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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med pro graduavhandlingen är att undersöka hur responsen fungerar på dagstidningen Hufvudstadsbladets centralredaktion. Jag har
undersökt olika kanaler för att ge respons, journalisters och redaktionsledningens attityder till respons, vilka typer av respons som förekommer,
samt ett strategidokuments betydelse då respons skall ges.
Jag har gjort temaintervjuer med sju journalister och tre personer från redaktionsledningen, samt kompletterande intervjuer med hälften av dem.
Jag har även observerat redaktionens morgon- och eftermiddagsmöten under två veckor. Underlaget för analysen består i de utskrivna
intervjuerna och anteckningarna från redaktionsmötena och undersökningen är således materialstyrd. Litteraturen som använts beskriver
organisationskultur, ledarskap, redaktionellt arbete, journalistikkritik och respons. De viktigaste källorna är Löfgren Nilsson (1999), Ruohomäki
(2001 & 2002), Kärreman (1996), Ekström & Nohrstedt (1996), samt Alvesson (1995).
Den officiella responsen ges på redaktionens morgon- och eftermiddagsmöten och på den elektroniska anslagstavlan. Den officiella responsen
ger riktlinjer för vad som anses vara hög kvalitet på tidningen och enskilda artiklar. Problemet är att journalisterna inte deltar i mötena och därför
går miste om den här informationen och också om den viktiga bekräftelsen på att det de gör är betydelsefullt.
Den inofficiella responsen ges under arbetsdagen och kommer i huvudsak från kolleger, redaktionsledning, läsare och språkvårdaren. Majoriteten
av medarbetarna är missnöjda med hur responsen fungerar. Journalisterna vill att redaktionsledningen skall ta ett större ansvar för att ge respons,
medan redaktionsledningen vill att responsen ska skötas inom avdelningarna.
I responsen tas det fasta på helheter, detaljer, innehåll och språk. Små detaljer dominerar responsen och journalisterna efterlyser mera textkritik.
Konstruktiv respons uppskattas mest, men också positiv, kritisk och negativ respons förekommer. Många medarbetare tycker att det är svårt att
ge respons, men de vill själva gärna ha respons även om de inte vill be om den. Om responsen anses vara berättigad och ges av en uppskattad
kollega försöker journalisten förändra sitt skrivande.
Hbl:s strategidokument kan ses som en form av policy. Strategidokumentet har gett upphov till diskussioner kring riktlinjerna för det
journalistiska arbetet, men journalisterna upplever ändå att dokumentet inte har förankrats ordentligt. Strategidokumentet används i viss mån som
referensram då man ger respons, dock inte systematiskt.
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