grej, en sån här idag” (mötet hålls dagarna 
före midsommar).

Love svarar: ”Ja och då [syftar på skärtorsdagen] sa vi att det kommer ju 
inte att sälja en jävla klipp, för att, vi trodde att vi gjorde fel där, meny det 
gjorde vi tydligen in te”

Hasse replikerar: ”Detta är detaljhandelns största dag och då går vi med 
TV och därför säljer vi 16 000 tidningar mer än en vanlig torsdag. Samtidigt 
med dragningen. Nu är det så häry grabbar; att Bingo-Lotto har slagit ihjäl 
penninglotteriet eller vice versa för att nu är det ingen större skillnad mellan 
penning och Bellman.”
Jonas har reservationer och uttrycker sina funderingar: ”Det kanske är 
jävligt oekonomiskt att köra TV-bilagan på torsdag eftersom folk ändå är ute 
och handlar då. Hasse håller med: ”[kjanske man skulle prova någon gång 
att lägga den på en tisdag eller en onsdagy istället. Men då är det spelbi
laga.” Weta, som nyligen fått vara med om att lägga ner sportbilagan till 
förmån för annat material, svarar syrligt: ”Ja, så lägg gärna ner den också
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Inlägget uppfattas som ett skämt och man skrattar allmänt men Hasse tar 
det säkra före det osäkra och förtydligar: ”Det var inte därför jag sa d e t” 
Weta replikerar: ”Nej, men det finns ju redaktionella överväganden.. 
Längre än så kommer han inte innan Love inflikar: ”Den lade du ju ner själv 
s is t” Love anspelar på ett tillfälle nyligen då spelbilagan utgått på grund av 
att man hade en bilaga om en större arbetsplats. I detta ämne fördjupar man 
sig ett ögonblick utan att egentligen ta sig längre än skämtsamma gliringar 
innan Hasse läser vidare bland de lokala löpsedlarna för denna dag. Det visar 
sig att man hade haft en löpsedel som hade gått ut till andra City-upplagan 
om ett attentat mot en polisbil som föranleder en viss debatt. Hasse påpekar: 
”Den gjorde ni om och så petade ni väck den [allmänna löpsedeln] i s ta n ” 
Gunnar, ansvarig morgonchef vid detta tillfälle, svarar bekräftande. Malte, 
Hasses assistent konstaterar lakoniskt: ”Sålde e j ” Gunnar replikerar: ”Nej, 
jag kan tänka mig d e t” Weta avslutar diskussionen: ”Nej, det finns så 
mycket polisbilar. ”
Efter utvikningen till de lokala löpsedlarna fortsätter Jonas diskussionen om 
TV-bilagans hantering: ”Ja men det är ju inte utan anledning de andra gör, 
lägger sina TV-journaler på andra dagar.. . ” Hasse fyller på: ”Om man 
delar sitt grepp här inför en stor helg.. . ” Weta har invändningar och 
avbryter: ”Men, va fan, vad som är rätt och vad som är fel, det är. . varpå 
Jonas avbryter och replikerar: ”Men eftersom de gör det varje gång, va, så 
borde det det vara värt att prova.” Love har sin egna funderingar i ämnet 
vilka han uttrycker på följande sätt:

”Om det står tre kärringar, då, som, det hänger tre löpsedlar på skärtorsdan, i kön med 
matkassen füll och griniga ungar vid sidan och hon står och tittar på löpsedeln, då, fan vet om 
hon inte tar TV, eh, jag tror det. Tror ni inte det?”

Hannes, den andre morgonchefen, inflikar: ”Bara för att få  tyst på ungarna, 
då l” Loves inlägg vinner både sympati och motstånd i församlingen. Någon 
säger instämmande: ”Jag tror att folk är såna.” Manne replikerar en smula 
undrande: ” Tror du inte de vet vad Pressen och Exbladet hade på löpsed
larna, eller vad d å l” Love svarar: ”Ja, de hade ju inte TV i alla fall.” Ett 
instämmande mummel uppkommer från församlingen. Weta sympatiserar 
också med Loves inlägg: ”Det får inte vara för jävla tidigt före helgen också 
och ha en TV-bilaga för annars så är det uttjatat.”

Manne bidrar med en synpunkt som stöder Loves resonemang: ”Man kan 
ju klart och tydligt se att folk köper färre tidningar per utgivningsvecka, det 
är ju så. Man kan ju bli jävligt besviken om man är van att köpa tidningen 
när man är ute och handlar. Många av de som är ute och handlar kanske gör 
det andra torsdagar.” Jonas är dock inte helt övertygad: ”Vi kan väl prova 
en gång, Det kan ju inte vara farligt att prova.”

Love är ännu inte övertygad om att Manne står på hans sida: ”Jo men det 
är ju ett plus, Manne, på 16 000 alltså, men jag menar de är ju (ohörbart) att
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köpa d å , det är ju 16 000 då som .. .  Hasse avbryter och påpekar att: ”Tittar 
vi på förra året var det samma utveckling då.”

Manne replikerar en smula förbryllad: ”Ska man inte ha en TV-bilagaV' 
Love förtydligar: ”Ja, men då är ju  folk ute och handlar ändå, jag tror det är 
den här jävla TV som säljer.” Weta har en fråga, förmodligen med ursprung 
från allt prat om säljande bilagor: ”Av våran utmärkta bilaga på onsdagar 
nu, har det blivit någon drageffekt?” Ingen nappar dock på denna dis- 
kussionskrok utan man spinner vidare på tillgänglighetstemat. Gunnar har 
synpunkter på detta vilka han formulerar enligt följande: "Ja, men du har ju  
också det, Love, på våran stormarknad hemma hänger de inte upp några 
löpsedlar längre...” Jonas avbryter: ”Nej, men...” men avbryts omedelbart 
av Gunnar som har mer att säga: . .och har inte gjort sedan flera månader.
De köper tidningen ändå, det är alltså det tillgängligheten på tidningen, det 
är klart att när du står i kassakön där och det är tjugo före dej så tar du en 
kvällstidning.”

Säljer löpsedlarna?
Gunnars inlägg vinner sympatier. Ett instämmande mummel sprider sig från 
församlingen. Gunnar fortsätter: ”Då tror jag inte att de tittar så mycket 
efter vad som står på löpet.” Tommy, som arbetar som nattchef, fortsätter att 
tänka Gunnars tanke ut: ”De tittar på ettan istället.”

Gunnar håller med och Hasse understryker Jimmys poäng: "Ettan är ju  
viktig i det sammanhanget.” Gunnar har mer att säga: ”Jag tror att det blir 
fler och fler som, för det är så många som konkurrerar om det här utrymmet 
vid kassan numera så det finns inget, och de har inte tid att hänga upp 
löpet.”

Hasse håller med: ”Nej.” Gunnar argumenterar vidare: ”Två minuter på 
varje kassa och tjugo kassor, det blir fyrtio minuter och minimalt med 
personal. Nej, jag har pratat med dem.” Hasse svarar: ”Jo, jag förstår det.”

Hannes, Gunnars kollega på posten som morgonchef, undrar: ”När gjor
des det en riktig undersökning sist vad som säljer på löpet?” Denna fråga 
får Weta att uttrycka skepsis över löpsedlarnas säljande förmåga: ”Det där 
tror jag folk skiter i, fan .” Hannes fortsätter: ”Men om man gör det, det görs 
marknadsundersökningar hit och dit, varför inte kolla det?”. Hasse replike
rar: ” Vi" gör det varje månad, Hannes, men den inte vetenskaplig...” Hannes 
förtydligar sig: ”Nej, det var det jag menade, en vetenskaplig.” Hasse 
svarar: ”Det får du tala med Karl-Erik Gustavsson om.” (Karl-Erik Gus
tavsson är massmediaforskare.) Manne replikerar skämtsamt: ”Han har lagt 
ner tidningen” (Anmärkningen anspelar på att Karl-Erik spått dystra ut
sikter för Aftonpressen.)

Weta vidhåller sin skepsis över löpsedelns säljande förmåga: "Jag tror, 
tyvärr är det sa att folk tar nog löpsedlar många gånger med en jävla nypa
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sa lt” Hannes instämmer: ”J a ” Weta fortsätter: ”Folk i allmänhet, de tror 
jag om jag ska vara ärlig. . Jonas avbryter honom, mycket tveksam över 
denna plötsliga avrättning av löpsedeln som säljargument: ”Men det är just 
det, det kan inte stämma, vad fan ska man sälja på annat då då. Visst.. . ” 
Weta avbryter: ”De köper så mycket andra grejer som styr alltså.. . ” Jonas 
fortsätter: ” Jag menar, vad fan, det här med Borg och Loredana, varför 
skulle vi öka den om de inte har sett löpsedeln.”

Manne håller med: ”Det är klart.” Även Tommy delar Johans stånd
punkt: ”Det är en sån som spelar roll, va. Tror fan det.” Ämnet väcker 
starka känslor, man pratar upphetsat i munnen på varandra. Loves stämma 
gör sig hörd över mängden: ”Jag kan ju säga, Hasse, sen du är inkörd i det 
här med träffarna i alla fall, så, en sak gemensamt har vi vart på samtliga 
möten, har vi haft bra kändisskvaller; glädje eller sorg, så har det sålt. 
Stenmark, Borg, eh .. . ” Love stannar upp, ett instämmande mummel ut
bryter. Jonas fyller i: ”Christer Sjögren.”

Love tar upp Jonas tråd: ”..och Christer Sjögren kanske, ja men det är ju, 
så är det, va. Det kan du inte säga, Hasse, att folk inte bryr sig om 
löpsedeln.” Hasse replikerar: ”Nej, nej , nej.”

Love fortsätter med att anknyta till det ursprungliga debattämnet: ”Men 
frågan är om de bryr sig om TV, det var ju det som det hela började med.” 
Tommy har en teori: ”Jo men jag tror att det finns signaler, så att säga, 
va, du har en förväntan som är uppbyggd inför en storhelg, det är såna saker
som spelar roll. Att det står ”Hela Påskens TV”, det står inte ”43 döda i 

»»

Love börjar: ”Men jag tror också a tt.. . ” men slutar när Tommy fortsätter: ” 
. . . sånt spelar roll, liksom färgerna på förstasidan a tt.. .  dolda, dolda 
signaler, va, är den färgglad och rolig förstasidan, va, man kan stå och läsa 
mycket då och se tydligt, jag tror att det också spelar roll.”

Love prövar en annan möjlig förklaring: ”Är inte påsken en sån helg som 
folk tittar på TV, till skillnad nu från midsommar som du e h ”. Sture, 
ställföreträdande nattchef i Tommys nattlag, håller med: ”Jo, påskhelgen är 
mycket sån, det är den.” Manne inflikar: ”Det beror på vädret då, man är 
inte utomhus.. .”

Jonas har en fråga på vädertemat: ”Du, eh, det var väl fint väder i påskas, 
var det inte det?”. Manne vet besked: ”Nej, det började inte förrän den 
23:e. Påsken var inte dålig, det är rätt, den var inte dålig, det var lite blåsigt 
men det var solsken. Men det, på kvällarna, man kan ju inte vara ute då.”

Nästa löpsedel: den gode dragaren Borg
Diskussionen slutar med detta då Hasse har bestämt sig för att gå vidare med 
nästa löpsedel: ”Då har vi Borg igen, han har varit en bra dragare tidigare 
och är det nu också. Plus 9 000 p å .. . ”
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Tommy replikerar: ” Det var inte bara Borg, det var även Kungen, jag 
menar. . Frank inflikar: ”Och Lore dana.. .” Skratt hörs från försam
lingen. Tommy fortsätter: . .det var allt! Det är nästan en totallöpsedel.”
Jonas replikerar: ”Ja, och de andra hade det dan efter, körde väl löp på 
det!\”. Manne börjar med att korrigera: ”Naej, E x .. . ” men kommer inte så 
långt innan Jonas korrigerar sig själv: ” Två dagar kanske det var.” Manne 
fortsätter på sin mening: ”..pressen sparade den och körde den två dagar 
senare.” Jonas böjer sig för sakkunskapen: ”Ja, så kanske det var.”

Hasse fortsätter att gå igenom löpsedlarna. Resterande löpsedlar som har 
haft goda försäljningssiffror visar sig vara saker som man inte egentligen 
trott på som dragare utan löpsedlarna annonserar mest utfyllnadsmaterial 
och sk nyhetsfeature. Det här väcker en del undrande kommentarer men det 
blir aldrig någon riktig debatt om varför det förhåller sig på detta sätt.

Värstingarna
Därefter går man över till att redovisa ”värstingarna” . Till skillnad från de 
säljande löpen som redovisats öppet från början så är dessa dolda bakom 
pappersskynken vilket skapar en extra dramatisk effekt när man går över till 
att diskutera ”misslyckandena” .

Weta uppmanar: ”Låt täckeisen falla.”
Hasse inleder med att kommentera vardags”värstingen” : ”Det är natur

ligtvis en måndag [avser sämst säljande löp för en veckodag relativt andra 
veckodagar] nittonde i fjärde, 2 000 mindre än en normalmåndag. ”Laser
mannen fick jobb hos Kungen, sparkades efter bråk på slottet”. Sture 
kommenterar en aning förvånad: ”Det är ett bra löp.” Frank håller med: 
”Den är bra, ja .” Sture frågar: ” Vad är detta, d å l”.

Hasse fortsätter att läsa högt ifrån löpsedeln och går sedan vidare bland 
lokallöpsedlama: Han avslutar med att konstatera att trycktidema är bra men 
försäljningen är ändå dålig. Gunnar söker en förklaring och frågar: ”Är det 
början på månaden, ellerl” Hasse replikerar: ”Nittonde i fjärde. Folk hade 
inte fått lön, brukar man alltid säga.”

Man lämnar veckodags”katastrofen” och går över till lördagssvärstingen. 
När täckeisen fallit utbrister Love apropos löpsedelns innehåll: ”Vadfan var 
det jag sa, jag fick skit för sist jag blandade ihop det, men jag fick rätt. Den 
där jävla Weise, Mossberg, du som försvarade det. När vi skulle ha haft 
hockeybråket.” Tommy söker hitta en annan förklaring till försäljningsbak- 
slaget: ”Det är ju dan, dan före löning. Nej men det är ju fredag...” Hasse 
avbryter med ett förtydligande av datumet: ” Tjugofjärde i fjärde.” Tommy 
svarar: ” . .  .de hade fått lön på fredag, då, förstår.”

Love fortsätter sitt spår: ”Kom du ihåg det, Mannel”. Manne svarar: ”Du 
menar hockeybråket? Vad då, d å l”. Love replikerar: ”Jo, det var ju den 
helgen som det stora hockeybråket. .  .”. Manne genmäler: ”Var det det!”.
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Love bekräftar: ”Ja, VM i hockey.” Manne fortsätter: ”Fyllan? Vi hade ju 
inte det den dagen” Love svarar: ”Nej, vi kunde ju haft det. Vi skulle ha 
toppat med det, naturligtvis. Det var den dan Exbladet: ”Känner du igen 
stolen, Åslin”.”

Jonas fyller i: ”Ja, det var när de hade fyllelöpet. Klart det sålde. De 
valde Exbladet istället för oss, då. De hade 'Fyllefesten på hockey-VM’.”

Hasse bläddrar vidare bland löpsedlarna som hängt ute denna misslyckade 
lördag och läser högt från en löpsedel: ” Ulrikas kidnappare i konkurs med 
miljonskuld”. Denna löpsedel får Malte att reagera: ”Du Hasse, är det rätt 
datum det som hänger däri” Hasse är själv tveksam: ”N e j.. . ” . Sture 
instämmer i tveksamheten: ”Det verkar lite skumt, det här, va.” Hasse 
fortsätter: . .nej, det var skumt, dö. Där har vittnet gjort fel. Vittnet har
gjort fel, men detta är vad jag har fått utav dig, käre du.” med blicken riktad 
mot Malte. Lasses anmärkning lockar församlingen till skratt och Jonas 
replikerar: ”Det är kanske i själva verket den bästa försäljningen. Du får ta 
tillbaks alltihopa, Bagarn [Loves smeknamn], Arne Weise har sålt så in i 
helvete.”

Kalabalik uppstår och under några ögonblick är förvirringen total, något 
som inte hindrar Love från att förtrytsamt vara klar med sin slutsats: ”Arne 
Weise har fan inte sålt nånting.” vilket får församlingen att återigen brista ut 
i skratt. När man forskat lite i frågan visar det sig att löpsedeln med Arne 
Weise var korrekt, samt att man på vissa sena versioner av löpsedeln hade 
lagt till den sk Fyllefesten på Hockey-VM i botten på löpsedeln. Love hade 
alltså haft rätt och han missar inte tillfället att, för ett kort ögonblick, fira sin 
triumf.

Hasse övergår till att kommentera den sämst säljande söndagen vars 
täckelse har fallit: ”Och en sån här eh, halvmiljonsäljare när vi var ensam
ma. Men nu är det en vanlig tidnings söndag. Det är ju påskdagen, detta, 
va l”. Malte svarar: ”Ja.” och Tommy bekräftar: ”Ja, just det.” Hasse 
fortsätter: ”Det är otroligt väldigt många stängda affärer som gör att vi 
inom vårt ordinarie spridningsområde säljer mindre tidningar (ohörbart). 
Den är hela 4 700 sämre än en snittsäljare. Så är det.” Han läser högt ifrån 
löpsedeln: ”Filmstjärnan förs bort i handbojor”. Vad det han, e h .. . ” Weta 
anar vart Hasse vill komma med sin fråga och förekommer med vad han tror 
är svaret: ”Fullständigt okänd.” Wetas sarkasm är uppenbar och tråden tas 
upp av en röst i församlingen: ”Inte numera, va l”. En annan röst svarar: 
”Nej, inte numera. Nu kan vi skriva ”Känd rånare”.” I församlingen vet 
man besked och det visar sig att denna rånare sedermera frikändes.

Hasse fortsätter att läsa högt från löpsedlarna och klargör med Gunnar 
vilka ändringar som gjorts mellan upplagorna. Någon större diskussion 
uppstår inte om Söndagsvärstingen. Efter att ha diskuterat värstingama så 
övergår man till att diskutera säljande lokala löpsedlar. De flesta har redan 
varit uppe då de ibland sammanfaller med bästsäljande veckodag. Man
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fördjupar sig en smula i distributionstekniska frågor vid några tillfällen men 
huvudsakligen så ägnar man sig åt att konstatera att lokala löpsedlar ger 
effekt på försäljningen. Några mer omfattande debatter uppstår inte utan det 
som yttras har karaktären av enkla sakfrågor samt kommentarer, ofta skämt
samma.

Fri diskussion
När lokallöpsedlama är avklarade går man över till en mer fri diskussion. 
Den inleds med att man försöker få grepp om hur upplagan har utvecklats 
över veckodagarna. Det kommer fram att torsdagar är bra försäljningsdag 
medan måndagar i regel är den dag som säljer sämst. Därefter grubblas det 
gemensamt över orsakerna till upplagenedgången. Flertalet tycks anse att 
nedgången främst är betingad av lågkonjunkturen och den höga arbets
lösheten, argumenten får i alla fall stå oemotsagda. Flera gånger ventileras 
ståndpunkten att det nog aldrig kommer att bli som på slutet av åttio-talet 
och, implicit, att man får räkna med den lägre nivå som upplagan verkar att 
ha stabiliserat sig kring.

Manne Vilket år talar vi, nere på nu. Hasse? Är vi nere på -68 eller -72 
eller?

Hasse Nej, nej vi kan inte vara så negativa på det. Det är; det är inte 
riktigt rättvist (ohörbart). Men tittar man på den här kantens 
upplaga så, det är klart, då ligger vi nånstans kring 80-talet. 

Tommy Vi har heller aldrig haft en sån arbetslöshet som vi har nu heller.
Weta Nej, jag menar, det det, det är ju faktiskt så att de som är arbets

lösa, de får faktiskt vända på slantarna.
Hasse De får inte så mycket ut.
Weta Nej
Hasse Pengarna är slut.
Weta Det är en jävla situation det här.

Flera mötesdeltagare bekymrar sig över den moms som allmänt väntas 
drabba dagstidningarna. I den debatt som uppstår kring detta ämne spekule
rar man i vilka effekter det kan ha att höja priset på upplagan och det 
framkommer tydligt att detta upplevs som bekymmersamt av mötesförsam- 
lingen. Det framhålls också att momssänkningen kommer att göra konkur
rensen mot just veckopress skarpare eftersom deras pris kommer att sjunka 
medan kvällspressens pris stiger. Men allt är inte oro och bekymmer. Några 
idéer om hur detta ska kunna vändas ventileras också, bland annat så förs 
lokala löpsedlar fram som ett effektivt sätt att försvara försäljningen. Argu
mentet får föga gensvar i församlingen då det framkommer att Exbladet har 
försökt med just detta. Denna tidning, vilket påpekas av församlingen, är ju 
den som har tappat mest i upplaga.
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Trots detta fortsätter man med att fundera över konkurrenternas grepp.
Några döms ut (till exempel Exbladet försök att blåsa liv i tjugo år gammal
händelse) medan man uppehåller sig en stund vid Eftermiddagspostens
söndagsbilaga. Någon odelad respekt för denna har dock inte församlingen.

Weta Nej jag förstår inte att Eftermiddagspostens, den här bilagan de 
gör på söndagar; att den kan vara så jävla lustig att läsa. Det är 
samma skit. . .

Jonas Den är bättre.. .
Weta . .  .samma tugg om sex ochy va. Banta och .. .
Manne Bantning har det blivit jävligt mycket.
Ngn Tre lördagar i rad har de haft bantning.
Manne Ja men inte i (ohörbart)
Ngn Nej.
Jonas Nej men vad ja g ...
Weta Okej att det är det lätta.. .
Hannes Eftermiddagsposten, vad har de, banta på veckorna, knulla på 

helgerna. Det är det det blir.
Jonas Vad fan då, de som inte, de backar ju, de håller ju hyggligt i

upplaga. (instämmande mummel)
Hasse Jaha.
Weta Vi får se vad vi gör åt detta, Hasse.
Hasse Ja, vi kämpar var och en på sin kant.
Weta Ja. Vi kommer igen i höst, säger vi.
Hasse Ja, i sommar kommer vi igen, för vi, vi ska sälja bra med tidningar

i sommar. Det brukar vi göra.
Weta Jo, bara vi gör en bra tidning i sommar så att den inte kommer gå

ner i kvalitet för mycket, det är viktigt.
Jonas Ja, sidor; så att det inte blir 36 sidor.
Hasse Ni har gjort en jävligt bra tidning i juni i alla fall, för det har varit

årets bästa månad.
Weta Känn nu, känn på måndagarna nu hur det ser ut, det är inte mycket

i näven, när man har organet i handen så att säga. Det är, va.
Hannes Nej, den är tunn.
Weta Det är tunt, på måndagarna.
Malte 40 igår var det va?
Hannes Utlakad.
Tommy Men jag tycker att vi har varit duktiga på det, när man tittar i

tidningen nu, trots att det är ett sånt, sånt litet format så innehåller 
den rätt mycket. Det är mycket kortartiklar och mycket kortisar och 
så. Det är inte den här gamla blädder-bladet, det har varit några 
dagar när det har varit lite men så
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Manne . . .  det var långa artiklar; det var långa artiklar på varenda jävla 
sida.

Tommy Om vi har små format så måste vi ju samtidigt måste vi ha mycket 
läsning. Folk ska inte känna att det bara är att bläddra igenom.

Därmed är sista ordet sagt. Sommarhälsningar avslutar mötet, man bryter 
upp.

Teoretiska reflektioner
Ett stort antal, för att inte säga en oändlig mängd teorier kan användas för att 
söka mejsla fram något intressant ur denna empiri. Fördelen med den här 
typen av material är att den inte är särskilt starkt styrd av forskarens 
utgångspunkter. Vid enkäter och intervjuer bidrar ju forskaren starkt till att 
bestämma empiriska resultat genom val av frågor, frågeformuleringar, visat 
intresse/ointresse för olika svar i intervjuer osv. Istället för att använda oss av 
en bestämd teoretisk inspirationskälla knyter vi an till fyra sådana, vilka 
bildrar en ganska lös referensram. Vi omnämner dessa endast kortfattat.

En sådan är Kenneth Burke’s dramaturgiska teori -  en metod för analys av 
mänskliga relationer (Burke 1989; Asplund 1980, 1987; Overington 1977). 
Grundidén är att kunna belysa redogörelser för motiv -  kopplingen språk/ 
motiv -  men inget hindrar andra applikationer typ den som här blir aktuell. 
Tanken är att mänskligt handlande måste förstås utifrån fem komponenter: 
Scen, aktör, handling, syfte och ”agency” (de medel som används). Dessa 
sammantaget kallas för en pentad. Burke sammanfattar sin ansats så här:

In any rounded statement about motives, must have wome word that names the act (names 
what took place, in thought or deed), and another that names the scene (the background of the 
act, the situation of which it occured); also, you must indicate what person or kind of person 
(agent) performed the act, what means or instrument he used (agency), and the purpose. 
(Burke, cit av Overington 1977:141)

Olika redogörelser kan betona olika element av pentaden. Hänvisar man till 
lågkonjunktur eller efterfrågan är det scenen som betonas, pekar man på 
någons värderingar eller tankesätt är det aktören, etc. Olika ratios utvecklas, 
beroende på vilket element som dominerar. I ett aktör-scen ratio är aktören 
viktigare än situationen (den nye VD:n vände resultatutvecklingen). I ett 
scen-handlings ratio bestäms handlingen av situationen (lågkonjunkturen 
medförde att 30 anställda uppsades). I ett handlings-aktör ratio transforme
ras aktören av en process (efter resan till Nepal var Gusten som förbytt). En 
intressant möjlighet är att utifrån denna ansats visa hur olika element i 
organisationsprocesser samspelar med varandra. Normalt råder en hög grad 
av konsistens. Om inkonsistenser uppstår följer omdefinitioner av andra 
element i pentaden. Scenen är t ex inte given utan kan omgestaltas. En viktig
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poäng med Burke’s ansats är att inget av de fem elementen får reduceras bort 
från analysen.

Ett annat för vår studie relevant tema är lek, förnöjelse (pleasure) och 
emotioner i arbetsorganisationer. Delvis i anslutning till ett stort intresse för 
s k företagskulturer har man uppmärksammat betydelsen av sociala situatio
ner som är särskilt laddade på emotionalitet och expressivitet och genererar 
för såväl företag som anställda goda effekter: tillfredställelse, samman
hållning, lojalitet och företagsidentitet. Det kan handla om jubileer, fester, 
markeringar av viktiga händelser, konferenser med särskilda förtecken mm. 
Ofta talar man om riter och ceremonier (Alvesson & Berg 1992, Dandridge 
1986, Van Maanen & Kunda 1989, Trice & Beyer 1984). I regel avses 
särskilda situationer som klart avviker från normalt arbete och där det ofta 
finns ett förplanerat element. Som ledningsinstrument betraktat är det den 
raka motsatsen till taylorism, vilket naturligtvis inte innebär att metoder som 
involverar anställdas emotionalitet i företagsledningars kontroll nödvändigt
vis är i de anställdas intresse. Burrell (1992) kontrasterar bl a ledningsstyrd 
förnöjelse, vari det handlar om att reglera förnöjelse för att skapa energi och 
göra personalen lojala, lättstyrda och arbetsvilliga, med subversiv förnöjelse, 
där människor låter sig vägledas av pleasure, varvid prestationsprincipen 
åsidosätts (jfr Marcuse 1955). Men emotionalitet genomsyrar mänskligt 
fungerande även på arbetsplatser i mindre dramatiska och politiskt laddade 
sammanhang. Man kan med fördel se organisationer som emotionella arenor 
(Fineman 1993).

Vi nämnde nyss kulturforskning. Medan smärre delar av denna betonar 
organisationers emotionella och expressiva sidor är andra mera fokuserade 
på innebörder och tankesätt (Alvesson & Berg 1992; Czamiawska-Joerges 
1992; Frost m fl 1985, 1991). Centralt här är symbolik. Detta innebär att 
situationer, vokabulär, handlingar och fysiska objekt ges en vidare innebörd 
med vars hjälp upplevelser kondenseras och föreställningar uttrycks. Utifrån 
ett kulturperspektiv ses sociala situationer som uttryck för/reproduktion av 
mening: (etablerade) meningsmönster vidareförs, förstärks eller modifieras. 
Utifrån detta perspektiv uppfattas det ovan redovisade mötet vara kulturellt 
bestämt. Det ingår i en organisationskulturell kontext, utvecklad över tiden, 
vari antaganden och trosföreställningar om verkligheten, sätt att tolka och 
förstå densamma, värderingar och ideal ger riktning i och gemensamma 
föreställningar kring hur man förhåller sig till varandra och till konkreta 
teman som behandlas.

En fjärde intressant infallsvinkel är även den fokuserad på menings
mönster, men tar fasta på hur kommunikativ handlingar producerar mening 
snarare än endast eller i huvudsak fungerar reproduktivt, dvs verkar utifrån 
preproducerade sådana. Denna ansats förfäktas av Forester (1992, 1993), 
som utifrån en fri tolkning av Habermas (1990) idé om kommunikativ 
handling understryker den fortlöpande produktion av mening som interaktiv
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kommunikation innebär. Han betonar den centrala betydelsen av utsagor 
som inrymmer -  och på samma gång kan ifrågasättas i termer av -  giltighets- 
anspråk på att uttrycka trosföreställningar, samtycke, identitet, status, för
troende och som reglerar uppmärksamhet. Hårdrar man kommunikations- 
teorin i denna variant blir sociala situationer typ den ovan redovisade 
närmast en öppen kontext för produktion av mening. Situationen tolkas inte 
som kulturellt bestämd utan det är det aktiva elementet av meningskon- 
struktion som fokuseras.

Givetvis tror ingen att social interaktion äger rum i ett kulturellt noll-läge, 
lika lite som organisationskulturforskare räknar med att specifika situationer 
endast är en mekanisk reproduktion av ett historiskt genererat gemensamt 
innebörds- och symbolsystem. Man kan dock lägga tonvikten åt olika håll: 
se en specifik situation som en arena som uttrycker och vidareför/gestaltar 
organisationskultur eller se situationen som kommunikativt handlande, där 
man förvisso nyttjar kulturella resurser (i form av gemensam förförståelse) -  
på samma sätt som man nyttjar gemensamma lingvistiska resurser -  men där 
det aktiva, dynamiska användandet av dessa skapar effekter i form av lokal 
verklighetsproduktion.

Att ha kul på arbetsplatsen
Låt oss först säga något om löpsedelsmötet som fenomen, varvid vi söker 
peka på dess betydelse (Asplund 1970). Härvid nyttjar vi några av Burke’s 
begrepp och idéer samt viss inspiration från organisationskulturlitteratur om 
njutning och lek på arbetsplatser. Därefter behandlar vi hur utsagor och 
interaktionssekvenser under mötet re- och producerar den lokala verklig
heten i form av innebörder, föreställningar, värderingar och standarder.

Mötet som instrumenteil aktivitet?
Den fråga man som utifrånkommande betraktare omedelbart ställer sig rör 
meningen med löpsedelsmötet. Normalt framhålls något instrumenteilt syfte 
med möten, typ utbyta nödvändig information, samordna handlande eller 
fatta viktiga beslut. Det är inte lätt att få syn på någon sådan tydlig funktion i 
aktuellt fall. Det är tveksamt om deltagarna blir särskilt mycket klokare och 
några beslut eller andra implikationer för det framtida handlandet fram
kommer inte, åtminstone inga distinkta sådana. Även om det kan tyckas vara 
självklart att man noga följer upp försäljningen och lär sig vad som påverkar 
denna är det tveksamt huruvida någon sådan inlärning sker på det redovisade 
mötet (eller vid andra löpsedelsmöten som vi har följt). Kvalificerade analy
ser och säkra slutsatser om löpsedlars effekter på försäljning kräver betydligt 
mera av noggrannhet och jämförelser utifrån ett större material. För att 
närmare bedöma skärtorsdagens stora försäljningsframgång borde man jäm
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föra med tidigare års försäljning denna dag. Bedömningar av TV-bilagans 
eventuella säljeffekt förutsätter statistik över antalet sålda exemplar under 
andra dagar när denna ingått. Några beslut om att närmare undersöka sådana 
frågar tas inte -  varken under mötet eller, såvitt är oss bekant, senare, med 
hänvisning till detta -  utan det hela mynner ofta ut i vaga förmodningar, en 
uppsjö gissningar eller att man glider vidare. Tydligast framträder detta 
utifrån vardagsvärstingen ”Lasermannen fick jobb hos kungen, sparkades 
efter bråk på slottet” . Här konstaterar man att detta var ett bra löp. Stures 
fråga ”Vad är detta, då?” klingar ut ohörsammad.

Det finns också en mängd andra komplikationer ifråga om möjligheten att 
nå kunskap om relation löpsedel och försäljningsinnehåll samt dra slutsatser 
av detta. En viktig bestämningsfaktor torde också konkurrenternas löpsedlar 
vara. Konkurrenternas löpsedlar omnämns bara kort ett par gånger under 
mötet. Dessutom kan dessutom tidigare dagars löpsedlar och/eller tidnings
innehåll påverka responser på en löpsedel och/eller förstasida. Man kan 
kanske också tänka sig att en hög försäljning en viss dag -  p g a löpsedel 
eller något annat -  tenderar att medföra något sämre resultat dagen/dagarna 
därpå, konsumenterna kanske erfar (tillfällig) mättnad i ”behovet” av 
kvällstidningsläsande eller köper av ekonomiska skäl tidningen med vissa 
mellanrum.

Löpsedlar och försäljning behandlas som om det handlade om ett slutet 
system, där öppenheten är begränsad till variation över olika veckodagar (en 
yttre faktor som låter sig lätt konstanthållas genom att det är avvikelsen från 
normalförsäljningen för en viss dag som noteras). Antagandet att sambandet 
löpsedel och försäljning endast störs av distributionsproblem ter sig orealis
tiskt.

Man kan också diskutera huruvida det är möjligt att lära sig särskilt 
mycket inför framtida agerande då nyhetsbranschen bygger just på att det är 
nya ting som skall säljas. Att en viss nyhet sålt bra vid ett visst tillfälle 
innebär ju inte att man med samma framgång bara kan upprepa eller variera 
denna. Även om Björn Borg visat sig vara en ”bra dragare” vid ett par 
tillfällen -  och nu sambandet ifråga inte bara är slumpmässigt -  kan man 
knappast använda sig av insikten mer än någon enstaka gång.

Meningen med mötet framstår som gåtfull även av ett tredje skäl. Det 
finns knappast någon direkt relation mellan vad som avhandlas och flertalet 
av de närvarandes arbete. Endast ett par av de närvarande arbetar med 
löpsedelns utformning. Visst finns det en relation mellan de producerade 
nyheterna -  tidningens innehåll -  och löpsedeln men knappast någon som 
nyhetschefer mm behöver bry sig om i sitt arbete. Konkreta synpunkter på 
löpsedlarna -  layout, bild, text mm -  framläggs inte.

Sammanfattningsvis har vi således ett möte som samlar ett dussintal av de 
viktigare befattningshavarna på tidningen. Dessa koncentrerar sitt intresse 
på att få information om och söka dra slutsatser om något som man, utifrån
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tillgänglig information, inte kan dra några slutsatser om, där man knappast 
skulle kunna använda sig av slutsatserna/kunskapen ifråga, ens om de(n) 
vore möjlig att få fram och där dessutom informationen/kunskapen ifråga -  
ens om den skulle kunna användas till något -  knappast är relevant att 
använda för de flesta av de närvarande.

Vi har här således ett intressant fenomen, ett F (Asplund 1970). Vi skall 
börja med att söka visa på vad som ”händer” under mötet och senare i 
kapitlet diskutera poängen med detta.

Antaganden om löpsedelns betydelse
Mötet bygger på förutsättningen att löpsedeln är av central betydelse för 
försäljningen. Det faktum att man har löpsedelsmöten varje månad och till 
dessa kallar ett stort antal viktiga befattningshavare kommunicerar löpse
delns stora betydelse för företagets kommersiella framgång.

Detta antagande bekräftas emellertid knappast av en granskning av de 
utsagor om löpsedlar under säljmässigt goda och dåliga dagar. De flesta 
löpsedlar som använts under dagar med hög försäljning uppfattas inte som 
särskilt bra eller säljande. Omvänt menade man att ”vardagsvärstingen” var 
ett ”bra löp” och finner ingen förklaring till det dåliga utfallet. Det är i stort 
sett endast löpsedeln med den i aktuella sammanhang pålitlige Björn Borg 
som bekräftar journalisternas förmodan.

När det förväntade sambandet mellan löpsedel och försäljning i vissa fall 
infinner sig accepteras detta som självklar sanning. Så här låter det t ex om 
TV-bilagans effekt:

H: Detta är detaljhandelns största dag och då går. . .
P: Jaså?
H: . .  .vi med TV. . .
J: Ja, det är väl bra.
L: Ja.
H: . .  .och därför säljer vi 16 000 tidningar mer än en vanlig torsdag.

I de fall säljframgången uteblivit eller en måttligt intressant löpsedel åtföljs 
av goda resultat söker man en förklaring. Förklaringen kan handla om dag i 
veckan, helg, återförsäljarnas öppettider, trycktider, väder, närhet till löne- 
dag. Sådana förklaringar kan också fungera som bortförklaringar på vad som 
annars kunde peka mot ett icke-samband mellan löpsedelns innehåll och 
resultat. Ett alternativ är att de närvarande inte kan bedöma vad i en löpsedel 
som medför intresse och köp -  med Björn Borg-löpsedlar som möjligt 
undantag. (Frågan är om inte dessa mycket väl kan ha åtföljts av bra 
trycktider, fördelaktigt väder eller något annat som kunde konkurrera med 
BB ifråga om förklaring till det goda utfallet.) En annan möjlighet är att det 
inte finns någon klar relation mellan vad som står på löpsedeln och dagsför-
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säljning. Ytterligare möjligheter är mera komplexa samband, där en mängd 
variabler spelar in.

Intressant nog finns en viss tetidens till att de närvarandes bedömningar av 
löpsedlarna snarare är negativt än positivt korrelerade med försäljningen. 
Kanske har mötesdeltagarna och läsarna olika uppfattningar om vad som är 
”bra” . En försiktig slutsats av vårt material är dock att löpsedelns innehåll 
normalt ej påverkar försäljningen.

Intressant är att möjligheten av att de närvarande kanske har svårt att 
bedöma vad som appelerar till läsekretsen aldrig ventileras. Trots att tid- 
ningspersonema distanserar sig till läsekretsen genom diverse ironiska kom
mentarer verkar inte möjligheten föresväva dem att de har svårt att bedöma 
vad som appelerar till läsarna. Vid ett tillfälle tas dock den tredje nämnda 
möjligheten upp till prövning. En mötesdeltagare framför den -  utifrån 
tillgängligt material välgrundade -  åsikten att löpsedeln kanske ej påverkar 
försäljningen. En livlig debatt utbryter.

Församlingen enas emellertid om löpsedelns betydelse. Detta bevisas av 
”bra kändisskvaller” . Som bevis betraktat är dock detta synnerligen svagt. 
Kändisskvallret under aktuell månad har ej gått hand i hand med bra resultat. 
Arne Weise och den kände filmstjäme-rånaren tillhörde värstingama. Därut
över är idén om att bra kändisskvaller säljer bra en tautologi, då ”bra 
kändisskvaller” ju definieras utifrån säljresultat. Icke desto mindre medför 
detta påvra argument att ett hot avvärjes mot den världsbild som mötet är en 
manifestation av och aktiv producent av. I belysning av mötet i övrigt kunde 
dock skepticism-hypotesen mycket väl ha följts upp. Att grubblerier åt detta 
håll ej får fotfäste hänger nog samman med att man har idén om löpsedelns 
påverkan på försäljningen som ett för-givet-antagande. Även gentemot starkt 
grundade skäl för tvivel segrar det senare. Tvivel luftas kort för att så 
tillbakavisas. Hur kan man tolka detta?

Mötets förlopp: en tolkning
Låt oss utveckla detta genom att bredda problemställningen något och återgå 
till ”fenomenet” . Hur kan man förstå att en större grupp kvalificerade och 
viktiga befattningshavare regelmässigt avsätter så mycket tid på något av 
föga relevans för att kunna åtgärda de problem -  sjunkande försäljning, 
kommande prisstegringar -  som man bekymrar sig över eller ens för att 
sköta sitt dagliga arbete? Vi skall här peka på två aspekter; a) situationens 
inramning och b) dess emotionella kvaliteter.

Scen -  akt -  aktör
Scenen inramar och styr delvis mötets innehåll. I materiellt hänseende 
präglas scenen starkt av löpsedlar och försäljningssiffror. I detta sceneri är 
vissa repliker lämpliga, andra mindre lämpliga. Aktörerna är benägna att
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agera i enlighet med de skript som scenen erbjuder: att ”make sense” av hur 
löpsedlar påverkar försäljningen. Att ifrågasätta detta stör scenen. Scenen 
bestämmer dock inte i detalj handlandet -  utan anger endast riktning för 
aktörerna.

Att replikerna överensstämmer med scenen förklarar dock inte varför 
aktörerna infinner sig eller avstår från att framföra synpunkter som går ut på 
att genomskåda situationen. Rebeller och hjältar lyser med sin frånvaro. 
Svaret är att mötet erbjuder god samvaro. I teatertermer är det ingen 
socialrealistisk pjäs som uppförs, det är ett lustspel, eller kanske en tragiko
misk historia. De närvarande har det trevligt tillsammans. Visst finns mycket 
att beklaga -  dyster utveckling och framtid -  men man kan också ha det 
roligt ihop och det skrattas en hel del på löpsedelsmötet.

Mötet är avslappnat på många olika sätt. Hierarki lyser med sin frånvaro. 
Hasse, som leder mötet, är inte överordnad de närvarande och han dominerar 
inte. Som aktör håller han i mötet och ser framförallt till att man går vidare 
från löpsedel till löpsedel. Strukturen ger utrymme för olika, fria kommenta
rer. Det hela är oförpliktigande, fritt från ångest och utsatthet. Nyfikenhet- 
selementet är centralt.

En premiss för den goda samvaron är att det existerar ett gripbart för
hållande mellan löpsedlarnas utformning och säljstatistik och att kunskap 
om detta förhållande är, i någon mening, användbart. Utan premissen vore 
mötet meningslöst. En annan premiss är emellertid att förhållandet mellan 
löpsedlar och resultat ej får kompliceras alltför mycket -  i form av kvalifice
rade analyser, jämförelser, utredningar av hur det egentligen är, etc -  ty då 
kan grunden för den goda samvaron försämras. Krävande intellektuellt 
arbete och trivsam samvaro är svårförenliga. Handlingarna bär prägel av 
detta.

Syfte
Mötet ifråga uppfattas överlag som positivt. Stämningen på mötet är god. 
Det finns element av spänning och dramatik, t ex då ”värstingama” avtäcks.

Situationen kan liknas vid en lek: Gissa förklaring! Man brainstormar 
fram gissningar/förklaringar på olika utfall. Leken bör vara lagom svår: 
innehålla ”rätt” mängd osäkerhet. TV-bilagan är ett lämpligt exempel. 
Mindre intressanta är ”självklara” fall, t ex den saboterade polisbilen. 
Alltför svåra, ”obegripliga” fall uppskattas inte. Det leder t o m till att spelet 
ifrågasätts -  löpsedlarna kanske inte producerar några säljeffekter.

De närvarande förenas i en viss tillfällig gemenskap utifrån förutsätt
ningen att löpsedeln är viktig för försäljningen. Gruppbildningen är av- 
hängiga denna premiss. I detta läge är beredskapen att ifrågasätta antagandet 
tämligen svag. Den trivsamma gruppsamvaron och den spännande leken vill 
man inte kullkasta.
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Det finns olika synsätt kring hur man skall förstå vad som händer i 
organisationer. Funktionalistiskt lagda sådana betonar hur strukturer och 
processer bidrar till systemets fungerande. Situationer ger tillfälle till in
lärning, beslutsfattande, klargöring av mål och värderingar, trimning av 
sociala relationer etc vilket bidrar till att organisationer fungerar effektivt. 
Andra framhåller hur sociala situationer verkar ideologiskt/dramaturgiskt 
och reproducerar/skapar hierarki och ordning -  på gott och ont. En tredje 
variant betonar expressiva dimensioner, hur mening skapas i symboliskt 
laddade kontexter. En fjärde variant framhåller hur nätet av maktrelationer 
samman- och omvävs utifrån att disciplinering och motstånd kommer till 
uttryck. En av många exempel på konceptualiseringar av kombinationer av 
dessa varianter är Burrell (1992) som bl a konfronterar idéer om förnöjelse i 
organisationer som ett medel vilket kan nyttjas av företagsledningar för att 
skapa den rätta energin, vilken gör arbetskraften nöjd, lojal och lättkon- 
trollerad med en syn på förnöjelse som en spontan, svårkontrollbar kraft med 
närmast subversiva följder. Den makt- och motståndsindustri som växt upp i 
anslutning till Foucault’s popularitet skulle kunna läsa in såväl normalise
ring som motstånd mot densamma i aktuell, fokuserad situation (Foucault 
1980, Jermier m fl 1994).

Löpsedelsmötet bör dock enligt vår mening inte primärt förstås i dessa 
termer. Det handlar varken om någon diskursivt (institutionellt-vetenskap- 
ligt-språkligt explictgjord) präglad makt, kontrollförsök från företagsled
ningens sida eller motstånd, avvikelse från dessa. Mötet pekar istället mot ett 
annat tema, tämligen styvmoderligt behandlad i litteraturen: ersättande av 
instrumentalitet med ett lek- och nöjesrelaterat egenvärde utan att detta 
inskrives i en makt/kontroll-autonomi/motståndskontext. Glidningar mot att 
utveckla spelliknande situationer, där förnöjelse och tillfredställelse ges en 
outtalad men central plats. Litteratur som tangerat detta har typiskt fram
hållit antingen centralt auktoriserade och planerade situationer, typ cere
monier och riter som förstärker dominerande mönster (Alvesson 1992; 
Dandridge 1986; Trice & Beyer 1984; Van Maanen & Kunda 1989) eller 
spontana spel som inrymmer en mix av utmaning och bekräftelse av rådande 
ordning (Burawoy 1979). Dessa element kan tvivelsutan inläsas i vårt 
empiriska material och har visst tolkningsvärde i sammanhanget, men empi
rin nyttjas mer intressant och mindre pussellösningsmässigt om detta tolkas 
som rekreation, som en frizon.

En frizon präglas av en relativ frihet från organisatoriska krav utan att 
vara riktade mot dessa, dvs inrymma motstånd, en vilja till autonomi, el dyl. 
Ur kapitalistisk synvinkel är aktuell situation ej direkt önskvärd -  den bidrar 
knappast till profitskapandet. Revolutionären har inte heller någon anledning 
att vara nöjd. Frizoner existerar normalt inte på arbetstid. De måste ut
vecklas. Vi har ovan givit exempel på hur en sådan utveckling varit möjlig 
utifrån ett ytligt sett viktigt instrumenteilt sammanhang. Scenen, de medel
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som används för att skapa handling (avtäckriing av goda/dåliga löpsedlar), 
aktörerna -  i anonyma, prestationsfria roller* där även mötesledaren, sido
ordnade och oauktoriserad visavi de övriga, intar en låg profil -  möjliggör 
ett syfte med mötet som fungerar som en frizon, en vilopunkt i den dagliga 
kampen för en förbättrad säljstatistik.

Produktion av trosföreställningar
Mötet utgör inte enbart en frizon. Dess avslappnande, lékfvilla och anti- 
instrumentella prägel till trots sker dock en del (re)produktion av före
ställningar, samförstånd, identitet och styrning av uppmärksamhet i kommu- 
nikativa situationer Forester (1992; 1993). Sådan produktion sker mot bak
grund av en kulturell kontext (yrkeskultur, organisationskiiltuf), dvs vad som 
är gemensamt för en viss grupp: den förståelse, de tolknings- och tydnings- 
mönster som gör att individerna relaterar sig till en intersubjektiv värld -  en 
social verklighet som upplevs som i väsentliga avseenden likartad. Gemen
samma innebörder och föreställningar skapas och/eller förstärks i socialt täta 
situationer typ det aktuella mötet. Härvidlag sker en viss frysning av sociala 
villkor och stängning av tolknings-möjligheter i förhållande till en, i princip, 
öppen värld (Alvesson 1995, Deetz 1992).

Mera specifikt menar vi, delvis utifrån studiet av löpsedelsmötet, ätt man 
på arbetsplatser utvecklar, reproducerar och modifierar idéer, värderingar 
och normer kring följande teman:

Vem är vår avnämare? Vilka ”behov” skall tillfredställas?
Vem är vi? Hur ser vi på oss själva?
Vad är viktigt och gott? Vilka är centrala teman för mål och mening?
Hur arbetar vi? Vilken är vår stil ifråga om tankesätt, arbetsform, rytm 

mm.
Hur ser våra relationer ut?
Vi skall nu tolka hur meningsproduktion i förhållande till dessa teman 

sker i den fokuserade situationen.

Om avnämaren: konstruktion av läsekretsen
Det kan noteras att läsekretsen inte görs till föremål för något djupare 
intresse under mötet. Man kunde annars föreställa sig att de närvarande 
gjorda seriösa ansträngningar att tänka sig in i (den potentiella) läsekretsens 
förhållningssätt till och reaktioner på olika löpsedlar och första-sidor. När de 
närvarande fäller omdömet att ”det är ett bra löp” får man anta att de menar 
att det intresserar kundgruppen och stimulerar inköp av tidningen. Några 
andra kriterier verkar inte anföras. Möjligheten av att de potentiella läsarna 
uppfattar löpsedlar/nyheter annorlunda än de på mötet närvarande synes icke 
föresväva de senare.
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Trots att förutsättningarna för att bedöma kundkretsen inte synes vara de 
bästa producerar församlingen uppfattningar härom. Kunderna beskrivs som 
intresserade av TY, Bingo-Lotto, kändisarnas fylleribråk. Givet att TV- 
bilagan utan närmare tvekan tillskrivs äran för det bästa försäljningsresulta- 
tet synes lusten till TV-tittande vara det kanske främsta kännetecknet, tätt 
följt av intresse för kändisskvaller.

Även i andra hänseenden framträder kunderna som något okultiverade. 
De beskrivs som främst intresserade av korta artiklar. Församlingen be
skriver läsarna i ganska ironiska och negativa termer, de kan t ex utgöras av 
”kärringar med matkassen full och griniga ungar vid sidan” . I anslutning till 
midsommar finns det, ur tidningssynpunkt, risker förknippade med bruk av 
alkohol: ”Sen hoppas vi då att folk inte är så fulla att de inte köper tidningen, 
helst på både fredag och lördag” . Dock framkommer också synpunkten att 
läsarna inte är så lättlurade: de tar nog löpsedlarna med en nypa salt, säger 
någon.

Under mötet konstruerar de närvarande en gemensam bild av läsekretsen. 
Konstruktionen motiverar och legitimerar ett visst handlande, i termer av 
vad man skriver om, hur man skriver pm detta och vad som betonas på 
löpsedel och förstasida. Konstruktionen innebär också en fixering av läse
kretsen. Denna görs naturlig och opåverkbar, till en scenisk företeelse i 
Burkes terminologi, bortsett ifråga om möjligheterna att appelera till deras 
karaktär. Man definierar därmed bort möjligheten av att kvällstidningar 
bidrar till att skapa läsarna ifråga om påverkan - 1 ex konstruera intresset för 
Björn Borg och ”bra kändisskvaller” -  såväl som selektivitet -  olika 
löpsedlar och innehåll leder kanske till genererandet av olika läsekretsar. 
Öppenhet för olika slags förståelser och konstruktioner av läsekretsen redu
ceras genom att denna representeras tämligen entydigt.

Identitetsproduktion: om de närvarandes självuppfattning
Under löpsedelsmötet uttrycker de närvarande sina identiteter. Genom vad 
som sägs och hur detta sägs säger man till sig själv och andra vem man är. 
Det är populärt att framhålla att individen saknar essens; hon är inte välinte- 
grerad, konsistens, styrd av en distinkt intentionalitet utan diskursivt och 
socialt konstruerad (Deetz 1992, Weedon 1987). Ett situationsfokus är sensi
tivt för denna möjlighet men det finns ingen anledning att se varken post- 
strukturalistemas tendens att reducera individen till ett språkligt appendix -  
en vindflöjel som fladdrar varje gång den språkligt anropas -  eller se 
individen som fastlåst helhet -  en järnkamin med stabila gränser mot 
omvärlden -  som självklara valmöjligheter. Vi skall här endast peka på en 
viktig konstituering av de närvarande som framkommer under mötet. Man 
tenderar att definiera sig själva som verksgmma i underhållningsbranschen. 
Det är mindre nyhets- än underhållningsjoumalistik som man manifesterar
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sitt intresse för. Eventuella, under månaden förekommande ”viktiga” ny
heter, typ internationell politik, hungerkatastrofer mm, röner ingen upp
märksamhet, utan det är TV-bilagan och kändisskvaller som betraktas som 
intressant och viktigt. Vidare genererar fokus på säljresultat en viss sub
jektivitet. De närvarande konstituerar sig själva som marknadsförare och 
underhållare snarare än som nyhetsjournalister under löpsedelsmötet. Den 
senare identiteten lyser med sin frånvaro.

Värdestruktur: produktion av mål och mening
Vad är viktigt, gott och rätt? Riktmärket för verksamheten fastslås tydligt 
under mötet. Det är att sälja så många tidningar som möjligt. Det enda 
kriteriet på ”bra” som uttrycks är säljförmåga. Det ligger naturligtvis i 
sakens natur att ett tidningsföretag är intresserat av att sälja tidningar, varför 
detta konstaterande inte är alltför upphetsande. Men även andra ideal och 
värden är tänkbara -  och har säkert åtminstone någon betydelse för verksam
heten. Man kunde tänka sig att löpsedlar bedömdes även utifrån informativt 
värde, betoning av politiskt angelägna frågor, journalistiska bragder, löpse
delsförfattarens kreativitet, språkbehandling eller annan färdighet eller att 
negativa aspekter, typ fördumning eller oetiska inslag, anfördes. Eller i varje 
fall att sådana värden på något sätt uttrycktes under mötet. Så är dock inte 
fallet. Även om man delvis yttrar sig negativt om en av konkurrenternas 
”banta och knulla-drive” , görs detta inte utifrån att man spär på folks 
osäkerhet och fixering vid kroppskontroll och köttsliga njutning utan för att 
det kanske inte är så roliga teman för läsarna i längden.

En grundmurad kommersiell grundinställning fastslås under mötet. An
talet sålda ex och upplageutveckling blir således centrala källor till mening 
för de närvarande -  åtminstone i vissa besluts- och arbetssituationer.

Underförstått manifesteras också värdet av att ha roligt på arbetsplatsen 
under mötet.

Arbetssätt: konstruktion av tidningsarbetets stil
Antaganden om arbetets karaktär uttrycks/produceras också under mötet. 
Tidningsproduktion uppfattas ur innehållssynpunkt som en fragmenterad 
aktivitet. Löpsedeln ses som helt frikopplad från innehållet i tidningen 
(utöver att den förra säger något om en del av det senare). Den enda direkta 
kopplingen som görs mellan tidningens innehåll och försäljningen står Hasse 
för då han säger till de närvarande att de ”har gjort en jävligt bra tidning i 
juni i alla fa ll, för det har varit årets bästa månad. Men detta framstår mest 
som ett försök att uppmuntra församlingen utifrån den något dystra situation 
som utmålas. Det är intressant att notera att ingen som helst relation mellan 
vad som har hänt ”out there” värt/möjligt att framställa som viktiga nyheter 
och vad som förs fram på löpsedlen påpekas. Löpsedeln betraktas som ett
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avgränsat och självständigt element, vilket kan behandlas avskilt från allt 
annat: verkliga händelser ”out there” , nyheter, tidningens specifika innehåll, 
vad konkurrenterna gör, vad som lanserats som nyheter tidigare, etc. Knap
past något sägs om innehåll i relation till försäljning.

Själva mötet har också en fragmenterad karaktär, där olika teman snabbt 
avlöser varandra utan att man når någon djupare förståelse eller kommer 
fram till insikter, alternativt fattar beslut om hur man kan nå bättre resultat 
eller, kanske mera rimligt, generera kunskap som möjliggör resultatför
bättringar. (Detta är troligtvis inte ovanligt i mötessammanhang.)

I situationen uttrycks ett passivt förhållningssätt till tidningens situation 
och omvärld. Branschens försäljningsnedgång ses också som närmast natur- 
lagsgiven och nästan omöjlig att påverka. Tidigare påpekade vi att läsekret
sen ses som given. ”Jag tror folk är sådana” , säger en av mötesdeltagarna. 
Samtidigt har få organisationer såsom kvällstidningar och andra massmedia 
sådana möjligheter att konstruera verkligheten. Man kan här tala om ett 
”dubbelt konstruerande” : man skapar bilder av sin omvärld utifrån vilka 
man handlar och handlingarna skapar eller i varje fall påverkar omvärlden 
(Jfr Weick’s [1979] begrepp ”enactment”). Ett mera aktivt förhållningssätt 
skulle kunna ta fästa på viktiga val, typ prissättning, omdefmierande av 
kundkretsen eller åtminstone ge visst utrymme för tidningens aktiva be
tydelse i skapandet av för tidningen relevanta utsnitt av verkligheten. Helt 
domineras inte mötet av en gemensam uppfattning om tidningen och de 
själva som i huvudsak underkastade en given verklighet. Man antar ju att det 
är möjligt att via löpsedeln påverka den potentiella läsekretsen i negativ eller 
positiv riktning med avseende på köp av produkten.

Ett kortsiktigt perspektiv uttrycks/produceras också. De enskilda dagarna 
står i centrum. Undantag rör egentligen endast säljstatistiken över åren. 
Linjer och mönster i övrigt är av föga intresse. Säljresultat i förhållande till 
tidigare dagars tidningsinnehåll, variation över tiden, mättnadseffekter mm 
behandlas inte. Verksamhetens rytm fastslås: högt tempo, kortsiktigt fokus 
och historie- såväl som framtidslöshet till förmån för en här- och nu oriente
ring dominerar.

Ett annat tema rör kognitiv stil. Detta präglas av kortsiktigheten. Det finns 
ganska lite av försök till analys, till prövning av olika idéer och resonerande 
fram till någon slutsats. Snarare är det snabba, korta repliker och fria infall 
som dominerar. Stilen är impressionistisk, associativ. Man refererar till 
vardagskunskap, inte till systematisk sådan, varken av boklig-vetenskaplig 
eller av professionell-yrkeserfarenhetsbaserad sådan. Vid ett tillfälle nämner 
någon marknadsundersökningar men ämnet lämnas snabbt med en skämt
sam anmärkning. Sunt förnuft, snarare än kritisk prövning eller analys står i 
högsätet. Något mera avancerat intresse för feedback och lärande framträder 
inte. Trots ihåligheten i påståendet, fastslår man att ”bra kändisskvaller 
säljer” . Folk pratar delvis i munnen på varandra, vilket är förknippat med att
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det är ett ganska fritt, öppet och trivsamt möte. Mötet ger visst utrymme för 
kreativitet men det är inte lätt att få syn på tydliga tecken på någon sådan.

Sociala relationer: produktion av samförstånd och laganda
Medan löpsedelsmötet ger uttryck för att tidningsproduktion kan behandlas 
som en tämligen uppdelad aktivitet, där den innehållsliga sidan i stort sett 
kan frikopplas från marknadsföring och försäljningsresultat, är mötets soci
ala innebörd tämligen annorlunda. Här är det i någon mån en fråga om att 
distribution och redaktion möts under goda former. Samtidigt är det som 
integrationsrit betraktat något ofullständigt. Det är nästan bara redaktions- 
folk som är närvarande, även om distributionschefen leder mötet. Inter- 
personella kontakter är ej heller centrala under mötet.

Denna typ av lekfullt umgänge kan ses som uttryck för men också bidra 
till att producera ett ganska avslappnat arbetsklimat. Prestationsångest ned
tonas och en goda anda förmedlas. Personalen står dock på intet sätt i 
centrum utan det är produkterna som fokuseras. Ingen anropas som ansvarig, 
som mål för beröm, kritik eller konstruktiv feedback. Endast vid ett tillfälle 
får Mossberg en (mild, skämtsam) anklagelse för att ha försvarat ”den där 
djävla Weise” vars figurerande på löpsedeln tillskrivs ha kostat tidningen 
2.000 ex en viss lördag. Just avsaknaden av markanta uttryck för in
dividualitet, personliga ställningstaganden, drivandet av linjer etc utmärker 
mötet, med Wetas -  sportchefens -  systematiska linje som djävulens advokat 
som klart framträdande undantag.

Detta präglas av jämlika relationer. En viss hierarkimarkering gentemot 
organisationen i övrigt sker dock genom vilka som får deltaga. Ett sätt att 
skapa mening kring sociala relationer är genom de differentieringar som sker 
då olika personer inkluderas/utestängs från olika situationer. Mötet ifråga är 
främst för (sådana som rubriceras såsom) arbetsledare, med undantag för 
några som direkt arbetar med löpsedelsproduktion.

Att orienteringen mot samförstånd snarare synes vila på emotionell än 
saklig grund överenstämmer med mötets lekfulla och trivselinriktade karak
tär. Drastiskt uttryckt kan man hävda att samförståndet redan för början är 
underförstått och uppträder som (ytterligare) en premiss för mötet. Mera 
oklart är vad detta samförstånd omfattar i olika sakfrågor. Nu sker, som vi 
redan har nämnt, ingen nämnvärd prövning av olika sakfrågor. Därför är det 
inte möjligt att ge samförståndet ett innehåll ur saklig synpunkt. För att ge 
samförståndet substans tillgrips andra medel, företrädesvis emotionella så
dana. Umgängestonen är den man kan vänta sig bland likasinnade och 
jämlikar; trygg, öppen, lekfull, avslappnad och utan påtagliga inslag av 
dominans. Med osviklig precision och inte utan elegans styr man också bort 
från sådant som kan hota denna stämning av principiell enighet, mestadels 
med ett skämt eller med ironiska kommentarer. Detta underförstådda sam
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förstånd yttrar sig ibland på ett oavsiktligt komiskt sätt då inlägg i de 
debatter som uppstår, till exempel när det gäller löpsedelns säljande för
måga, åtföljs av ett instämmande mummel på ett i det närmaste odis
kriminerat sätt. Både inläggen för och emot löpsedelns säljande förmåga 
vinner sympati och instämmande nickningar av menigheten. Några skiljelin
jer utvecklas inte och diskussionen går inte heller så långt att några sådana 
får tid på sig att utvecklas. (Mötet skulle upplevas som frustrerande av såväl 
Habermasianer -  inriktade på kommunikativt grundad/kritiskt prövad kon
sensus -  som poststrukturalister, vilka värdesätter diversitet och dissensus 
som ideal. Se t ex Deetz 1992).

Variation och lokal meningsproduktion
Ett centralt skäl för vårt fokus på en situation är att organisationer i regel inte 
fungerar som välintegrerade helheter i strukturellt och kulturellt hänseende 
utan tenderar att vara differentierade, tvetydiga och ofta fragmenterande. 
Värderingar, normer, innebörder och föreställningar konstitueras och omge
staltas i olika lokala kontexter i olika grupper och konstellationer. Detta 
innebär inte att organisationer saknar dominerande värderingar och idéer. 
Dessa kan dock bättre förstås utifrån hur ofta och i vilka situationer som 
särskilda innebörder kommuniceras snarare än att i abstrakt form peka på 
hur många som delar en viss innebörd eller värdering, eller söka fastställa 
rankingar av vad som är mer eller mindre dominerande (Alvesson 1995).

Situationer typ löpsedelsmötet utgör organiseringsprocesser. Den pro
duktion av mening, värderingar och reglering av uppmärksamhet som sker 
har sociala och kulturella effekter och påverkar även andra former av 
organiserande av verksamheten. Normalt förekommer dock en mångfald 
olika sådana organiserande situationer, vilka kan peka åt samma, olika eller 
motsatta håll. Öppenhet för lösa kopplingar -  svaga, indirekta menings- och 
beteendekopplingar, olika elements relativa självständighet -  är viktigt (Al
vesson & Köping 1993; Weick 1976; Orton & Weick 1990). En hel del av 
meningsproduktionen i dessa processer kan modifiera, försvaga eller direkt 
motarbeta uttalade ideal och värderingar -  från ledningshåll eller från andra 
aktörer.

Låt oss illustrera mångfald och hur subtil meningsproduktion kan mot
verka realisering av uttalade ideal och värderingar. I fallet ovan uttrycks t ex 
en viss syn på korta artiklar. Även om de närvarande tycks vara eniga om det 
goda i korta artiklar råder dock ingen konsensus i andra sammanhang på 
tidningen härom. Många journalister har yttrat att tidningen är för ytlig och 
saknar linje, vilket står i motsatsställning till idealet om mycket ”kortisar” . 
Detta handlar inte om olika distinkta synsätt och konkurrerande gruppering
ar så mycket som att inkonsistens och variation i meningsproduktion är 
vanligt. Man kan mena att tidningen skall innehålla en hel del olika inslag
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och ha med många teman och att man skall vara informativ, upplysande och 
stå för något. (På samma sätt är de flesta för individualism, egna initiativ, 
experimenterande och civilkurage samt samarbetsförmåga, lojalitet, felfrihet 
och pålitlighet.)2

Att djupstudera specifika situationer typ den här behandlade visar vilken 
persistens och pregnans i organiserande som dessa utövar, i stort sett utan att 
detta tydligt registreras eller uttrycker någons intentionalitet. Förmodligen 
har situationer som löpsedelsmötet betydelse för vilken av konkurrerande 
medvetna uppfattningar som oftast slår igenom då situationens form och 
rytm -  med snabba, korta genomgångar och ett spontanistiskt, oreflekterat 
förhållningssätt till de sällan enkelt men möjligen skenbart genomskådliga 
teman som avhandlas -  står i pendang till en mera fragmenterad och kanske 
ytlig, snarare än informativ tidningsproduktion. I multipliciteten av olika 
värderingar och ideal och möjliga handlingslinjer bidrar meningsproduktion 
förknippad med undertexten i olika sociala situationers dynamik, till att 
styrka vissa och försvaga andra. Denna undertext bör primärt förstås lokalt, 
dvs situationsspecifikt, då den kan variera betydligt. Som en central dimen
sion i meningsproduktion i organisationer och därmed en nyckelfaktor i 
organiserande är den följaktligen ytterst svårkontrollerad.

Mötet återspeglar knappast enkelt och entydigt det yttre sammanhang det 
är invävt i. Det är inte heller helt frikopplat från detta. Likväl som man kan 
fråga sig varför kvalificerade yrkesmänniskor ägnar dyrbar tid att diskutera 
sådant de redan känner till i ett forum där premisserna är sådana att dis
kussionen knappast kan leda till några direkta ’nytto’effekter så kan man 
undra varför de pratar försäljningsstatistik och dylikt, om nu lustelementet är 
centralt. Även om mötet är relativt fristående från sitt yttre sammanhang 
saknas det dock inte kopplingar till det. En klar indikation på detta är det 
faktum att huvudämnet för mötet -  löpsedlar, försäljning och relationen 
däremellan -  kvarstår i centrum för diskussionen mötet igenom.

När vi tidigare talade om frizon ska inte det förstås som att mötet ska 
betraktas som villkorslöst. Att situationen är relativt fredad från direkta 
organisatoriska krav innebär inte att vad som helst går an. Det går an att 
skratta och ha kul ihop men inte om vad som helst. De humoristiska poäng 
som plockas är konsekvent ämnesrelevanta; de har med försäljning, löpsed
lar eller åtminstone med tidningen att göra. Det går an att ifrågasätta 
premissen för mötet -  att det finns enkelt och entydigt samband mellan 
löpsedel och försäljning -  men det går inte an att verkligen låta detta 
samband undersökas på ”allvar” ; att låta argumenten för och emot spela ut 
och på ett kvalificerat sätt undersöka tesens hållbarhet. Följande mönster är 
vad vi får se: tesen utmanas-tesen försvaras-diskussionen slut. Detta före
faller för övrigt vara ett ”paradigm” för hur diskussioner förs på mötet.
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Regianvisningar och tematik
Vi har tidigare uttryckt vår skepsis och misstänksamhet mot att reducera 
komplexa sociala situationer till i förväg färdigskrivna manus som forskare 
(och andra) kan få tillträde till och utläsa. Vi vill inte heller påstå att sociala 
fenomen i grunden är formlösa och helt utan styrsel och stadga. Löpsedels
mötet ger också föga stöd för vare sig den ena eller den andra positionen. Att 
tala om situationer likt denna som i förväg skrivna -  antingen betingade av 
enhetliga ideologier, kulturer eller trossystern -  eller som forum för fritt 
fantiserande tycks vare sig särskilt upplysande eller välgrundat. Det för
hållande som föreligger mellan specifik situation och yttre omständigheter 
kan kanske formuleras som så att det yttre sammanhanget tillhandahåller 
regianvisningar för den specifika situationen. Tematik, rollbesättning, sce
nografi, skådeplats etc är bestämd innan evenemanget går av stapeln och 
måste, i viss utsträckning, vara så. Själva regisserandet är, åtminstone när det 
gäller löpsedelsmötet, en kollektiv ansträngning. (Se Rosen 1985 och Alves
son 1995 för mötessituationer i en hierarkisk kontext, där regin mer utpräglat 
är samlat hos en individ).

Den regi som den yttre kontexten bidrar med kan vara mer eller mindre 
utmejslad; tematiken kan vara mer eller mindre specificerad, urvalet av 
deltagare kan vara mer eller mindre uttänkt samt ’dialogen’ eller ’texten’ kan 
vara mer eller mindre förberedd med mera. Variationen därvidlag är nog 
avsevärd för varje faktisk situation -  vilket inte hindrar att ’invigda’ kan 
finna det hela repetetivt och förutsägbart. Sådana stabiliteter torde dock 
påvisa betydande lokala variationer. Att formulera mer allmängiltiga sådana 
samband, typ livscyklar och fasindelningar, är att underskatta sociala situa
tioners potentiella dynamik.

Det är frestande att tänka sig att kulturen -  här med vidast tänkbara 
definition -  hos en viss social grupp framträder vid kollektiva manifestatio
ner såsom löpsedelsmötet. Något ligger det nog också i detta men snarare än 
att kulturen -  som en tänkt helhet -  eller ens aspekter därav artikuleras vill vi 
föra fram idén att dessa kollektiva manifestationer är arenor där kulturella 
element (som värderingar, betydelseangivningar, innebörder, tankesätt etc) 
av högst växlande ursprung och ’bas’ kan lanseras, mötas, artikuleras och, 
måhända, omgestaltas. Dessa element förstås bättre som instruktiva idéer 
(jfr Shotter 1993) än som determinanter av uppförande, allmänt tänkande, 
etc och med varierande genomslag utanför det sammanhang de yttras i. Helt 
utan genomslag är de inte, till exempel ledde det som sagts om TV-bilagan 
under löpsedelsmötet till att denna fick ’toppa’ förstasidan på nästpåföljande 
dags tidning.
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Organisatorisk fragmentering och konsensusformering
Låt oss återgå till det tidigare diskuterade samförståndstemat och bredda 
frågeställningen till att också innefatta vissa vidare organisationsförhållan- 
den. Man kan då fråga sig varför samförstånd framträder med sådan skärpa 
vid just detta tillfälle och varför samförståndet tar sig det uttryck som det 
gör.

En ledtråd till detta förhållande är mötets sammansättning och de organi
satoriska förutsättningar som föreligger för Aftonpressen. De flesta som 
deltar vid mötet har någon arbetsledningsfunktion på ungefär samma hierar
kiska nivå, vilket mer konkret betyder att de på ett relativt påtagligt sätt är 
involverade i den direkta produktionen av tidningen. Samtidigt som deras 
arbete har en klar och direkt koppling till det dagliga slitet med att göra 
tidningen så har samtliga också en publik eller offentlig roll där de inte bara 
är idiosynkratiska individer utan framträder som representanter för tidningen 
som en slags tänkt helhet. Med andra ord, de representerar inte bara sig 
själva utan även, i varierande grad beroende på sammanhang och situation, 
företaget eller organisationen.

Det finns en del som talar för att mötet, av ovan nämnda skäl, skulle 
kunna förväntas producera en helt annan undertext än den som faktiskt 
framträder. Situationen erbjuder ju en hel del möjligheter till justeringar av 
den officiella skrivningen av tidningens framtoning -  eller åtminstone denna 
tämligen homogena grupps tolkning av densamma -  i olika frågor. I en 
frizon är det rimligtvis möjligt att modifiera rollframträdandets attribut och 
framförande utan att rollens legitimitet och trovärdighet urholkas inför andra 
grupper utifrån de grundläggande frågor som penetrerar situationen och om 
vi tidigare varit inne på: Vem är vi? Hur ser vi på oss själva? Vad är viktigt 
och gott?

Här, vid löpsedelsmötet, erbjuds ju ett forum för diskussion av dessa 
frågor bortom vidare gruppers insyn där den officiella bilden i någon mån 
kan behandlas; ett utbyte av erfarenheter kring den nuvarande officiella 
bilden, någon form av prövning av densamma. Men något sådant sker inte. 
Dessa frågor diskuteras inte i någon större omfattning, de kontempleras.

Varför? En tolkning är att detta har med arbetsdelningen och den organisa
toriska fragmenteringen att göra. En konsekvens av den spridning av arbets
uppgifter i tiden och rummets dimensioner som föreligger för denna organi
sation är att i stort sett samma eller liknande funktioner innehas av ett flertal 
olika personer. De flesta funktioner är åtminstone dubblerade och ibland mer 
än så. Funktionsinnehavama arbetar i skift. Detta medför att möjligheterna 
till direkta, fysiska, kontakter mellan personer som i stort sett gör samma 
eller ett liknande jobb är mycket begränsade. Den kommunikation och det 
erfarenhetsutbyte som ändå sker görs huvudsakligen via indirekta media 
såsom telefon och skriftliga rapporter.
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Vi tänker oss vidare att direkta interpersonella möten är en kommunika
tionsform som, åtminstone potentiellt, medger ett avsevärt mer nyansrikt och 
utmejslat spektrum av responser och reaktioner än vad som ryms inom 
ramen för ett telefonsamtal eller ett skriftligt meddelande. Det indirekta 
mediet är trängre och mer begränsat än det direkta.

För arbetsledama på Aftonpressen uppstår därmed den omständighet att 
de personer som de rimligtvis har mest gemensamt med ur arbetssynpunkt 
också regelmässigt ligger utanför deras direkt observerbara och upplevda 
horisont. Få möjligheter finns att utröna -  i ett direkt samarbete -  vilka 
likheter och skillnader som föreligger mellan olika individers sätt att tackla 
de situationer som de gemensamt, om än åtskiljt i tid och rum, möter. Den 
uppfattning som är möjlig för respektive individ att ha om sina alter egon är i 
allt väsentligt en härledd sådan, där den mest framträdande erfarenhetsbasen 
är hur man själv gör. Detta kompletteras sedan med spridda kvarlevor och 
indicier om hur alter gör, i form av andras iakttagelser och indirekta med
delanden.

Vi kanske inte ska förvånas över att samförståndet gör sig gällande på 
löpsedelsmötet. Det är ju praktiskt taget en affär för alter och ego, åt
minstone när det gäller de subjektivitetsformer som anropas på mötet, där 
alter huvudsakligen är modellerad på ego. Att samförståndet uppträder som 
premiss eller som framträdande undertext är därmed inte särskild förvånan
de. Med dig själv, om någon, är du överens (och om du till äventyrs inte är 
det så undviker du nog i det längsta att visa det i offentliga sammanhang).

Vi har tidigare noterat hur avskalat mötet är från uttrycklig individualitet 
(vilket också torde räknas som en framträdande och positiv värdering) i form 
av markerade poser och positioner bland mötesdeltagarna. Här är det alters 
likheter som förs fram eller snarare efterfrågas och anropas, inte eventuella 
olikheter. I lekfull form kan vissa aspekter av den gemensamma identitets- 
basen, kanske inte så mycket förstärkas eller försvagas, som kollektivt 
begrundas.

Troligen står en viktigt bevekelsegrund för detta att finna just i den 
egenartade sociala isolering som mötesdeltagarna i viss mening befinner sig 
i under huvuddelen av arbetstiden. Till sina likar kan arbetsledama, som 
helhet betraktat, i denna organisation inte utveckla en tät, välutvecklad och 
utmejslad social relation. Denna ’normala’ eller vanliga gleshet tycks skapa 
ett socialt vakuum som a) fylls med härledda eller spekulativa tankegångar 
baserat på en vag, diffus gruppidentitet och b) dirigerar de (fåtaliga) tillfällen 
då direkta sociala relationer uppstår eller kan utvecklas (som vid löpsedels
mötet) mot aktiviteter där den rent sociala dimensionen gäma får över
handen i former av till exempel lekfullt spel utan insatser eller orientering 
mot riskfri -  trygg, trevlig och underhållande -  samvaro där emotionella 
kvaliteter betonas framför ’substanstiella’ sådana.
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På så sätt kan organisationen, som ett löst och temporärt konstruerat 
system av förpliktelser och ansvar, få ett tillfälle att framträda som något 
som innebär förpliktelser och ansvar för de som deltar men utan att någon 
fördelning sker eller ens att detta tas på särdeles stort allvar. Det är en frizon 
’fri’ från allvar -  eller snarare ’fri’ från sanktioner -  men inte ’fri’ från 
påminnelser om vilka de är (eller kan tänkas vara), vilka de representerar och 
varför de är där.

Slutsatser
Premissen för mötet -  ett entydig kausalt samband mellan löpsedlar och 
försäljning -  styr hela situationen. I likhet med de flesta andra exempel på 
linjärt tänkande är detta förståeligt men förmodligen inproduktivt (Herriot & 
Pemberton 1995; Weick 1979). Mötets form följer delvis av premissen, men 
bidrar också till att vidmakthålla (beskydda) denna. Den emotionella kali
bern på mötet, dvs nyfikenhet, spänning och entusiasm (som dock tidvis 
bryts av mera nedstämda känslor efter utsagor om försämrade resultat) samt 
gott kamratskap, är också kopplad till premissen och formen på samma sätt: 
den följer av dessa, men motverkar också att tendenser till att situationen 
kritiskt granskas och att premissen undersöks får genomslagskraft. Vi har här 
en intressant dialektik mellan premiss, form, emotionalitet och innehåll.

Vi menar att mötet under täckmantel av för företagets resultat viktig 
analys och informationsförmedling framförallt fungerar som en emotionell 
arena. Det fungerar på ett spelliknande sätt och genererar förnöjelse och 
tillfredställelse. En intressant idé är att en hel del av vad som händer på 
arbetsplatser under sken av instrumentella funktioner -  vilka såväl de in
volverade som omgivningen kan ta på stort allvar -  ger stort utrymme för 
fömöjelseaktivitet, vilket t o m  kan utgöra det djupare (icke-intentionella) 
syftet med aktiviteten/arrangementet. Leklusta och trevlig gemenskap blir 
mer eller mindre dolda motiv för sammankomsten. Hur lek och ” instrumen- 
talitet” samspelar i arbetet och leder till olika konsekvenser -  från trivsel 
och sammanhållning till försummad inlärning och svagt prövat besluts
underlag -  torde vara en viktig forskningsuppgift.3

Detta har delvis behandlats av litteraturen om organisationssymbolism 
(Alvesson & Berg 1992; Pondy et al. 1983). Här brukar man betona funktio
nalitet -  hur organisationens fungerande förbättras -  och ofta det explicita 
ledningsintresset i att styra via riter och ceremonier för att skapa rätta 
känslor, tankesätt och värderingar. Ibland betonas manipulationselementet 
och/eller motstånd i symbolisk form mot makt och dominans, underifrån- 
genererad symbolik, t ex subversiva skämt, mot överheten riktad språkbruk. 
Vi har dock inte funnit anledning att trampa vidare i dessa väl prövade 
fotspår. Snarare än att se mötet i termer av makt/kontroll/disciplinering eller
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motsatsen menar vi att mötet snarare bildar en frizon från maktens grepp 
eller den benägenhet att söka slingra sig undan som Foucaultianer, Marxister 
och en del andra kritiskt sinnade forskare, inklusive oss själva, brukar vilja 
föra fram. Visst kan man hävda att mötet kan fungera som en maktteknik 
med vars hjälp normalitet i form av en säljresultatfixerad subjektivitet 
konstitueras -  och något säger oss detta -  men särskilt produktiv synes oss 
icke denna tolkning.

En möjlig generaliserbar insikt ur fallet är att anställda i arbetsorganisatio
ner under de ”rätta” förutsättningarna kan ge synbarligen instrumentella 
aktiviteter en fömöjelseorienterad inriktning som tar överhanden. En be
nägenhet att mer eller mindre omedvetet driva organisatoriska situationer i 
denna riktning är förmodligen utbredd. Särskilt då arbetsorganisationen, som 
i aktuellt fall, tenderar att generera ett socialt underskott.

Vi har i uppsatsen delvis utifrån inspiration från fallet, delvis utifrån friare 
funderande och allmänna teoretiska influenser, hävdat att följande frågor 
tenderar att hanteras i kommunikativ form i sociala situationer i organisatio
ner:

Vem är vår avnämare? Vilka behov skall tillfredställas?
Vem är vi? Hur ser vi på oss själva?
Vad är viktigt och gott? Vilka är centrala teman för mål och mening?
Hur arbetar vi? Vilken är vår stil ifråga om tankesätt, arbetsform, rytm 

mm.
Hur ser våra relationer ut?
Frågorna ställs sällan explicit och är aldrig besvarade en gång för alla, 

utan gestaltar sig olika beroende på specifik situation och gruppdynamik. Vi 
kan här anknyta till Burke’s begrepp och säga att specifik scen, närvarande 
aktörer, specifika handlingar, syften och hjälpmedel anger aspekter som 
påverkar hur man ser på avnämaren, identiteten, värderingar, arbetsstil och 
sociala relationer. Subtila kommunikativa processer producerar gemensam
ma, lokala sanningar. Varje situation bidrar till meningsproduktion och 
meningsomgestaltning i organisationen. Denna produktion innebär organise
ring. Konsekvenserna är dock sällan entydiga eller linjära då organisationer 
bäst förstas som en mångfald situationskopplade processer, inrymmandes 
såväl mönster som differentiering, variation, tvetydighet och fragmentering.

I den beskrivna situationen går underhållningstemat igen i dubbel mening. 
De närvarande underhålls, de rekonstituerar sig också som underhållare av 
läsekretsen. Syftet med mötet kan ses som att erbjuda tillfredställelse och 
nöje åt de närvarande. Mötets ledare fungerar lite som lekledare, de övriga 
som deltagare i en frågesport. Scenen -  en spontanistisk genomgång av 
löpsedlar i förhållande till utfall -  öppnar upp för detta. Handlingarna — ett 
par minuters brainstormning med gissningsförsök -  leder till/innebär en 
dynamik som ger omväxling och tempo. Detta bidrar till att en alternativ 
scen -  beslutsfattande -  och alternativa handlingar -  systematisk analys,
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åtgärdsförslag och beslut -  drivs undan. De medel som används i situationen
-  v scen -  beslutsfattande -  och alternativa handlingar -  systematisk analys, 
åtgärdsförslag och beslut -  drivs undan. De medel som används i situationen
-  avtäckning av löpsedlar och kortsiktig säljstatistisk -  är styrande i detta 
hänseende. Troligen hade en omgestaltning av situationen i något av dessa 
fem hänseenden fått konsekvenser för de övriga. Andra medel, typ ett rikt 
informationsunderlag -  inkl facit kring olika dagars säljsiffror och löpse
delns utseende -  utsänt i förväg, eller ett annorlunda ledar-/värdskap, andra 
definitioner av scenen och/eller syftet med situationen hade inneburit en 
delvis annan meningsproduktion -  exakt hur denna skulle ta sig ut kan inte 
förutsägas.

Löpsedelsmötet innebär att tidningens och de närvarandes identitet som 
nöjesproducenter manifesteras och stärks. Den meningsproduktion som 
åstadkoms pekar tydligt åt detta håll. Detta oberoende av de värderingar och 
ideal som de närvarande i andra sammanhang bekänner sig åt. Just denna 
diskrepans mellan medvetet registrerade och i reproduktiva (intervju-, en
kät-) sammanhang anförda meningar och värderingar å ena sidan och den 
meningsproduktion som äger rum i specifika kommunikativa situationer, 
utgör ett viktigt metodskäl till forskning av den typ som här exemplifieras.

NOTER
1 Det är värt att påpeka att detta ’plus’ åstadkoms genom en jämförelse mellan ojämförbara 

storheter, då man har har fler utgivningsdagar än tidigare söndag/helgdag denna period än 
den man jämför mot.

2 Det finns naturligtvis också exempel på samstämmighet mellan vad som uttrycks i den 
fokala situationen och vad som framkommit i andra sammanhang -  direktobserverade 
situationer eller intervjuer. Ett sådant exempel är att den avsaknad av individuella marke
ringar, t ex i form av försök att driva en viss agenda, som mötet uttrycker, överenstämmer 
med intervjuutsagor om att tidningen saknar stjärnor.

3 I vissa företag är sociala aktiviteter initierade och styrda av företagsledningen, vilken ser 
den sociala integrationen av företaget som viktig (Alvesson 1992).
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SUMMARY
This article aims to illuminate certain cultural aspects of the work of an evening newspaper 
(working style, ways of thinking, assumptions about the business, its objectives, perceptions of 
the readership) as well as how communication in group situations contributes to the social 
construction of organizations in terms of objectives, meaning and style. The paper will also 
address the issues of play, emotions and pleasure on work. It is argued that a situational focus, 
when studying organizations and other social phenomena, provides a less constrained under
standing of the object than predominant systemic approaches. The situation, as studied and 
discussed here, is a monthly meeting between managers and news bill editors of an evening 
newspaper where sales and the content of news bills are evaluated. It is concluded that, while 
the premise for the meeting (the casual relation between sales and news bill layout) guides the 
conversation, the meeting primarily operates as an emotional arena where excitement and 
pleasure are produced under game-like circumstances. This allows the participants to address, 
in a relaxed and friendly atmosphere, questions such as:

Who are we? How do we look upon ourselves?
Who are our customers? What ’needs’ shall we satisify?
What is important and good? What is central?
How do we work? How do we think about certain things?
While some answers are provided and reinforced, the main outcome of the meeting is the 

possibility, however restricted, to pose these questions and play with them. Thus, the partici
pants manage to establish a zone with considerable degrees of freedom; free from committ
ments but not free from remainders of who they are or ought to be.
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