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1. Den inre bilden

Gustave Flaubert utarbetade på 1850-talet ett ”lexikon över anam
made idéer”.1 Det var en förteckning över tidens allmänt accepte
rade tankar, de föreställningar och åsikter som man ”borde” ha.
Flauberts katalog förtecknar uppslagsord såsom arbetare, astrono
mi, börsen, Machiavelli och metafor.21 själva verket ingick ord
boken i Flauberts plan att, på samma sätt som andra författat
uppslagsböcker över det mänskliga vetandet, skriva en exakt
inventering av den mänskliga enfalden, den intellektuella tom
heten.3
Som Milan Kundera har formulerat saken: Flaubert upptäckte
dumheten. ”Jag vågar påstå att detta är den största upptäckten
under ett århundrade som var så stolt över sitt vetenskapliga
förnuft.” Kundera fortsätter: ”Den moderna dumheten innebär
inte okunnighet utan frånvaro av egna tankar över anammade
idéer. Flauberts upptäckt är viktigare för jordens framtid än de
mest omstörtande idéerna hos Marx och Freud. Ty vi kan ju
föreställa oss framtiden utan klasskamp eller psykoanalys, men
inte utan den oemotståndliga framryckningen av de anammade

1. Gustave Flaubert, Le dictionnaire des idées reçues. Ed. E.-L. Ferrère. Louis
Conard, Paris 1913.
2. Arbetare: ”Alltid ärlig, när han inte gör uppror.” Astronomi: ”Mycket nyttig för
sjöfarten, men i detta sammanhang skratta åt astrologin.” Börsen: ”En termome
ter på den allmänna opinionen.” Machiavelli: ”Har inte läst, men att betrakta som
trolös.” Metaforer: ”Det finns fortfarande för många i skriftspråket.”
3. Ferrère, introduktion, s. 19.
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idéerna, vilka programmeras in i datorer, förs fram i massmedia
och riskerar att snart bli en kraft som krossar allt originellt och
individuellt tänkande — och därigenom utplånar själva essensen
hos Nya tidens europeiska kultur.”4
Även om man inte delar Flaubert och Kunderas pessimistiska
grundsyn måste man erkänna att varje land, varje människa har
sin egen ideologi, sin uppsättning av anammade idéer. Denna
värdegrundval utgörs av en kombination av verklighetsuppfatt
ningar och värderingar. Opinionsbildning, har det sagts, handlar
om förbindelsen mellan världen utanför och bilden inne i våra
huvuden.5
Frågan är nu hur denna människors inre bild skapas, vidmakt
hålls och förändras. Hur utövas makten över tanken?
Svaret på denna fråga är av yttersta betydelse för själva idén
om demokrati. Det kan på goda grunder göras gällande att demo
kratins centrala element är självbestämmandets autonomi. Auto
nomibegreppet kan tillämpas på såväl kollektiva institutioner som
enskilda personer. Filosofer har gjort olika försök att närmare
precisera vad som kännetecknar autonoma handlingar.6 Starka
skäl talar för att inte enbart ta fasta på antalet valalternativ;
valfrihet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för
autonomi. Ytterligare ett krav måste vara uppfyllt, nämligen
förmågan att kritiskt bedöma sina egna bevekelsegrunder och
värderingar.7 Det är detta avgörande moment som motsvaras av
vad som i den svenska översättningen av Kunderas essä kallas
”egna tankar över anammade idéer”.

4. Milan Kundera, ”När Gud skrattade”, Expressen, 30 juli 1985. Tidigare tryckt
som ”Man Thinks, God Laughs”, New York Review of Books, 13 juni 1985, s.
11-12, senare även i The Art ofthe Novel, Faber and Faber, London 1988.
5. Uttrycket ”the world outside and the pictures in our heads” myntades redan i
Walter Lippman, Public Opinion (1922), Macmillan, New York 1961.
6. En litteraturöversikt återfinns i Olof Petersson, Makt i det öppna samhället,
Carlssons, Stockholm 1989, kap. 5.
7. I litteraturen förekommer uttrycket ”andraordningspreferenser”, preferenser om
preferenser.
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Demokratin grundas därmed på förmågan till kritisk distans.
Demokrati har ett intimt samband med humanismens kritiska
rationalism. Denna föreställning gör inga anspråk på att ha funnit
den yttersta grunden för kunskapen eller för samhället. Framste
get bygger i stället på rätten att göra misstag och på möjligheten
att lära av misstag. Demokrati och kritisk rationalism kan ses som
problemlösningsmetoder. Dessa principer kan endast förverkligas
i ett öppet samhälle som tillåter nya idéer, kritik och debatt.
Kravet på fri åsiktsbildning innebär att det är den enskilda
människan själv som, efter kritisk reflektion, avgör om hon vill
göra den ena eller andra uppfattningen till sin egen. Autonom
opinionsbildning förutsätter förmåga att ompröva, att ta hänsyn
till nya fakta och nya perspektiv samt att kunna diskutera sin
ståndpunkt med andra. Okunnighet, lögner, ensidig information,
fundamentalism och indoktrinering är exempel på faktorer som
försvårar medborgarnas möjligheter till autonom opinionsbild
ning.
Autonomiprincipen kan tillämpas på såväl enskilda personer
som kollektiv. Kravet på kritisk reflektion, debatt och självständig
åsiktsbildning gäller i lika hög grad institutioner som individer.
I detta perspektiv blir det missvisande att föreställa sig den fria
opinionsbildningen som en ram, en yttre förutsättning för eller
som en konsekvens av demokratin. Den kritiska rationalismens
metod är demokrati. Autonom åsiktsbildning ingår som ett kon
stituerande element i själva definitionen av demokratibegreppet.
Att föreställa sig opinionsbildning som något yttre villkor, som
ett medel, leder lätt till en instrumentell, relativistisk slutsats. Man
skulle då kunna utmönstra eller inskränka opinionsfriheter med
motiveringen att dessa inte är maximalt effektiva, att det finns
andra medel med vilka den ”sanna” demokratin kan förverkligas.
På ett allmänt plan torde det idag vara okontroversiellt att hävda
att åsiktsfrihet är ett omistligt inslag i ett demokratiskt samhälle.
Memden autonoma människan och den autonoma institutionen är
ett ïdeal som i vardagsverkligheten endast är ofullständigt för
verkligat. Man kan då fråga sig varför det råder en klyfta mellan
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opinionsbildningens realiteter och idén om den självständigt tän
kande och handlande människan. Denna bok handlar om en viktig
orsak, nämligen makt.

Tankekontroll
Tankekontroll är en av de allra mest betydelsefulla metoderna för
att utöva makt. Ständigt pågår en kamp om att forma och omskapa
människors verklighetsuppfattningar och värderingar. Det är långt
ifrån alltid som dessa påverkansförsök befrämjar förmågan till
autonom opinionsbildning. I själva verket ligger här ett fundamen
talt dilemma för den pluralistiska demokratin. Åsiktsbildningen är
både fri och organiserad. De starkaste intressena kan genom
opinionsbildning få ett ytterligare övertag. Snedvridning, tystnad
och monopoltendenser försvårar det öppna samtalet och den auto
noma åsiktsbildningen. Det finns därmed en grundläggande spän
ning mellan demokratins idé och makten över tanken.
Detta spänningsmoment i den liberala demokratins teori kan
beskrivas genom skillnaden mellan att övertyga och att övertala*
Båda företeelserna innebär att försöka påverka en annan männi
skas tankar. Principen om fri opinionsbildning ger utrymme för
såväl övertygandet som övertalningen. Men med utgångspunkt
från individens autonomi råder en väsentlig skillnad. Att övertyga
är att med rationella argument söka få en person att självständigt
byta uppfattning. Men det finns även andra sätt att påverka andras
tankar än genom öppet redovisade skäl. Övertalning inrymmer
alla medel och knep som är effektiva. Demokratins ideal innebär
att det offentliga samtalet bör innehålla så mycket som möjligt av
övertygelsens rationella argumentering och så lite som möjligt av
övertalningens maktutövning.

8. Stefan Björklund, ”Forskningsanknytning genom disputation”, opubl. manuskr.,
statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 1990, s.38 ff.
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Tankekontrollens speciella form för maktutövning har sedan
länge uppmärksammats i diskussionen om maktbegreppet och
maktens olika former. En vanligt förekommande indelning urskil
jer tre olika uttryck för makt: fysisk makt (tvång), materiell makt
(belöning) och symbolmakt (övertalning). Det är den senare va
rianten som här är aktuell. Det är här fråga om betingad makt.
Kontrollen över handlandet sker indirekt, nämligen via kontrollen
över medvetandet.
I debatten om maktbegreppets innebörd har det med rätta
påpekats att makt inte endast utövas i det direkta beslutsfattandet.
Ett annan viktigt sätt att utöva inflytande över den kollektiva
beslutsprocessen är att avgöra vilka frågor som över huvud taget
skall föras upp till politiska beslut. Denna sida av maktutövningen
har benämnts ”maktens andra ansikte”. Dessutom, har det på
pekats, finns det ytterligare en aspekt av maktutövningen. Kon
trollen över medvetande, föreställningar och uppfattningar kan
ofta vara avgörande. Denna sida av makten har benämnts ”makten
tredje dimension”.9
Maktens tredje dimension, maktutövning genom tankekontroll,
kan vara en mycket verkningsfull metod. Särskilt i ett skede då
styrning genom befäl och ordergivning blir allt svårare ökar den
relativa betydelsen av övertygandets ”mjuka” maktutövning. Ne
gativa sanktioner ersätts av positiva sanktioner. Moroten visar sig
många gånger vara mycket effektivare än piskan.
I ett tidevarv av marknadsföring, massmedia, informatörer och
utspel krävs det knappast några belägg för den allmänna tesen att
kampen om våra tankar är ett centralt inslag i maktspelet mellan
olika intressegrupper. I själva verket är denna typ av maktutöv
ning ofta det allra viktigaste medlet för att hålla samman organi
sationer och få dem att verka för de uppställda målen. Inom såväl
privata företag som statliga myndigheter, kommuner och intresse
organisationer är sådan ideologistyrning idag ett huvudinstru9. Steven Lukes, Power. A Radical View, Macmillan, London 1974.
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ment. Ett huvudämne i dagens managementlitteratur är styrning
via symboler och företagskultur. Organisationsforskaren Barbara
Czarniawska-Joerges har beskrivit hur språkliga konstprodukter
såsom etiketter, metaforer och plattityder utnyttjas som verktyg
för styrning och förändring, hur det nu har bildats särskilda
”ordmarknader” med sina särskilda varianter av utbud och efter
frågan (inte minst från den offentliga sektorn) och hur det växer
fram specialiserade yrkesgrupper, nämligen organisationskonsulter, ”köpmän i innebörd”.10
Det påpekas ofta, med full rätt, att den offentliga förvaltningen
mer och mer kommit att begagna sig av förebilder och metoder
hämtade från de privata företagens värld. Den gamla myndighetsstämpeln suddas bort och ersätts med en modern, serviceinriktad
managementprofil. Detta är emellertid endast halva delen av
historien. Man förbiser ofta att företagen själva genomgått en
dramatisk förändring vad avser styrnings- och kontrollmetoder.
Företagen har under några årtionden delvis övergivit sina tra
ditionella hierarkiska strukturer och förvandlats till ett slags po
litiska organisationer. Arbetsmetoder som tidigare var förbehåll
na politiskt verksamma partier och organisationer har nu blivit
allmängods. Företagsledare uppträder som ideologer, agitatorer
och propagandister, de förvandlas till karismatiska ledare för sina
”medarbetare”. Direktören förväntas uppträda som lagledare för
ett kollektiv av medlemmar, besjälade av en och samma anda och
ideologi.11 Impulserna mellan näringslivet och den politiska sfä
ren har sålunda gått i båda riktningarna. Den gemensamma näm
naren är att makten över tanken ställs i förgrunden.

10. Se Barbara Czarniawska-Joerges, Ideological Control in Nonideological Organizations, Praeger, New York 1988; Att handla med ord. Om organisatoriskt prat,
organisatorisk styrning ochföretagsledningskonsultering, Carlssons, Stockholm
1988.
11. Om det ”politiska” inslaget i organisationers styrning, Se Sheldon Wolin, Politics
and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought, Little,
Brown and Company, Boston 1960; Nils Brunsson, The Organization ofHypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations, Wiley, Chichester 1989.
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Definitionsmakten
De yttre formerna för tankemaktens utövande har genom tiderna
genomgått enorma förändringar. Vår egen epok kännetecknas av
att den informationsteknologiska revolutionen har öppnat helt nya
möjligheter att nå människors sinnen. Möjligen har symbolmakten
blivit mer synlig. Sekulariseringen har inneburit att kyrkans själv
klara makt över själarna ersatts av en öppen konkurrens mellan
många pretendenter till posten som det nya prästerskapet.
Frågan är om man kan gå så långt som att hävda att den
ideologiska makten rent allmänt blivit viktigare. Många tecken i
tiden kan tala för en sådan slutsats, men en allmän försiktighet är
på sin plats, särskilt om utvecklingen ses i de många seklens
perspektiv. Hypotesen att makten över tanken var svagare förr
fordrar att man förringar betydelsen av generationers gudstjänst
besök och de långa vinterkvällarnas berättelser, legender och
myter. Det är ingalunda bevisat, om det nu över huvud taget är
möjligt att systematiskt belägga, att den ena eller andra tidsepo
ken rent allmänt varit mer eller mindre idéstyrd.
Möjligen kan man urskilja en allmän förändring i de senaste
århundradenas utveckling. Historiskt sett har de religiösa och
politiska tankeskaparna varit de dominerande. Trosföreställning
ar och politiska ideologier har varit de mentala ramar som defi
nierat synen på människa, samhälle och framtid. Även om verklighetsföreställningar spelar stor roll i religiösa och politiska
doktriner finns i dessa även ett starkt normativt drag. Religionen
och politiken får sin bestämda innebörd genom en uppsättning
föreställningar om hur förhållanden borde vara.
Men med sekulariseringen och den ökande betydelsen av tekniskt-vetenskapliga tänkesätt har det skett en allmän förskjutning
från ”bör”-tänkande till ”är”-tänkande. Innehållet i rådande före
ställningar får, med ett socialpsykologiskt språkbruk, ett ökat

kognitivt inslag på bekostnad av det affektiva. Makten över
tanken innebär därför idag väsentligen att kunna teckna om
medborgarnas kognitiva kartor.12 Opinionsbildning utgörs av en
tävlan mellan konkurrerande verklighetsbeskrivningar. Fakta
snarare än värderingar blir avgörande.
Den andra stora utvecklingslinjen är att antalet opinionsbildare
blir att fler och olika. I det äldre hierarkiska, vertikala, samhället
innehade överheten ett mer eller mindre långtgående monopol på
spridningen av åsikter. Först efter en utdragen frigörelsekamp
segrade liberalismens idéer om fri opinionsbildning.
Dessa två övergripande utvecklingsdrag innebär att vi idag
befinner oss i en situation då fler och fler intressenter strider om
att få forma vår omvärldsuppfattning. Kampen om definitionsmakten skärps. Ansträngningarna att påverka medborgarnas före
ställningar går i mångt och mycket ut på att definiera aktörer och
problem.
. .
En viktig möjlighet att utöva makt vilar därför på förmågan att
bestämma vilka aktörer som skall få tillträde till det offentliga
samtalet. Endast vissa individer och kollektiv åtnjuter auktoritet.
En del aktörer framstår som goda, andra ses som motståndare,
fiender och syndabockar.
Definitionsmaktens andra huvudområde handlar om att fast
ställa vad som är problem. Det finns ett oändligt antal problem i
objektiv mening. Endast ett fåtal av dessa latenta, möjliga pro
blem blir problem i subjektiv betydelse, problem som uppfattas
som problem. Makten att definiera dessa manifesta problem lig
ger i förmågan att att beskriva hot, utvecklingsperspektiv, lös
ningar och handlingsmöjligheter.
Det behöver inte alltid finnas någon överensstämmelse mellan
de objektiva och de subjektiva problemen. Ibland verkar det
existera en problemspiral: ju fler problem som löses, desto fler

12. Se t.ex. Terence H. Quaker, Opinion Control in the Democracies, Macmillan,
London 1985.
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problem aktualiseras. Ett i globalt perspektiv fridfullt och väl
mående land kan uppleva sig vara nedtyngt av bekymmer och
olösta problem.
En förklaring till denna problemens paradox är att det inte finns
någon självklar koppling mellan problem och lösning. Den kon
ventionella föreställningen om problemlösningens sekvens inne
bär att man först uppställer ett problem och därefter söker efter
en lösning. Modern forskning om organisationer och beslutsfat
tande har emellertid satt ett stort frågetecken för denna bild.13
Förhållandet mellan problem och lösning kan mycket väl vara
omkastat. Det kanske rent av finns ett överskott på lösningar och
ett underskott på problem. Opinionsbildning kan till dels ses som
lösningar i jakt på problem. Olika institutioner och maktgrupper
har sina speciella intressen, inte minst av att bevara och förstärka
den egna organisationen. Ett viktigt medel blir då att beskriva
omvärlden så att problembilden passar de egna intressena och
strävandena. I en tid av ökad arbetsdelning och professionalisering kan man till och med urskilja särskilda yrkesgrupper som
ägnar sin tid åt att upptäcka och formulera problem. De stora
intresseorganisationerna har hela avdelningar som förser offent
ligheten med statistik, utvärderingar och larmrapporter. Detta
konstaterande behöver ingalunda innebära cynism eller manipu
lation. Varje intressegrupp måste med nödvändighet uppfatta och
kritisera verkligheten ur sin speciella synvinkel. Problembeskriv
ning är en integrerad del av en sådan världsåskådning. Sättet att
formulera samhällets problem blir en del av den pågående intres
sekampen och av striden om makten i samhället.

13. James G. March & Johan P. Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations,
Universitetsförlaget, Bergen 1976.
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Svensk förväntningspolitik
Det är, som nämnts, viktigt att skilja mellan subjektiva och objek
tiva problem. Ett subjektivt problem kan ses som klyftan mellan
anspråk och resultat. Det faktiska resultat som kan iakttas relateras
alltid, medvetet eller omedvetet, till någon måttstock, till ett för
väntat resultat. Vad som kommer att uppfattas som ett problem är
därmed avhängigt att två skilda faktorer, dels det faktiska proble
mets omfattning, dels anspråksnivån.
Den sociologiska forskningen har ägnat stor uppmärksamhet åt
vilka faktorer som påverkar människors anspråksnivå. Den all
männa bild som framträder ur dessa undersökningar är att män
niskor inte tillämpar absoluta, fasta kriterier som grund för sina
värderingar och handlingar.
Sociologen Michael Tåhlin har i en forskningsöversikt illustre
rat med en paradox.14 En studie av amerikanska soldater visade
att tillfredsställelsen med möjligheterna till befordran var klart
större bland militärpoliser än bland flygare, trots att de faktiska
befordringsmöjligheterna var betydligt bättre i den sistnämnda
kategorin. Militärpolisernas relativa tillfredsställelse kunde för
klaras med att sannolikheten för befordran var liten, dvs anspråks
nivån var låg. De som inte lyckades hade ingen större anledning
till besvikelse. Bland flygarna var det däremot de obefordrade
som avvek från normalfallet. Den besvikelse som dessa uppvisade
är ett uttryck för vad forskarna benämnde ”relativ deprivation”.15
Denna undersökning kan kompletteras av flera av andra som
pekar i samma riktning. Människors förväntningar och anspråk är
inte absoluta och konstanta utan relativa och föränderliga. Dessa
sociologiska forskningsresultat står i stark kontrast mot vissa
14. Michael Tåhlin, ”Handlingsutrymme, anspråksnivå och välfärdsmätningar”, i
Ingemund Hägg & Lennart Arvedson, red., Livschanser och välfärd, SNS,
Stockholm 1987, s. 74 ff. Den ursprungliga studien publicerades i S.A. Stouffer
m.fl., The American Solder, Princeton University Press 1949.
15. Se t.ex. W.G. Runciman, Relative Deprivation and Social Justice, Routledge &
Kegan Paul, London 1966.
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grundläggande antaganden i ekonomisk teori. Här ses individers
preferenser som konstanta över tid och som oberoende av den
sociala omgivningen. Den sociologiska forskningen har givit en
mer realistisk bild av hur människors anspråk formas och för
ändras.
De sociologiska studierna har emellertid i första hand varit
inriktade på förväntningarnas sociala bestämningsfaktorer. Vad
som i denna litteratur mindre har uppmärksammats är hur poli
tiska faktorer samspelar med medborgarnas förväntningar.
I själva verket finns här ett tomt forskningsfält. Statsvetenska
pen har sedan länge varit upptagen med att analysera den offent
liga politiken inom skilda områden. Det finns därför numera en
rik litteratur om exempelvis bostadspolitik, utrikespolitik, ener
gipolitik och författningspolitik. Vad som däremot saknas är
systematiska studier av förväntningspolitik. Inte minst svensk
inrikespolitik erbjuder utmärkta åskådningsexempel på hur det
politiska beslutsfattandet medvetet spelat på medborgarnas för
väntningar och anspråk (se figur 1.1).
Ett viktigt skede i Sveriges moderna historia har sitt ursprung
i mitten av 1950-talet då socialdemokraterna initierade en period
av snabb utbyggnad av den offentliga sektorn. Bakgrunden var,
från den socialdemokratiska partiledningens synpunkt, relativt
dyster. Partiets traditionella väljarbas, industriarbetarklassen, ris
kerade på längre sikt att försvagas. Partiets väljarstöd minskade.
Missnöjet bredde ut sig.
Tage Erlander tog skickligt fasta på väljarnas besvikelse och
vände det till ett argument, inte mot, utan för sin politik. Missnöjet
karaktäriserades av Erlander i ett berömt tal i remissdebatten 1956
som ”de stora förväntningarnas missnöje”. Den stigande stan
darden hade ”skapat en stigande otålighet över att det inte går
fortare än det gör”. I sina memoarer förklarar Erlander att hans
”tal om de stora förväntningarnas missnöje som drivkraft var ett
försök att analysera utvecklingen och förklara varför socialdemo
kratins historiska mission inte var slutförd utan tvärtom knappast
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A. 1950-talet:
De stora förväntningarnas missnöje
Satsning på det starka samhället

B. 1970-talet
Skapandet av krismedvetande

tid

Resultat

C. 1980-talet:
Reformeringen av den offentliga
förvaltningen

Effektivisering genom stegrade förväntningar

tid

Figur 1.1 Svensk förväntningspolitik: några exempel
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påbörjad”. Klyftan mellan förväntningar och resultat blev ett
argument för ”det starka samhället”.16
Annorlunda var situationen tjugo år senare. Den svenska eko
nomin hade då råkat in i stora svårigheter. Obalanserna i ekono
min blev det akuta, allt överskuggande problemet. Expansionen
av den offentliga sektorn skulle inte kunna fortsätta i samma takt.
Åtstramningspolitiken riskerade att leda till stora problem om
medborgarnas förväntningar inte samtidigt kunde reduceras. Det
står i efterhand klart att krispolitiken inte endast hade en objektiv,
ekonomisk utan även en subjektiv, psykologisk sida. En viktig del
av politiken gick ut på att ”skapa ett krismedvetande”. Själva
ordet kris blev centralt i den politiska vokabulären. Att definiera
ett problem som ”kris” innebär att människor måste underkasta
sig obehag, göra avkall och vara beredda på uppoffringar. I samma
retorik fanns ett annat nyckelbegrepp, nämligen skuld med dess
övertoner av ”utlandet” och att ”vara skyldig” (i dubbel mening).
När det inte längre var möjligt att tillfredsställa förväntningarna
måste förväntningarna minskas. Förväntningspolitiken fick ett
nytt inslag.
Svårigheterna att spela på förväntningar illustreras av 1980talets svenska förvaltningspolitik. Försöken att få den offentliga
apparaten att förändras från en ”myndighetskultur” till en ”ser
vicekultur” gick inte minst ut på att övertyga, informera och styra
genom ord. Denna typ retorik, bekant från organisationsföränd
ringar inom såväl privat som offentlig verksamhet, kan samman
fattas under slagordet ”vi är bra, men vi kan bli bättre”. Så väcktes
stora förväntningar, både inom och utanför myndigheterna, att
den offentliga sektorn snart skulle uppvisa större effektivitet,
lägre kostnader, stärkt demokrati, förbättrad styrbarhet och ökad
brukarvänlighet. Föga förvånande kunde den faktiska utveck
lingen inte hålla jämna steg med de stegrade förväntningarna.
Klyftan mellan anspråk och resultat, dvs besvikelsen, ökade. De
16. Tage Erlander, 1955-1960, Tiden, 1976, s. 104 ff.
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opinionsmätningar som gjordes av allmänhetens attityder till ett
antal offentliga myndigheters service visade en stigande andel
negativa omdömen, trots att det inte fanns några belägg för att
servicen faktiskt försämrats.
Dessa enkla exempel visar hur förväntningar ibland, men långt
ifrån alltid, kan ändras som resultat av medveten påverkan.

På outforskad mark
De flesta delar av det ekonomiska livet är noggrant kartlagda och
dokumenterade. Jordbrukets biologiska och tekniska aspekter är
minutiöst beskrivna. Industriproduktionen grundas på naturveten
skapens och teknikens kunskaper om material och produktions
processer.
Desto större är kontrasten mot informationssamhällets central
punkt, makten över tanken. Trots en ansenlig mängd enskilda
undersökningar inom statskunskap, sociologi och kommunika
tionsvetenskap vet man idag faktiskt mycket lite om hur opinioner
formas, förändras och sprids. Det finns dessutom en stor klyfta
mellan å ena sidan den beteendevetenskapliga forskningen om
varseblivning och minnesprocesser och å den andra sidan de
frågor som handlar om makt, sociala konflikter och historiska
förändringar. Det skulle här föra för långt att diskutera de möjliga
orsakerna till dessa kunskapsluckor, men varje skildring av tanke
makten måste förses med den uttryckliga deklarationen att man
rör sig på mark som ofta är mycket ofullständigt kartlagd.
Ett exempel är den lika enkla som grundläggande frågan: Hur
många nya tankar tänks? Antag att det gick att fastställa hur våra
föreställningar om samhället ser ut vid en given tidpunkt. Antag
vidare att man kunde jämföra med en tidpunkt ett eller ett par år
senare. Hur mycket har förändrats? Hur många nya idéer har dykt
upp? Är det kanske samma gamla uppfattningar som cirkulerar
med små variationer? Hur uppkommer nya idéer i ett land? Via
internationella opinionsströmmar från södra Kalifornien? Från
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filmer, musik och mode, från kommersiella trendmakare? Vilken
betydelse har inhemska organisationer och sammanslutningar; i
vilken mån styrs våra tankar från de politiska partiernas idé
grupper, från Metalls utredningsavdelning, från universitetens
forskningsavdelningar, från dagspressens ledarredaktioner? Eller
uppstår nya tänkesätt kanske framför allt spontant i en långsam,
kollektiv process av mellanmänskliga möten och samtal, i famil
jekretsen och det nära umgänget?
Nästa fråga blir hur uppfattningar sprids. Varför slår det ena
idéfröet rot, medan det andra uppslaget bara blir ett hugskott som
förtvinar av sig självt? Sker spridningen som en närmast automa
tisk diffusionsprocess, som ringar på vattnet, eller styrs opinionsförmedlingen genom medveten maktutövning? Finns det någon
eller några som innehar problemformuleringsprivilegiet och vem
har i så fall utfärdat detta privilegium? Hur fastställs dagord
ningen för den politiska debatten, hur bestäms det vilka frågor vi
bör ha uppfattningar om och vilka ståndpunkter som för tillfället
är legitima och acceptabla?
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2. Opinionsbildarna

Makten att bestämma vad som skall betraktas som ett problem och
hur ett problem skall uppfattas är en nyckelfaktor i opinionsbild
ningen. Termen ”problemformuleringsprivilegiet” har i svensk
debatt införts av författaren Lars Gustafsson.1 I den samhälls
vetenskapliga litteraturen har man sökt fånga motsvarande feno
men under begrepp som ”maktens andra ansikte”, ”icke-beslut”,
”agenda building” och ”dagordningsmakt”.2 Den gemensamma
nämnaren för dessa begrepp är strävan att upptäcka de processer
som leder fram till att vissa problem förs fram i offentlighetens
ljus medan andra förblir i tystnadens skugga.
De forskningsmetodiska svårigheterna att dokumentera fall av
”icke-beslut” är uppenbara. Uppgiften är att belägga det från
varande, de problem som inte aktualiserats. Det ligger i sakens
natur att konventionella metoder för att mäta manifesta fenomen
inte är tillfyllest. En undersökning av dagordningsmakten måste
läggas upp indirekt. Det gäller att få tystnaden att tala. En utväg
är att med stöd av något kriterium urskilja ett antal möjliga, latenta
problem och därefter fastställa vilka av dessa som nått offentlig
heten och vilka som definierats bort.

1. Lars Gustafsson, Problemformuleringsprivilegiet, Norstedts, Stockholm 1989.
2. För en litteraturöversikt, se Sven-Erik Svärd, Icke-beslut. Maktens andra ansikte,
Norstedts, Stockholm 1982. Jfr även Charles O. Jones & Dieter Matthes, ”Policy
Formation”, i Stuart S. Nagel, red., Encyclopedia of Policy Studies, Marcel
Dekker, New York 1983.
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En annan möjlighet är att analysera de olika typer av spärrar
som kan utestänga problem. Eftersom uppmärksamheten är be
gränsad utgörs varje offentlighet av ett urval av ämnen. Hur sker
denna urvalsprocess? Man kan söka efter svaret längs två vägar.
Den ena typen av faktorer är strukturella, den andra rör faktorer
som är knuten till bestämda individer och grupper.

Hegemoni
Makten över tanken kan vara avsiktligt skapad genom övertalning
eller utbildning. Den kan också vara underförstådd, dikterad av
kulturens och traditions krav på att vara ”normal”.3 Den italienske
marxisten Antonio Gramsci har med begreppet hegemoni sökt
fånga den makt som grundas på övertygelse, ideologier och legitimitetsföreställningar.4 Hegemoni kan därför ses som en strukturell
tröskel för opinionsbildningen.
Finns det en uppsättning föreställningar om hur samhället ser
ut, som är så stark att vissa möjliga problem över huvud taget inte
uppfattas som problem eftersom de inte passar in i de allmänt
anammade idéerna? Om det finns en sådan uppsättning domine
rande idéer, kan dessa i så fall härledas till vissa speciella institu
tioner och maktcentra?
En undersökning av det allmänna opinionsklimatet i Sverige
för några århundraden sedan skulle med all sannolikhet ha lett till
slutsatsen att kyrkan hade en sådan stark ställning att det vore
berättigat att tala om hegemonisk makt. Men hur är det i dagens
Sverige? Finns det fortfarande skäl att tala om tankemässig hege
moni? Svaret skulle i så fall stå att finna i de två stora kraftfält
3. John Kenneth Galbraith, Maktens anatomi. Forum, Stockholm 1985, s. 33 ff. Jfr
Charles E. Lindblom, Politics and Markets. The World’s Political-Economic
Systems, Basic Books, New York 1977, s. 52 ff.
4. Se t.ex. Robert Heeger, Ideologi und Macht. Eine Analyse von Antonio Gramscis
Quaderni, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Social Ethics, 3,
1975.
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som dominerar dagens samhälle, nämligen politik och ekonomi.
Det finns då i Sverige två huvudkandidater till posten som hegemoniskt maktcentrum, nämligen socialdemokratin och närings
livet.
Såvitt känt finns det ingen systematisk vetenskaplig studie som
på allvar sökt pröva hypoteserna om ideologisk hegemoni i Sve
rige. En sådan studie skulle behöva baseras på såväl en kompara
tiv som historisk undersökningsuppläggning. Det finns emellertid
en del statsvetenskapliga forskningsprojekt som lämnat vissa
bidrag. Det är ingen tillfällighet att det rör sig om utländska
forskare som i internationellt perspektiv sökt karaktärisera arbe
tarrörelsens ställning i det svenska samhället.5
För att röra sig om en såpass svårbedömd företeelse som ett
lands hegemoni är undersökningarna förvånansvärt samstäm
miga: Sveriges offentliga samtal sker i väsentlig grad på social
demokratiska premisser. ”Att studera svensk politik är nästintill
detsamma som att studera socialdemokratisk politik”.6 Detta in
nebär inte, påpekar författarna, att alla initiativ härrör från arbe
tarrörelsen, men att det socialdemokratiska inflytandet har av
gränsat den politiska dagordningen och det sätt på vilken politik
utformas. ”Denna hegemoni kan inte förstås enbart genom att
hänvisa till konventionella siffror över organisationsgrad och
valresultat, av arbetarrörelsens ’strukturella penetration’ av sam
hället. Man måste också förstå hur arbetarrörelsens diverse mäk
tiga grenar håller ihop, mobiliseras i handling och oupphörligen
förpassar motståndarna till defensiven.” Kittet i denna denna
hegemoni, menar författarna, ligger i ”den socialdemokratiska
5. Francis G. Castles, The Social Democratic Image of Society. A Study of the
Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative
Perspective, Routledge & Kegan Paul, London 1978; John Stephens, The Transitionfrom Capitalism to Socialism, Macmillan, London 1979; Sidney Verba
m.fl. Elites and the Idea ofEquality. A Comparison of Japan, Sweden, and the
United States, HarvardUniver si ty Press, Cambridge 1987; Hugh Heclo & Henrik
Madsen, Policy and Politics in Sweden. Principled Pragmatism, Temple University Press, Philadelphia 1987.
6. Heclo & Madsen, 1987, s. 44.
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visionen”. Denna utgörs inte av någon grandios, i förväg uttänkt
detaljritning, utan av en retrospektiv rationalisering, en historie
skrivning som sätter in olika händelser som delar i den stora,
solidariska rörelsen. ”Nutidens svenskar har fått lära sig att upp
fatta sin samtid som resultatet av en sammanhängande serie
socialdemokratiska planer och har därför kommit att vänja sig vid
att snegla på socialdemokratin när det gäller praktiska lösningar
för framtiden.” ”Den socialdemokratiska rörelsen och den sven
ska nationella identiteten har tenderat att flyta ihop till en och
samma sak.”7
Om det således skall anses vara belagt att socialdemokratin
utövar en hegemonisk makt i dagens Sverige, innebär det då att
hypotesen om näringslivets hegemoni automatiskt måste för
kastas? Inte nödvändigtvis.
Hypotesen att det på marknadsekonomi baserade kapitalistiska
systemet utövar en dominerande makt över människors tankar har
flera förespråkare. I en bok om ”indoktrineringen i Sverige” har
författaren Göran Palm hävdat att kommersialism, reklam och
individualistiska värderingar oupphörligen trummas in i männi
skors föreställningsvärld.8 De fenomen som Palm uppmärksam
made har knappast försvagats under de två årtionden som förflutit
sedan boken publicerades. Den amerikanske statsvetaren Charles
Lindblom har i en stor översikt över nutidens politiska och eko
nomiska system gjort gällande att näringslivet åtnjuter en ”privi
legierad position”, inte minst till följd av sin ”indoktrinering av
medborgarna”.9 Det kapitalistiska företaget blir en allmän tanke
modell, en förebild för hur sociala relationer bör organiseras.
Näringslivet kan därför på flera sätt utöva ideologisk dominans.10
De två hypoteserna behöver inte vara varandra uteslutande, i
all synnerhet som de avser delvis olika sfärer av samhällslivet.
7.
8.
9.
10.

Heclo & Madsen, 1987, s. 44.
Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige, Pan/Norstedts, Stockholm 1968.
Lindblom 1977, 170-188,203-204.
Jfr Philippe Messine, Les saturniens. Quand les patrons rélnventent la société,
Editions La Découverte, Paris 1987.
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Den socialdemokratiska hegemonin gäller framför allt politiskt
beslutsfattande och politiska föreställningar. Kapitalismens hege
moni gäller i första hand det ekonomiska livet.
Det är möjligen detta som är den mest träffande beskrivningen
av hegemoni och tankeklimat i dagens samhälle. Ungefär som det
finns en biandekonomi råder i Sverige ett slags biandideologi.
Det vore emellertid knappast realistiskt att föreställa sig att de
båda tankesystemen lever vid varandras sida åtskilda av ett vat
tentätt skott. Tvärtom ingår element från båda källorna i en
egenartad legering.
Den svenska biandideologin kan tecknas i mycket ljusa färger.
Från den politiska sfären hämtas demokratins allmänna principer
om likhet, delaktighet och medborgerliga rättigheter. Från den
ekonomiska sfären kan härledas principer om valfrihet, ägande
och individuell framgång.
Men biandideologin kan samtidigt också utgöras av en förening
av element från de båda systemens mörkare sidor. Från den
politiska sfären kommer då föreställningen att de gemensamma
angelägenheterna handhas av ett antal ställföreträdare som befriat
medborgarna från personligt ansvar. Från den ekonomiska sfären
härleds värderingar som sätter den personliga vinningen i främsta
rummet.
I detta avseende bildas en ideologi som skulle kunna ges
namnet ”konsumtionsdemokrati”. Medborgaren reduceras till nå
gon som endast behöver ställa krav och efterfråga. Produktion och
ansvar för helheten åvilar styresmän för avlägsna maktcentra.11
Det moderna massmediesamhället har en logik som både för
stärker och förstärks av den konsumtionsdemokratiska ideologin.
Personfixeringen, dramatiseringen, underhållningsmomentet och
fokuseringen på isolerade händelser understryker bilden av sam-

11. Jfr Bertrand Pecquerie, ”La démocratie consumeriste”, Le journal des élections,
9, 1989, s. 6 ff.
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hällets maktprocesser som ett skådespel med den enskilde med
borgaren som passiv, om än välinformerad, åskådare.
Förekomsten av ett dominerande tankesystem är ett exempel
på hur opinionsbildningen i ett samhälle kan vara bestämd av
strukturella faktorer. Det är en öppen fråga huruvida en sådan
hegemonisk makt kan knytas till bestämda institutioner, sam
hällsklasser eller andra kollektiv. En andra strategi i undersök
ningen av makten över problemformuleringen är därför att söka
efter opinionsbildningens viktigaste aktörer, sådana individer och
grupper som kan tänkas utöva ett avgörande inflytande över
offentlighetens innehåll.

Vem formar våra tankar?
Går det över huvud taget att göra en total bedömning av vilka det
är som styr våra tankar, av vem som är den mäktigaste opinionsbildaren? Det saknas inte förslag till svar. Branschtidningen Den
Svenska Marknaden gör årligen en enkät med några hundra per
soner inom massmedia om vem som de anser vara Sveriges
viktigaste opinionsledare. Flest röster 1989 fick Kjell-Olof Feldt,
följd av Stig Malm, Pehr G. Gyllenhammar, Jan Guillou, Bo
Strömstedt, Ingvar Carlsson, Olof Johansson, Anders Björck, Carl
Bildt och Sten Andersson.12 Ungefär samma herrar skulle antag
ligen också hamna högt i en eventuell undersökning av vilka
personer under året figurerat flitigast i massmedia.13 Detta slag av
mätning registrerar framför allt opinionsbildningens synliga an
sikte.

12. Den Svenska Marknaden, september 1989, s. 5-8. Med opinionsledare avser
tidskriften en ”person med betydelse för opinionsbildningen genom att ge sprid
ning åt åsikter — egna eller andras — som står i överensstämmelse med egna
värderingar”.
13. En undersökning av politikers och organisation sledares förekomst i etermedia
redovisas i Media Monitor, januari 1990.

28

En sådan personcentrerad undersökningsmetod har sina givna
begränsningar. Kan man dra slutsatsen att våra tankar formas av
ett antal män som då och då dyker upp i TV och kvällstidningar?
Är Sverige isolerat från omvärlden? Finns det ingen opinionsbild
ningens vardag utanför Rapport och debattsidorna, som påverkar
grundläggande föreställningar på längre sikt? Styrs opinionen av
en liten elit?
Vad händer om man vidgar perspektivet, om man inte låter
gruppen opinionsbildare endast vara liktydig med media-Sveriges
toppskikt utan i stället innefattar alla personer som i sitt dagliga
yrke har till uppgift att forma andra människors tankar? Då blir
bilden en helt annan. För det första är det inte längre endast fråga
om något dussintal eller ens något hundratal personer. För det
andra rör det sig om yrkesgrupper inom många olika delar av
samhällslivet. Även om definitionerna och avgränsningarna inga
lunda är självklara borde åtminstone följande kategorier föras upp
på listan över svenska opinionsbildare.
Lärarna är de personer som under minst nio års tid, vanligen
under tolv år, dagligen påverkar den unga människan under den
nas i många avseenden mest formbara period. Genom skolan har
samhället skaffat sig en formidabel institution för att sprida verk
lighetsuppfattningar, tolkningsramar och värderingar. Antalet lä
rare i det obligatoriska skolväsendet och i gymnasieskolan kan
uppskattas till drygt 140 000 personer.
Numera bör man härtill lägga de förskollärare och motsva
rande personalkategorier vilka har som yrkesuppgift att ge barn
social träning, beteendenormer och därmed vissa sätt att tänka.
Forskare och lärare vid universitet och högskolor formar andra
människors tankar, dels direkt via föreläsningar, seminarier och
andra led i undervisningen, dels indirekt genom forskningsresul
tat, begreppsbildning och teoriformulering. Det finns i Sverige
drygt 10 000 professorer, högskolelektorer och adjunkter; till
denna siffra kan läggas forskare inom forskningsinstitut och fö
retag.
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Skulle man till undervisningssektorn också tillägga ledarna för
studiecirklar och annan bildningsverksamhet fick kretsen av opinionsbildare ökas med ytterligare 80 000 personer, varav 1 500
arbetar minst halvtid.
Även om religionens makt, relativt sett, var starkare i gången
tid har sekulariseringen ändå inte inneburit att kyrkans betydelse
upphört. Hälften av befolkningen går i kyrkan någon gång om
året. Det svenska kulturarv som eventuellt finns kvar är starkt
färgat av kristna värderingar. Många invandrare som kommit till
Sverige under senare årtionden är djupt religiösa. Antalet präster
i Svenska kyrkan är omkring 3 000; härtill kommer uppemot
2 000 evangelister och pastorer i övriga trossamfund.
Politikernas uppgift är inte bara att spegla opinionen utan också
att aktivt verka för att forma opinionen. Inte endast i valrörelserna
arbetar politikerna med sådan utåtriktad agitationsverksamhet.
Själva politikens vardagsarbete går ut på att genom debatt försöka
övertyga andra människor om de egna uppfattningarnas över
lägsenhet. Antalet politiskt förtroendevalda utgör idag omkring
70 000 män och kvinnor. Begränsar man sig till de heltidsverksamma politikerna sjunker givetvis antalet. De 349 riks
dagsledamöterna gör visserligen ett långt sommaruppehåll, men
riksdagssysslan får idag ses som ett fulltidsuppdrag. Antalet kom
munalråd är ungefär 500, landstingsråden är cirka 140. Partierna
har omkring 250 ombudsmän ute i distrikten; i riksorganisatio
nerna och riksdagskanslierna dväljs cirka 130 politiska hand
läggare. Antalet heltidspolitiker överstiger hur som helst 1 000.
Att kartlägga organisations-Sveriges otaliga föreningar, regio
nalavdelningar och riksförbund i dess alla vindlingar tillhör inte
de enklaste uppgifterna. Ännu svårare är det att finna ett någor
lunda klart kriterium med vilket man kan urskilja vilka som bör
räknas till föreningslivets ”opinionsbildare”. Det torde emellertid
inte erbjuda några större svårigheter att förteckna ett antal tusen
ombudsmän, handläggare, instruktörer och talesmän.
Också näringslivet har sina opinionsbildare, även om det långt
ifrån alltid utgör en klart avgränsad, avskiljbar grupp. Alla ledare
30

för etablerade institutioner, också för offentliga myndigheter, har
idag som en viktig uppgift i att skapa opinion, såväl inåt, gentemot
de egna medarbetarna, som utåt, mot andra institutioner och mot
allmänheten.
Informatörer, PR-konsulter, marknadsförare och reklambyrå
ernas alla art directors, copywriters, projektledare och scriptwriters är en åtminstone 15 000 personer stor yrkeskategori som
bildar informationssamhällets jägarförband. Mycket av det som
medborgaren möter i form av annonskampanjer, reklamfilmer och
informationssatsningar har planerats och utformats inom denna
bransch. Hit bör även räknas de opinionsmätningsinstitut som på
beställning av olika intressen tolkar opinionen inom olika befolk
ningsgrupper och marknadssegment. Även om dess anställda inte
utgör mer än några hundratal rör det sig om en nyckelgrupp som
kan avgöra vilken bild opinionen får av opinionen.
Kulturen i dagens samhälle gestaltas i stor utsträckning på
marknader där kul turskap ande producenter utbjuder sina verk till
köpare och konsumenter. I vissa fall har staten och kommunerna
påtagit sig att stödja sådan kultur som inte skulle överleva under
full konkurrens. Kartläggningen av de i Sverige yrkesverksamma
kulturskaparna underlättas av det faktum att de i stor utsträckning
är organiserade. Konstnärernas Riksorganisation har cirka 3 200
medlemmar, Svenska Teaterförbundet cirka 2 800, Svenska
Musikerförbundet 2 500 och Författarförbundet runt 2 000 med
lemmar. Adderas dessa med organiserade dramatiker, tecknare,
konsthantverkare, arkitekter, tonsättare, populärauktorer, ton
konstnärer, yrkesmusiker, danspedagoger, regissörer och filmare
blir slutsumman strax under 17 000. Enligt folk- och bostadsräk
ningen 1985 uppgår antalet verksamma i litterärt och konstnärligt
arbete till cirka 35 000 personer. Gränsdragningar gör det osäkert
vart exempelvis fotografer, dekoratörer och formgivare skall fö
ras, men antalet yrkesverksamma kulturskapare torde vara minst
20 000 personer.
Kulturens förmedlare i form av bokförlag, filmbolag, grammo
fonförlag, musikförlag och videobolag är inte endast passiva
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distributörer utan spelar ofta en aktiv roll genom att göra urval
och skapa trender. En uppskattning av antalet personer i besluts
fattande ställning inom denna bransch måste med nödvändighet
bli ungefärlig, men man kan räkna med att det är fråga om en
grupp på ett tusental individer.
Till sist återstår massmedia i snävare mening, den opinions
bildning som sker via dagspress, radio, television, fackpress,
veckotidningar och nyhetsbyråer. Svenska Journalistförbundet
har omkring 13 000 aktiva medlemmar (om man räknar bort
personaltidningsredaktörer, offentliganställda informatörer samt
studerande och pensionärer).
Allt beror givetvis på definitionerna, men denna summariska
uppräkning visar att antalet professionella opinionsbildare i Sve
rige idag uppgår till minst 200 000 personer.
Här öppnas en möjlig infallsvinkel på frågan om makten över
tankarna. Vilka är dessa personer? Vad är det som styr deras
tankar? Demokratins frågor om autonomi kan med lika full rätt
ställas till opinionsbildaren som till den enskilde medborgaren.
Vilken självständighet har de i tanke och handling? Har de ”egna
tankar över anammade idéer”?
Många av de som här etiketterats som opinionsbildare skulle
sannolikt värja sig inför tanken att bli betraktade som ett slags
makthavare, som potentiella kontrollörer av medmänniskors tan
kevärld. De skulle sannolikt (som för övrigt brukligt är bland
makthavare) blygt och ödmjukt peka på alla begränsningar som
kringgärdar utrymmet för sitt fria handlande. Lärare frustreras av
otillräckliga resurser, splittrad undervisningssituation och kon
kurrens från allt annat som pockar på elevernas uppmärksamhet.
Konstnärer och författare måste medge hur få som i allmänhet tar
del av deras verk. Företrädare för intressegrupper kan visa på
högarna av pressutskick som aldrig uppmärksammades. Journa
listen som under stark tidspress redigerar om sidan för att få rum
för de senast inkomna telegrammen ler vid tanken på att bli
beskylld för att hålla på med maktutövning.
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Så när allt kommer omkring är måhända den enskilde opinionsbildaren mindre intressant. Det avgörande tycks ju ändå i mångt
och mycket vara de institutioner, de öppna eller dolda regler som
begränsar handlandet. Men kanske råder det ingen motsättning
mellan dessa två infallsvinklar, dels den enskilde opinionsbildarens situation, dels systemets struktur. Tvärtom kan det finnas
ett inbördes samband. Genom att se hur opinionsbildare arbetar
kan man börja förstå systemets logik. Genom att betrakta den
större strukturen kan man förstå varför opinionsbildare gör på det
ena eller andra sättet.

Massmedia
Det är inte svårt att finna exempel på fristående opinionsbildare
med stor genomslagskraft. Men vill man göra en bedömning av
den samlade opinionsbildningsmakten är det ofrånkomligt att
beakta att makten över tanken väsentligen utövas genom institu
tioner. Det stora flertalet opinionsbildare ingår i en institutionell
ram. De som råkar hamna på opinionsledarnas tio-i-topp-lista gör
det i allmänhet i egenskap av företrädare för stora maktcentra
såsom regering, storföretag och intresseorganisationer. Den var
dagliga opinionsbildningen sker inom kollektiva inrättningar så
som skolor, universitet, församlingar, partier, föreningar, företag,
myndigheter, reklambyråer och redaktioner. Även den störste frifräsare är beroende av bokförläggare, föredragsanordnare, stipendienämnder, debattredaktörer och TV-producenter.
Varje försök att rangordna olika institutioner efter deras makt,
efter deras betydelse för opinionsbildningen, är förenat med ett
betydande inslag av godtycke. Är partier viktigare än organisa
tioner, är universitet mäktigare än reklambyråer? Det vore frukt
löst att leta efter någon entydig mätskala för opinionsbildande
institutioners relativa vikt.
Däremot finns det skäl att ge en viss typ av institution en
alldeles särskild uppmärksamhet, nämligen massmedia. Televi33

sion, radio och tidningar är idag medborgarnas utan konkurrens
viktigaste informationskälla när det gäller kännedom om sam
hälle och politik. Genomsnittssvensken ägnar idag en fjärdedel
av dygnet åt massmedia. Merparten av denna tid går åt till att läsa
morgon- och kvällstidningar, lyssna på radio och se på TV. Mass
media, i första hand dessa nyhetsmedia, är den dominerande
förmedlaren av kunskaper och åsikter om samhället. Vägen till
makten över medborgarnas tankar går därför i väsentlig grad via
makten över massmedia.
Massmedia spelar en avgörande roll i den kommunikations
process som förbinder medborgare och olika maktcentra. Be
slutsfattare i företag, intresseorganisationer, politiska partier och
offentliga organ måste hela tiden räkna med medias granskning
och är samtidigt beroende av medias uppmärksamhet. Det skulle
vara omöjligt att förstå maktutövningen i ett samhälle som dagens
om man inte tog hänsyn till medias makt. Denna bok handlar
därför om dagens svenska massmediesamhälle.
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3. Massmedia som aktör och arena

Massmedias stora betydelse beror inte minst på dess dubbelroll.
Massmedia är på samma gång en aktör och en arena.1 Massmedia
är en självständig aktör med sina egna regler, beteenden och
effekter. Men media är samtidigt en arena för andra aktörer.
Kampen om uppmärksamhet, möjligheten att nå ut med sina
budskap, handlar i stor utsträckning om närvaro i media. Samhäl
lets olika maktgrupper är beroende av media och strävar därför
efter att vinna kontroll över media. Media påverkar genom sin
bevakning övriga institutioner i samhället.
Svårigheten att analysera hur opinionsbildning går till, hur
makten över tanken utövas, är därmed uppenbar. Det är, för det
första, inte fråga om maktutövning genom direkta metoder, som
t.ex. befäl och order. Påverkan sker i stället indirekt, via männi
skors föreställningar och medvetande. För det andra sker maktut
övningen inte endast i det direkta mötet mellan enskilda individer
utan via kollektiva institutioner. För det tredje kan dessa institu
tioner, som i det viktiga fallet massmedia, ha en dubbelroll.
Kollektiva institutioner kan analyseras och bedömas i olika
perspektiv. De frågor om opinionsbildning som här aktualiserats
innebär att massmedieinstitutionerna ses i ett maktperspektiv. Vad
betyder massmedia för maktutövningen i samhället, i all synner-

1. Jfr Gudmund Hernes, Død og pine! Om massemedia og helsepolitikk, FAFO,
Oslo 1987, s. 11 ff.
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het för medborgarnas möjligheter att, i enlighet med demokratins
grundidé, själva utöva makt över sina liv och sitt samhälle?
Att bedöma massmedias inflytande skiljer sig i princip inte från
det allmänna problemet att analysera kollektiva institutioners
makt. Det finns därför anledning att utgå från en generell tolk
ningsram som utvecklats för att förstå hur institutioner praktiskt
fungerar. Ett teoretiskt perspektiv på institutioner i det öppna
samhället har tidigare formulerats.2 En undersökning av mass
medias roll i samhället kan därför betraktas som en tillämpning
av en större teori om makt och demokrati i det moderna samhället.
I den institutionella maktanalysen aktualiserar fyra huvudfrå
gor. Dessa fyra frågor kan läggas till grund för ett antal krav och
kriterier på autonoma institutioner. Därmed öppnas möjligheten
att jämföra institutioners faktiska sätt att fungera med de allmänna
ideal som kan härledas ur demokratins och den kritiska rationa
lismens idé om autonomi.3
Den första frågan handlar om makten inom institutionerna.
Maktstrukturen bestäms av tre huvudfaktorer, nämligen deltagan
de, regler och resurser. Vilka är det som deltar? Hur styrs institu
tioner? Vilka resurser fäller utslaget? De principiella kriterierna
kan här formuleras som fritt tillträde och klara regler. I det fall
presumtiva deltagare utestängs genom diskriminering föreligger
ett brott mot kravet på öppenhet. I institutioners interna besluts
processer krävs klara regler, dvs förutsebarhet, intern kontroll och
rättssäkerhet. Endast relevanta resurser skall tillåtas avgöra utfal
let av konflikter.
Nästa fråga gäller institutionernas makt. Vilken verkan utövar
institutioner på omgivningen och på de egna medlemmarna?
Institutioners makt ligger i förmågan att åstadkomma yttre ver
kan. En institution kan ses som en metod för att lösa gemensamma
problem. Institutioner kan dessutom erbjuda samhörighet och
2. För en utförligare presentation, se Olof Petersson, Makt i det öppna samhället,
Carlssons, Stockholm 1989, kap. 7.
3. Petersson 1989, kap. 8.
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idémässiga symboler för kollektiva strävanden. En institution har
makt om den är effektiv. Institutionell vanmakt och ineffektivitet
föreligger då institutioner misslyckas med att nå resultat.
Så snart flera institutioner uppträder samtidigt uppstår frågan
om maktrelationerna mellan institutioner. Det inbördes förhål
landet mellan olika institutioner utgör ett samhälles maktstruktur.
I ett helt hierarkiskt samhälle utgår all makt från en enda institu
tion i pyramidens topp. Ett pluralistiskt samhälle bildas å andra
sidan av en mångfald oberoende maktcentra. Pluralism innebär
en blandad styrelseform, dvs frånvaro av maktkoncentration, och
institutionell integritet, dvs att maktskillnader inte sprids från den
ena institutionen till den andra. Tanken är att institutioner genom
att utveckla sin särart kan balansera varandra.
Den fjärde grundläggande frågan handlar om makten över
institutioner. Hur förändras institutioner? Är den rådande uppsätt
ningen institutioner resultatet av en spontan urvalsprocess eller
kontrolleras institutioners tillblivelse och undergång av bestämda
makthavare? Demokratins idé är att medborgarna under kritisk
debatt skall ha möjlighet att själva forma samhällets regler och
institutioner.
Dessa fyra infallsvinklar erbjuder ett sätt att ordna och syste
matisera diskussionen om massmediesamhället. Massmedia har
redan definierats som en institution med två olika roller, dels som
aktör, dels som arena. De fyra stora frågorna kan belysa mass
medias funktionssätt i båda dessa avseenden.
Bokens disposition följer denna analysram (se figur 3.1). De
fyra frågor som berör massmedia i rollen som aktör utvecklas och
diskuteras i kapitel 4-7.1 kapitel 8-11 diskuteras de fyra maktpro
blem som aktualiseras då massmedia betraktas som arena. Den
första delen fäster’ således uppmärksamheten på själva massmediesystemet, medan den andra delen behandlar massmedias
betydelse för andra institutioner i samhället.
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Figur 3.1 Bokens uppläggning
Institutioner i allmänhet

Hur utövas makt?

1. Makten inom institutioner

Hur styrs institutioner?
Deltagande, beslutsprocesser och maktfördelning.

2. Institutioners makt

Vad åstadkommer institutioner?
Resultat i förhållandet till syfte.

3. Maktrelationer mellan
institutioner

/ vilket förhållande står institutioner till varandra?
Överlappningar, beroenden, nätverk.

4. Makten över institutioner

Varför ser den rådande uppsättningen institutioner
ut som den gör?
Institutioners förändring.

Massmedia som aktör
Kapitel 4 behandlar det svenska massmediesystemet. Uppmärk
samheten koncentreras till press, radio och television.
Ett sätt att karaktärisera massmedievärldens maktstruktur är att
utgå från ägandeförhållandena. Idén om ett pluralistiskt samhälle
innebär att maktkoncentration motverkas genom en mångfald
oberoende institutioner. Kravet på fritt tillträde innebär, översatt
till massmedieområdet, frånvaro av i förväg utlagda hinder, för
att citera tryckfrihetsförordningens bärande tanke. Men hur ser
dagens verklighet ut? Uppfyller det svenska massmediesystemet
kravet på mångfald. Förnyas systemet genom vital nyetablering?
Massmediernas inre maktförhållanden kan även analyseras
med utgångspunkt från inflytande över innehållet. Var går grän-
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Massmedia som AKTÖR

Massmedia som ARENA

Kapitel 4
Det svenska massmediesystemet

Kapitel 8
/ offentlighetens ljus

Kapitel 5
Att tala massmedias språk

Kapitel 9
Jakten på uppmärksamhet

Kapitel 6
Massmedias integritet

Kapitel 10
Massmedia i maktspelet

Kapitel 7
Makten över massmediesystemet

Kapitel 11
Massmedia och medborgarna

serna för yttrandefriheten? Vad får sägas och vad får inte sägas i
dagens Sverige? På vilket sätt utövas makten över innehållet?
Vilka regler styr massmediernas inre arbete? Vem bestämmer över
innehållet?
En nyckelgrupp i massmedievärlden är journalistkåren. Hur är
journalistkåren sammansatt? Vilken roll har journalisterna, dels
inom medierna, dels i samhället och den demokratiska processen?
Kapitel 5 ägnas åt medias inverkan på medborgare och sam
hälle. Medias makt brukar ofta bedömas med utgångspunkt från
massmedias effekter på de enskilda individernas attityder och
beteenden. I detta kapitel anläggs emellertid ett vidare perspektiv.
Medias inflytande över det omgivande samhället beror inte minst
på medias metod att beskriva verkligheten. Vilka konsekvenser
får medias speciella logik för andra institutioner i samhället? Hur
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påverkas medborgarnas möjligheter att självständigt bilda sig
egna uppfattningar?
Kapitel 6 diskuterar massmediernas externa beroenden. Mass
mediernas integritet kan hotas från tre olika håll. I vilken mån står
massmedier genom ägande eller andra lojaliteter i beroendeför
hållande till andra intressegrupper? Diskussionen på denna punkt
bygger på beskrivningen av massmediestrukturen i kapitel 4. Kan
journalisternas självständighet inskränkas genom dubbla lojali
teter? Vilka är betingelserna för den enskilda redaktionens obero
ende?
Kapitel 7 skildrar det svenska massmediesystemets utveck
ling i ett historiskt perspektiv. Hur skall de i flera avseenden
mycket stora förändringarna förklaras? Särskilt uppmärksammas
här samspelet mellan teknologi, ekonomi och politik. Har med
borgarna kunnat påverka massmedieutvecklingen?

Massmedia som arena
Kapitel 8 inleder den del som handlar om media som arena för
andra aktörer i samhället. Beroendet av massmedia påverkar insti
tutionernas inre liv. Vilka konsekvenser har offentligheten för
interna maktförhållanden? På vilket sätt organiseras försöken att
styra media? Informatörernas ställning blir central. Kapitlet av
slutas med en beskrivning av informatörerna som yrkesgrupp.
Kapitel 9 uppmärksammar hur media betingar andra institutio
ners möjligheter att utöva makt i samhället. Därmed förändras
delvis metoderna för maktutövning. Konsten att påverka beror
inte minst på förmågan att kontrollera opinionsbildningen. Vilka
påverkansmetoder är effektiva och vilka används i praktiken? En
viktig del av massmedias makt ligger i möjligheten att göra urval.
Vissa aktörer har lättare att komma fram än andra. Hur utövas
denna massmedias dagordningsmakt?
Kapitel 10 belyser hur media påverkar relationerna mellan
övriga institutioner. Vad händer när beslutsprocesser delvis blir
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offentliga? Hur påverkar mediebevakningen förhållandet mellan
parter i ett förhandlingsspel? Media kan uppträda både som regis
sör och recensent av det offentliga dramat.
Kapitel 11 utgör från demokratins allmänna tanke att sam
hällets institutioner inte lever sitt eget liv oberoende av medbor
garnas önskningar, utan att de är åtkomliga för kritisk prövning
och debatt. Hur massmedia påverkat medborgarnas möjligheter
att utöva inflytande över samhällsutvecklingen? Medborgarnas
uppträder i förhållande till media i två olika roller, å ena sidan
som konsument, å andra sidan som deltagare. Hur kommer med
borgaren till tals i media?
Kapitel 12 innehåller en avslutande diskussion om medias
betydelse för maktutövningen i dagens samhälle. Ytterst handlar
problemet om hur media påverkar medborgarnas möjligheter att
själva forma sina tankar och åsikter.

Svenska journalister och informatörer
Materialet till denna bok kommer från flera olika källor. Den
största enskilda undersökningen utgörs av en enkät med ett urval
svenska journalister och informatörer. Enkätsvaren kommer att
åberopas i flera av de följande kapitlen.
Undersökningen bygger på en enkät ställd till ett urval av
medlemmar i Svenska Journalistförbundet samt ett urval av informationsansvariga.4 Undersökningen har genomförts som ett
forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala

4. Av en tillfällighet gjordes parallellt med denna undersökning en annan enkät till
ett urval journalister. Denna andra undersökning genomförs av en forskargrupp
vid Göteborgs universitet och koncentreras till etik- och arbetsplatsfrågor. De
båda undersökningarna är helt oberoende av varandra.
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universitet, med författarna som projektledare. Ansvaret för un
dersökningens uppläggning och materialets bearbetning åvilar
detta forskningsprojekt. Statistiska centralbyrån har svarat för
fältarbetet.
Enkätformuläret innehöll frågor om social bakgrund, utbild
ning, yrkeserfarenheter och arbetssituation. Tyngdpunkten i for
muläret låg på bedömningar av massmedias roll i samhället.5
Vissa frågor, exempelvis om föreningsengagemang och ideolo
giska uppfattningar, har för jämförelsens skull övertagits oför
ändrade från tidigare intervjuundersökningar som riktat sig till
medborgare, väljare, riksdagsmän och grupper av beslutsfattare.
Flertalet frågor i formuläret var gemensamma för såväl journa
lister som informatörer.
Urvalet av journalister grundas på Svenska Journalistförbun
dets medlemsregister. I registret undantogs först alla dubbelorganiserade (dvs medlemmar som arbetar som journalister på företag
som ej är medieföretag, t.ex. personaltidningsredaktörer), elever
vid journalisthögskolorna och pensionärer. Bland övriga medlem
mar, dvs aktiva journalister vid landets samtliga medieföretag,
gjordes ett slumpmässigt urval med standardiserade datorrutiner.
Bruttourvalet utgjordes av 1 500 journalister.
Urvalet av informatörer baseras på offentliga register och
matriklar. Informatörerna indelades i åtta undergrupper. Urvalet
av företag gjordes med utgångspunkt från maktutredningens storföretagsundérsökning. I urvalet ingår de största industriföretagen,
bankerna och försäkringsbolagen. Enkäten ställdes till informa
tionschefen i respektive företag. De statliga informatörerna in
delas i tre olika delgrupper, nämligen departement (samtliga
informationssekreterare), centrala ämbetsverk samt länsstyrel
ser. Inom den kommunala sektorn ingår informationsansvariga
inom de hundra största kommunerna och i samtliga landsting.
5. För tidigare undersökningar av journalistkåren, se Swen Windahl, Professionella
kommunikatörer. En explorativ studie, Studentlitteratur, Lund 1975; Svensk
press. Pressens funktioner i samhället, SOU 1975:78.
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Urvalet av organisationer utgår från maktutredningens indelning
i föreningstyper. I urvalet ingår informationsansvariga inom de
fackliga centralorganisationerna, de största fackförbunden, nä
ringslivets största organisationer samt de största organisationerna
inom föreningslivet. Urvalet av politiska partier bildas av infor
mationsansvariga inom riksorganisationer och riksdagsgrupper. I
flertalet bearbetningar redovisas informatörerna i fyra huvud
grupper, nämligen företag, stat, kommuner+landsting och organisationer+partier.
Fältarbetet genomfördes som en postenkät. Svenska Journa
listförbundet har som allmän princip att inte ställa sitt medlems
register till utomståendes förfogande. Undantag kan dock göras
för vetenskapliga undersökningar. Förbundets styrelse har i detta
fall beviljat ett sådant undantag. Förutsättningen har emellertid
varit att de tillfrågades anonymitet skyddas. Undersökningen har
organiserats så att varken maktutredningen eller statistiska cen
tralbyrån har haft tillgång till namnuppgifter samtidigt som Sven
ska Journalistförbundet inte kunnat se vad någon svarat.
För den del av undersökningen som riktade sig till informatörer
har statistiska centralbyrån haft hand om såväl utsändning som
mottagande av enkätformulär.
Efter fältarbetet förstördes all dokumentation som kan möjlig
göra personidentifikation. Forskningsprojektet har endast haft
tillgång till en avidentifierad datamängd för statistisk bearbet
ning.
Undersökningsperioden inleddes med att enkätformulär, introduktionsbrev och svarskuvert utsändes den 30 oktober 1989.
Flertalet svar hade inkommit före november månads utgång.
Fältarbetet avbröts i slutet av december.
Bortfallet utgörs endast till en mindre del (cirka 50 journalister
och 18 informatörer) av personer som meddelat att de vägrar svara
på undersökningar av detta slag. Den största delen av bortfallet
utgörs av personer som även efter två påminnelser inte returnerat
formuläret.
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Totalt 931 av 1 500 formulär inkom i journalistdelen av under
sökningen. Svarsandelen uppgår därmed till 62 procent. Bortfallet
skall bedömas mot bakgrund av att journalisturvalet innebär en
viss övertäckning; flera korrekturläsare och liknande personal
kategorier har meddelat att de inte besvarat enkäten eftersom
flertalet frågor inte berörde deras eget arbete. Det finns därför skäl
att antaga att svarsprocenten inom undersökningens egentliga
kärngrupp, nyhetsjournalisterna, är något högre. Till följd av det
anonymiserade undersökningsförfarandet har det inte varit möj
ligt att genomföra någon bortfallsanalys.
Av de sammanlagt 482 formulär som utsändes till informatörsurvalet inkom 351 ifyllda, vilket innebär att 73 besvarat enkäten.
Svarsprocenten är bland informatörer i företag 67 procent, depar
tement 75 procent, centrala ämbetsverk 72 procent, länsstyrelser
75 procent, kommuner 76 procent, landsting 83 procent, organi
sationer 74 procent och i politiska partier 77 procent.
Undersökningens representativitet står givetvis i proportion till
svarsfrekvensen. Ju mer bortfallets sammansättning skiljer sig
från de svarande och ju större bortfallet är desto mer missvisande
blir de observerade uppgifterna. Möjligheterna att närmare ana
lysera bortfallets sammansättning är i detta fall mycket begränsa
de. De redovisade statistiska uppgifterna måste givetvis bedömas
mot bakgrund av den felkälla som utgörs av bortfallet.
I varje urvalsundersökning måste man vidare räkna med det
slump fel som sammanhänger med stickprovsmetoden. Bortfallet
och denna felmarginal innebär att man inte bör tillmäta differenser
på några få procentenheter någon större betydelse. Den statistiska
undersökningsmetod som här använts skall i första hand användas
för att dokumentera större mönster och samband.
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4. Det svenska massmediesystemet

Idén om det demokratiska samhället är oupplösligt förenad med
principen om fri opinionsbildning. Medborgarna måste ha fri
tillgång till information för att i praktiken kunna utöva sina rättig
heter. Offentlighet skall förhindra maktmissbruk. Öppen debatt är
demokratins livsluft.
Dessa allmänna principer har kommit att förverkligas i olika
grad och på skilda sätt. Varje samhälle har sin speciella uppsätt
ning institutioner för opinionsbildning. De opinionsbildande in
stitutionerna är inte statiska utan befinner sig i ständig förändring.
I ett samhälle som dagens Sverige intar massmedierna en
särställning. Tack vare sin masspublik är medierna av avgörande
betydelse för demokratins funktionssätt. Både medborgare och
samhällets olika institutioner har blivit starkt beroende av mass
media.
Massmedia är nu inget entydigt begrepp. Själva ordet säger
egentligen inte annat än att det rör sig om en kanal för informa
tion till ett stort antal människor. Några exakta definitioner eller
avgränsningskriterier existerar inte. Förutom press, radio och
television inräknas stundtals även böcker, fonogram, film, video,
teater, utställningar, text-TV, teledata och telefax.1 Ibland förs
även reklam till kategorin massmedia.2

1. Se t.ex. SOU 1980:28.
2. Se t.ex. Ingela Strid & Lennart Weibull, Mediesverige 1988, rapport 14, avdel
ningen för masskommunikation, Göteborgs universitet 1988.
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I denna bok riktas uppmärksamheten mot massmedias kärna,
nämligen press, radio och television. Den avgränsning som här
valts innebär sålunda en koncentration till för det första en viss
del av de opinionsbildande institutionerna, nämligen massmedia,
och för det andra en viss typ av massmedier, nämligen dagspress,
radio och television. Åtskilliga opinionsbildande institutioner
kommer därmed att lämnas utanför, men i bokens fokus står de
massmedier som idag dominerar när det gäller medborgarnas
möjligheter att kritiskt ta ställning i aktuella samhällsfrågor.3
Givet att massmedia har sådan betydelse för demokratins funk
tionssätt blir det avgörande hur media styrs. Kontrollen över
media är av strategisk betydelse i maktkampen. Om en enda
meningsriktning monopoliserade media skulle demokratin hotas.
Kraven på mångfald och fritt tillträde blir därmed centrala.
Detta kapitel belyser tre viktiga aspekter av det svenska massmediesystemet. Det första avsnittet behandlar svenska massme
dias struktur.4 Vilka är de stora medieinstitutionerna och vem
kontrollerar dem? Fyller det svenska massmediesystemet kravet
på mångfald och öppenhet? Den andra frågan handlar om makten
över innehållet. Yttrandefriheten är en allmän princip som i prak
tiken har sina gränser. Vad får och vad får inte sägas i dagens
Sverige? Den tredje frågan riktar sig mot medias interna förhål
landen. Hur utövas makten över innehållet? Särskilt uppmärk
sammas här massmedias dominerande yrkeskår, journalisterna.

3. I fortsättningen används termerna massmedia och media synonymt. Om inte
annat framgår avses i första hand press, radio och television. Pluralformen
massmedia används som allmän beteckning för fenomenet media som helhet.
Formen massmedier utnyttjas för att beteckna skilda medietyper.
4. Syftet är att karaktärisera systemets huvuddrag. För en mer detaljerad beskrivning
kan hänvisas till exempelvis Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier. En
bok om press, radio och TV, 4 uppl., Bonniers 1989, och där anförd litteratur.

46

Massmediestrukturen
Dagspressen
Enligt tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt
att starta och ge ut en dagstidning. Samma rätt tillkommer även
utländska medborgare med hemvist i riket. Principen om etableringsfrihet är grundläggande för demokratin. I medborgarnas per
spektiv är ett rikt och varierat utbud av konkurrerande tidningar
ett viktigt sätt att tillgodose kravet på allsidig information. En
åsiktsmässigt differentierad press skall ge samhällets olika meningsriktningar möjlighet att komma till tals i debatten.
Svag nyetablering

Att upprätthålla mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbild
ning är också det centrala målet i svensk presspolitik. Sedan slutet
av 1960-talet finns olika former av statligt stöd till pressen. De
infördes för att hejda vågen av tidningsnedläggningar under 1950och 1960-talen och har som allmänt syfte att motverka tidningskoncentrationen. Målet har varit ett rikt utbud av tidningar, spridda
på ett stort antal ägare.5
Men trots fri etableringsrätt och statligt stöd har den svenska
dagstidningsmarknaden i stort sett varit stillastående under det
senaste decenniet. Nyetableringar förekommer visserligen. Un
der 1980-talet startades ett tjugotal dagstidningar. Det rör sig
emellertid i första hand om s.k. fådagarstidningar, tidningar av
allmän nyhetskaraktär som bara utkommer någon gång i veckan.
Dessa tidningar lever dessutom ett osäkert liv. Närmare hälften
av de fådagarstidningar som grundats under 1980-talet har tving
ats upphöra.

5. För en redogörelse för presstödets bakgrund och motiv, se t.ex. SOU 1988:48, s.
21 ff.
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Endast tre flerdagarstidningar, dvs. dagstidningar som utkom
mer minst fyra gånger i veckan, etablerades under det gångna
årtiondet. Två av dessa lades ned kort efter starten. Stockholms
tidningen överlevde tre år efter nystarten 1981. Göteborgs Han
dels- och Sjöfartstidning gjorde ett försök att komma tillbaka
1984, men försvann redan året därefter. I september 1989 utkom
första numret av en ny daglig affärs tidning, Finanstidningen.
Därutöver har några tidningar övergått från fådagars- till flerdagarsutgivning. Det mest framgångsrika exemplet är Dagens
Industri, som grundades 1976 och ökade utgivningen till fem
dagar i veckan 1983.6
Tillkomsten av två flerdagars affärstidningar antyder att det i
första hand är tidningar med specialiserat innehåll, företrädesvis
med inriktning på en köpstark och avgränsad målgrupp, som kan
komma att bryta stagnationen på den svenska tidningsmarknaden.
Nyetablering av traditionella dagstidningar, dvs allmänna flerda
gars nyhetstidningar med förankring i ett lokalt spridningsom
råde, förekommer i praktiken inte längre. Vid årsskiftet 1989/90
fanns det 97 flerdagars huvudtidningar i Sverige. Av dessa grun
dades en på 1700-talet, 55 på 1800-talet och 37 under perioden
1900-1945. Av de idag existerande flerdagarstidningarna har bara
fyra etablerats efter andra världskriget.7
Det skulle ligga nära till hands att tolka utvecklingen som att
marknaden är mättad. Detta motsägs emellertid av de stora vinst
marginalerna i landets mest lönsamma tidningsföretag. Till följd
av goda annonskonjunkturer under en rad av år nådde vinsterna
rekordhöga nivåer 1988. Tidningsbranschen passerade 1986 den
genomsnittliga vinstmarginalen i svensk industri.8
Förklaringen måste i stället sökas i de mycket speciella mark
nadsvillkor som råder i dagstidningsbranschen. Huvudintäkterna
6. TS-boken 1990, Tidningsstatistik AB. Uppgifter från presstödsnämnden.
7. Massmedia 1988, Tiden/Svenska Journalistförbundet, Stockholm 1988. TS-bo
ken 1990. I beräkningen ingår varken avläggare eller självständigt redovisade
editioner.
8. Dagspressrapport 1989:1, presstödsnämnden, s. 13 ff. Mediesverige 1988, s. 27.
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kommer dels från den försålda upplagan, dels från annonser.
Växelverkan mellan dessa två intäktskällor förklarar både 1950och 1960-talens tidningsdöd och dagens stabilitet. Utan många
läsare eller stor hushållstäckning inga annonsörer, utan annonsörer inga medel att utveckla tidningen för att bibehålla och nå
nya läsare. På många orter med konkurrens mellan flerdagarstidningar har denna process medfört att den största och mest
lönsamma tidningen skaffat sig ett svårintagligt försprång. Medan
andratidningen bara täcker cirka 20 procent av hushållen prenu
mererar cirka 70 procent på förstatidningen, inte minst för annon
sernas skull.
Den viktigaste formen av presstödet är det s.k. produktionsbidraget. Genom detta har flera andratidningar med svåra konkur
rensförhållanden räddats från nedläggning. Presstödet har dock
inte kunnat rubba marknadskrafternas dominerande inflytande
över strukturen. Det statliga stödet har under senare år dessutom
minskat i reala termer. Idag motsvarar stödet endast fyra procent
av dagspressens sammanlagda omsättning. Bland flerdagarstidningar som uppbär produktionsstöd utgör presstödet i genomsnitt
16 procent av intäkterna.9 De dominerande tidningarna har i
allmänhet kunna bibehålla sin starka ställning. Tröskeln till dags
pressmarknaden blir i praktiken allt högre.
Principen om mångfald förverkligas således inte genom någon
vital nyetablering. Desto mer avgörande blir det hur det existe
rande dagstidningsutbudet lever upp till målet om mångfald i
ägande, nyhetsförmedling och opinionsbildning.

9. Dagspressrapport 1989:1, s. 11.
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Ågarkoncentration

Idag finns det drygt 130 företag som äger dagstidningar i Sverige.
Långt ifrån alla är emellertid fristående. Flera företag har samma
dominerande ägare, varför det i praktiken finns ungefär 75 ägare
bakom landets 179 dagstidningar.10
Ett tjugotal dagstidningar har bytt ägare under 1980-talet. Des
sa förändringar har dock inte mer än i undantagsfall inneburit att
nya ägare har etablerat sig på marknaden. Tidningar som köpts
upp har i flertalet fall kommit under kontroll av företag som redan
tidigare äger en eller flera tidningar. Marknadens största koncer
ner har därmed blivit ännu större. Pressens ågarkoncentration har
således ökat. De tolv största tidningskoncernerna äger idag nästan
hälften av antalet dagstidningar och kontrollerar därmed 74 pro
cent av den samlade dagstidningsupplagan. 1
Det finns ungefär lika många privatägda som organisationsägda dagstidningar i Sverige. Därutöver ägs ett färre antal tidning
ar av stiftelser. De privatägda tidningarna är i allmänhet större.
Räknat som andel av flerdagarstidningarnas samlade upplaga
kontrollerar de privatägda tidningarna 63 procent, de organisationsägda 25 procent och de stiftelseägda 12 procent.12 De social
demokratiska och centerpartistiska tidningarna är i allmänhet
organisationsägda, medan övriga borgerliga och politiskt obund
na tidningar vanligen är privat- eller stiftelseägda.
Partier som ägare

Flertalet svenska dagstidningar har en offentligt deklarerad parti
politisk signatur, men banden mellan parti och tidning har kon
struerats olika. Medan socialdemokraterna och centerpartiet van10. SOU 19844:48, s. 35 samt TS-boken 1990. Uppgiften om antal avser första
halvåret 1989 och gäller tidningstitlar. Undantas avläggare, dvs tidningar som till
minst hälften har samma innehåll som huvudtidningen, blir totala antalet dags
tidningar 166.
11. SOU 1988:48, s. 36 ff. Dagspressrapport 1989:1, s. 12.
12. SOU 1988:48, s. 36.
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ligen är majoritetsägare eller en av flera delägare i sina respektive
tidningar har den liberala och moderata/konservativa pressen
ingen sådan direkt anknytning till partierna.
Genom A-presskoncernen äger socialdemokratiska partiet och
Landsorganisationen, efter några ägarbyten kring årsskiftet 19891990,22 av landets 26 socialdemokratiska tidningar. Av de övriga
är A-pressen delägare i två.13 Aftonbladet ägs av LO Media.
Centerpartiet etablerade sig på allvar som tidningsägare under
1970-talet. Flera stora tidningar köptes och koncernen Center
tidningar AB bildades. Idag äger koncernen, som ägs av centerns
riksorganisation, fyra av de elva centerpartistiska flerdagarstidningarna; därutöver ingår en fådagarstidning i koncernen. I övrigt
ägs centerpartiets tidningar vanligen av ekonomiska föreningar,
där partidistrikt och lokala centerorganisationer återfinns i med
lemskretsen.
Utmärkande för socialdemokraternas och centerpartiets tid
ningsgrupper är att ägandet koncentrerats som en följd av parti
ernas direkta ägarengagemang. Målet har varit att partipressen
skall finnas representerad i alla delar av landet.
Även de två mindre riksdagspartierna har tidningar som är nära
knutna till partiet. Miljöpartiets tidning Alternativet betraktas som
en del av partiorganisationen och ägs av en stiftelse grundad av
partiet. Vänsterpartiet kommunisternas två tidningar Ny Dag och
Folkviljan i Norrbotten ägs av den centrala respektive lokala
partiorganisationen.
Privat ägande

Folkpartiets riksorganisation saknar, med undantag för det liberala
nyhetsmagasinet Nu, direkta ägarintressen i tidningsföretag. Den
till moderata samlingspartiet knutna stiftelsen Högerns förlagsstiftelse äger Gotlands Allehanda (moderat), Norrbottens-Kuriren
13. Gotlands Tidningar (50 procent) och Piteåtidningen (20 procent). Gotlands
Folkblad (s) och Gotlänningen (c/fp) slogs 1983 samman till Gotlands Tidningar.
Tidningen har två ledarsidor och delat ägarskap.
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(borgerlig) och Västernorrlands Allehanda (moderat). I övrigt har
inte heller moderata samlingspartiet några ägarintressen i de tid
ningar som stöder partiet.
De liberala och moderata tidningarna ägs till största delen av
privata företag eller stiftelser dominerade av privata intressen.
Samma ägarförhållande gäller vanligen även den grupp tidningar
som har beteckningen opolitisk, neutral och borgerlig.
Den privatägda pressen domineras av familjeföretag som ofta
innehaft tidningen under generationer. Östgöta Correspondenten
har exempelvis varit i släkten Ridderstads ägo sedan början av
1840-talet.
Familjen Bonnier är den till upplagan utan konkurrens mest
dominerande tidningsägaren med Sveriges två största dagstid
ningar, Expressen och Dagens Nyheter. I Bonnier-koncernen in
går också affärstidningen Dagens Industri. Dessa tre tidningar
svarar ensamma för 21 procent av dagspressens totalupplaga.
I övrigt utmärks den privatägda pressen av en tilltagande regio
nal ägarkoncentration. Stora regionala ägare har köpt upp nära
liggande tidningar. De har ofta kunnat skaffa sig ett dominerande
inflytande över de liberala, moderata eller obundna tidningarna i
regionen. Denna regionala monopolisering har gått som längst i
mellan-Sverige. I Västmanlands län äger exempelvis familjen
Pers samtliga tidningar utom den socialdemokratiska och den
centerpartistiska, nämligen Vestmanlands Läns Tidning, Sala Al
lehanda, Fagersta-Posten samt Bärgslagsbladet med avläggaren
Arboga Tidning. Familjen Bengtsson i grannlänet Kopparberg är
lika dominerande. I Värmland kontrollerar familjen Ander för
utom Nya Wermlands-Tidningen även Arvika Nyheter, SäffleTidningen, Karlskoga Tidning och Filipstads Tidning.
De regionala ägarintressena följer inte alltid länsgränserna.
Familjen Hamrin äger sju dagstidningar i Jönköpings län, Skara
borgs län och Kronobergs län. Stiftelsen Gefle Dagblad äger, efter
köpen av Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda i
mitten av 1980-talet, fyra av de sex norrländska liberala tidning
arna.
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Under 1980-talet har stora regionala ägarfamiljer köpt tidning
ar även i andra delar av landet. Familjen Pers i Västmanland har
exempelvis etablerat sig på västkusten med Trollhättans Tidning
och Elfsborgs Läns Allehanda. Familjen Ander i Värmland äger
numera också Enköpings-Posten och Nordvästra Skånes Tid
ningar.
Den svenska dagspressens ägarstruktur domineras sålunda av
familjen Bonnier, politiska partier och regionalt förankrade pri
vata intressen. I motsats till utvecklingen i en del andra europeiska
länder har svenska tidningar däremot inte köpts upp av interna
tionella massmediekoncerner.

Lokala tidningsmonopol
En förutsättning för att kravet på mångfald i nyhetsförmedlingen
skall vara uppfyllt är att läsaren har möjlighet att välja mellan flera
konkurrerande tidningar. I detta avseende finns en betydande
klyfta mellan ideal och verklighet. Visserligen har de tre stor
städerna alla minst två flerdagarstidningar, men i landsortspressen
är monopol vanligare än konkurrens. Idag finns bara 17 landsorts
städer med fler än en lokal flerdagarstidning utgiven på orten.14
Bilden av dagspressens koncentration beror givetvis på valet
av geografisk jämförelseenhet. Ställs kravet att det i varje kom
mun skall finnas flera dagliga tidningar kommer en konkur
renssituation att vara en sällsynthet. Vidgar man å andra sidan
definitionen till länsnivå blir konkurrens i stället regel. En geo
grafisk mellannivå utgörs av arbetsmarknadsregionerna, de s.k.
A-regionerna. Det är också den indelning som är bruklig i re
dovisningen av tidningsstatistik. Tabell 4.1 visar konkurrens
situationen i de 67 A-regionerna utanför storstadsområdena.

14. Dagspressrapport 1989:1, s. 22. Uppgifter från presstödsnämnden.
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Tabell 4.1 Möjlighet att välja morgontidning
Antal lokala morgontidningar
(flerdagars) att välja mellan

Antal
A-regioner

Antal
hushåll

Procentuell
andel hushåll

0
1
2
3

10
30
25
2

182 227
1 022 696
1 113 056
96 801

8
42
46
4

Summa

67

2 414780

100

Tabellen visar antalet flerdagars morgontidningar som utges inom den egna A-regionen. Storstä
derna ingår inte i denna bearbetning. Uppgifterna om antalet hushåll bygger på Tidningsstatistik
AB:s bearbetning av Folk- och bostadsräkningen 1985.
Källa: TS-boken 1990.

Hälften av hushållen utanför storstäderna saknar möjlighet att
välja flerdagars morgontidning utgiven inom den egna A-regio
nen.15 Det är framför allt i regioner i närheten av storstäderna, i
första hand Stockholm och Malmö, som valfrihet i nyhetsförmed
lingen saknas enligt denna definition. Bristande mångfald råder
också i flera av norrlandsregionerna.
Det förhållandet att ingen eller endast en tidning utges inom
regionen behöver nu inte innebära att alternativ i nyhetsbevak
ningen saknas helt. Tidningar inom andra utgivningsregioner kan
täcka in området med lokalredaktioner och plats på någon av
lokalsidorna. Graden av aktiv bevakning avtar emellertid med
avståndet till utgivningsorten. Många av landets hushåll saknar
därför ändå reella alternativ i valet av morgontidning.
Utbudet av tidningstitlar kan också överdriva intrycket av
mångfald. Till namnet olika tidningar kan nämligen genom re
daktionellt samarbete ha delvis identiskt innehåll. Det finns idag
ett trettiotal tidningar som i större eller mindre utsträckning
publicerar artiklar som också återfinns i en närstående huvudtid15. I några fall existerar två tidningstitlar inom regionen där den ena är en s.k.
avläggare till den andra och de båda tidningarna har minst hälften, ofta mer, av
innehållet gemensamt. De har då räknats som en tidning.
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ning. Ett dussintal av dessa har ett så omfattande samarbete —
mer än hälften av innehållet — att de inte längre definieras som
självständiga dagstidningar utan benämns avläggare. Ett sådant
exempel är Karlskoga-Kuriren, vars förstasida och lokalsidor är
det enda som skiljer den från Örebro-Kuriren.
Den offentliga presspolitiken innehåller här en målkonflikt. Å
ena sidan är syftet att främja mångfald. Å andra sidan är målet
också att uppmuntra teknisk samverkan för att rationalisera tid
ningsproduktionen. De stora tidningskoncernerna vidtar i bespa
ringssyfte åtgärder som ökar centraliseringen och likriktningen.
Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen har slagits samman. De
fem tidningarna i Bengtsson-koncernen kommer att redigeras och
tryckas på ett enda ställe samt bl.a. förses med en gemensam
sport- och featureredaktion.
Partipolitisk anknytning

Inte heller på ledarplats skiljer sig tidningarna alltid åt. Även här
förekommer olika former av samarbete. I den borgerliga pressen
finns exempelvis tre s.k. politiska nyhetsbyråer som drivs i nära
anslutning till respekti va parti: Liberala Nyhetsbyrån (folkpartiet),
Svenska Nyhetsbyrån (moderata samlingspartiet) och Pre Cent
(centerpartiet). Varje byrå förser sitt partis tidningar med bl.a.
dagliga ledarkommentarer. Dessa cirkulärledare saknar inte bety
delse i pressdebatten. Av Liberala Nyhetsbyråns 32 abonnenttid
ningar publicerar uppskattningsvis 10 LNB:s ledarkommentarer
in extenso flera gånger i veckan. Samma gäller för sju av Svenska
Nyhetsbyråns ägartidningar.16
A-pressens Stockholmsredaktion, den socialdemokratiska
pressens motsvarighet, framställer inga cirkulärledare utan fun
gerar som en allmän nyhetsbyrå för de egna tidningarna. I den
16. Erik Erfors, Politiska nyhetsbyråer i Sverige. Institutionen för journalistik, me
dier och kommunikation, Stockholms universitet 1989, s. 30 f.
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socialdemokratiska pressen förekommer i stället samarbete mel
lan enskilda tidningarnas ledarredaktioner. Tidningarna Östra
Småland och Nyheterna publicerar exempelvis regelmässigt sam
ma ledarkommentar.17
Det finns således vissa tendenser till likriktning inom pressens
partigrupper. Men för en bedömning av den åsiktsmässiga mång
falden i svensk dagspress är partifördelningen totalt ändå av störst
intresse. En dominans för en åsiktsriktning på en annans bekost
nad skulle innebära en skevhet och obalans i den offentliga
debatten.
Förekomsten av en partipress är ett viktigt drag i de nordiska
demokratierna. Under den parlamentariska demokratins genombrottstid spelade de partianknutna tidningarna stor roll för att
mobilisera och organisera nya väljargrupper. Partitidningarna
förmedlade partiets syn på olika politiska frågor och bidrog till
att stärka väljarnas samhörighet med den tidens stora sociala
rörelser. Partiväsendet gavs en förankring som delvis förklarar
varför demokratin i de nordiska länderna förmådde överleva
18
under en tid då demokratin i många andra länder gick under.
Ända sedan de första liberala och konservativa tidningarna
grundades under 1800-talet har svensk press haft borgerlig över
vikt. Tidningar skiftar sällan färg. Den enda mer väsentliga för
ändringen är att ett antal tidningar under senare år valt att beteckna
sig som politiskt neutrala. Det stora flertalet tidningar har emeller
tid ännu något slag av partipolitiskt signum. Åtta procent av
dagspressens upplaga utgörs av opolitiska tidningar. Borgerliga
tidningar står för 73 procent av totalupplagan (inklusive fådagarstidningar). Den socialdemokratiska pressens andel är 19 pro19
cent.

17. Erfors 1989, s. 16,25. Uppgift från tidningen Nyheterna. JfrHadenius & Weibull
1989, s. 103.
18. Se t.ex. Niels Thomsen, ”Politics and the Development of Mass Communica
tions”, i Nordic Democracy, Det Danske Selskab, Köpenhamn 1981, s. 526.
19. TS-boken 1990. Uppgifterna avser första halvåret 1989.
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Tabell 4.2 Dagspressens partipolitiska sammansättning
Parti

Antal flerdagarstidningar

Upplaga

Samtliga

Därav
avläggare

Antal

Andel i %

Folkpartiet
Centerpartiet
Moderaterna
Övriga borgerliga
Summa borgerliga

36
11
15
6
68

6
1
1
0
8

1 924 900
205 600
658 100
136 600
2 925 200

42,4
4,5
14,5
3,0
64,5

Socialdemokraterna
Vpk
Övriga socialistiska
Summa socialistiska

22
0
1
23

1
0
0
1

889 400
0
3 400
892 800

19,6
0
0,1
20,0

Övriga partier
Opolitiska, neutrala, övriga* 17

1

720 100

15,9

10

4 538 100

100,0

Summa

108

Val
resultat
1988

12,2
11,3
18,3
41,8

43,2
5,8
49,0
9,1

100,0

* Inkl. Gotlands Tidningar (s)+(c/fp).
Uppgifterna avser första halvåret 1989.
Källa: TS-boken 1990, Tidningsutgivareföreningens register.

Tabell 4.2 visar flerdagarstidningarnas partipolitiska fördel
ning. Partiernas andel av upplagan jämförs med valresultatet
1988. Folkpartiet dominerar starkt räknat i såväl antal tidningar
som i upplaga. Av de 108 flerdagarstidningarna (inkl, avläggare)
bär 36 folkpartistisk eller liberal signatur. Folkpartiet har 42
procent av flerdagarstidningarnas samlade upplaga, vilket vida
överstiger partiets andel av rösterna i 1988 års val. Omvänt har
socialdemokraterna en svagare position i pressen än bland väljar
na. Socialdemokraterna har 22 flerdagarstidningar, vilka svarar
för 20 procent av upplagan. Undersökningar har visat att den
socialdemokratiska pressen kan beskrivas som inomspridd, dvs
den täcker i första hand partiets kärna av aktiva sympatisörer.
Folkpartitidningarna är däremot exempel på överspridd press.
Dessa tidningar har en läsekrets som är väsentligt större än antalet
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politiska sympatisörer och som sålunda når även andra grupper
än de egna anhängarna.20
Centerpartiets andel av flerdagarstidningarnas samlade upp
laga är inte mer än knappt hälften av partiets väljarandel. De 11
flerdagarstidningarna kompletteras dock av ett 20-tal endagarstidningar.
Mer än åtta av tio sålda dagstidningar i Sverige är försedda med
partipolitisk etikett. Förekomsten av partianknutna ledarsidor är
en viktig förutsättning för en vital, daglig debatt mellan de stora
partipolitiska riktningarna. I ett avseende har partipressen dock
försvagats; uppdelningen mellan ledarartiklar och redaktionellt
material har tenderat att bli klarare. Tidningarnas rapportering har
blivit mer journalistisk och mindre partipolitisk. Ännu saknar
dock Sverige starka, helt oberoende tidningar av det slag som
engelska The Independent och franska Le Monde representerar.
Det skall här påpekas att detta kapitel koncentreras till mass
medier i betydelsen dagspress, radio och television. Skulle dis
kussionen också vidgas till andra typer av medier kan man i
Sverige inte förbigå de tidningar och tidskrifter som är knutna till
de stora intresseorganisationerna, inte minst de fackliga organi
sationerna. Denna organisationspress har stor upplaga, ofta tät
utgivningsfrekvens och en betydande opinionsbildningskraft. Be
aktas även dessa tidningar blir avsaknaden av en helt fristående
press ännu tydligare. I Sverige har det tryckta ordets massmedia
i allmänhet ett nära samband med samhällets stora maktcentra.
Bristande mångfald
Ägarna blir färre och färre. På många orter råder i praktiken
tidningsmonopol. Redaktionell samverkan mellan tidningar för
stärker ytterligare likriktningen. Pressens partifördelning är skev.
Svensk press av idag uppfyller knappast idealet om mångfald.
20. Jörgen Westerståhl & Carl-Gunnar Jansson, Politisk press, Acta Universitatis
Gothoburgensis, 64, 1958. Hadenius & Weibull 1989, s. 111.
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Ett sätt att minska klyftan mellan ideal och verklighet är givet
vis alltid att omdefiniera idealet. Mångfald är ett tänjbart begrepp
och den hårda verkligheten har lett till allt generösare definitioner.
Den nyligen avslutade dagstidningskommittén utgår, liksom
tidigare pressutredningar, från att mångfald rent allmänt innebär
bredd i nyhetsförmedling och opinionsbildning. Kommittén anser
dock att ägarkoncentration inte behöver innebära ett hot mot
mångfalden. Enligt kommittén har ägarna så begränsat inflytande
över tidningarnas innehåll och utformning att det inte är befogat
att uttrycka farhågor för likriktning. Mångfald anses därför endast
ha publicistisk och redaktionell innebörd. ”Företagsformer och
ägarförhållanden är sålunda i detta sammanhang av mindre be
tydelse.”21
Inte heller den redaktionella samordningen ses som något stör
re problem. Det är tidningens titel som får avgöra dess identitet.
Självständigheten i fråga om innehåll anses vara av underordnad
betydelse i presstödssammanhang. ”Försedda med olika namn
blir editionerna inför konsumenten-tidningsköparen presentera
de som tydligt åtskilda produkter, vilket bör kunna accepteras
även från statens sida utan omständlig detaljkontroll av innehål
let.”22 Innebörden av dessa synpunkter är att mångfaldsbegreppet
uttunnas. För att mångfald skall råda krävs uppenbarligen många
tidningar, men inte nödvändigtvis olika tidningar med skilda
ägare.
Inga definitionsmässiga subtiliteter kan emellertid dölja det
faktum att svensk press uppvisar stora brister vad gäller nyetable
ring och att utvecklingen snarast går mot minskad mångfald.

21. SOU 1988:48, s. 121.
22. SOU 1988:48, s. 140.
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Sveriges Radio

Monopol

Sveriges Radios monopol på radio- och TV-sändningar upphävdes
formellt 1978. Enligt radiolagens nuvarande lydelse har regering
en möjlighet att fördela sändningsrätten mellan flera företag. Den
nya formuleringen förändrade emellertid inte Sveriges Radios
dominerande ställning. Avsikten var heller inte att bryta mono
polet utan endast att möjliggöra en omorganisation av företaget.
Sveriges Radio är numera moderbolag i en koncern med fyra
dotterbolag: Sveriges Riksradio, Sveriges Television, Sveriges
Lokalradio och Sveriges Utbildningsradio.
Det finns vissa rent tekniska hinder för mångfald i etern.
Bristande frekvensutrymme omöjliggör en fullständigt fri etableringsrätt. Även i länder utan radio- och TV-monopol finns något
slag av frekvensfördelande myndighet. Men de tekniska begräns
ningarna är inte det enda skälet för statligt monopol. Det är också
politiska bedömningar som legat bakom beslutet att ge Sveriges
Radio en särställning.
Den linje som Sverige valt innebär att staten ger ett enda företag
i uppdrag att ansvara för de rikstäckande radio- och TV-sändningarna. Mångfald, allsidighet och opartiskhet i utbudet garan
teras genom att ett företag i lag och avtal åläggs att verka i
”allmänhetens tjänst”. Modellen har engelskt ursprung och kallas
därför ”public service”.
Under 1980-talet har Sveriges Radios faktiska, om än inte
formella, monopolställning luckrats upp. Med tillkomsten av
närradio och kabel-TV har lagliga möjligheter att sända radio och
television skapats även för andra än det nationella monopolföre
taget. Lokala ideella organisationer får använda närradion för att
fora fram sina budskap. Genom utbyggnaden av kabelnäten sprids
reklamfinansierade satellitsändningar till allt fler hushåll. Av stor
principiell betydelse är också att kabellagen öppnat möjligheten
för andra än Sveriges Radio att sända lokala TV-program.
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Sveriges Radio har dock fortfarande, räknat i tittar- och lyssnartid, en dominerande ställning. Det är vidare ännu så länge
endast Sveriges Radio som i avtal med staten ges rätt att sända
rikstäckande radio- och TV-program via marknätet av sändare.
Förhållandet till staten
Den från y ttrandefrihetssynpunkt största faran med public service
modellen är beroendeförhållandet till staten. Eftersom det är staten
som sätter reglerna, bestämmer de ekonomiska ramarna och har
det yttersta ansvaret för att företaget fyller sin uppgift är företagets
oberoende alltid villkorligt.
Förhållandet mellan Sveriges Radio-koncernen och staten reg
leras av radiolagen, radioansvarighetslagen samt avtalen mellan
staten och Sveriges Radio-koncernens olika bolag. I radiolagen
och avtalen ges Sveriges Radio rätten att självständigt svara för
programverksamheten. Journalistiskt oberoende fastställs där
med som en grundläggande princip.
De yttre ramarna för verksamheten sätts ändå genom politiska
beslut. Statens inflytande över Sveriges Radio utövas av riksdag
och regering. I radiolagen och radioansvarighetslagen fastställer
riksdagen vem som har rätt att äga och använda radiosändare,
vilken instans som ger sändningstillstånd, vilka allmänna krav
som ställs på programmen, hur innehållet granskas och hur ansvar
för brott mot yttrandefriheten skall utkrävas.
Mer preciserade regler återfinns i de särskilda avtal, som ingås
mellan Sveriges Radio-koncernens bolag och regeringen. Riks
dagen fastställer vilka riktlinjer som skall gälla för radion och
televisionen under avtalsperioden, riktlinjer som blir styrande för
avtalens utformning. Det nuvarande avtalet, som slöts 1986, löper
ut 1992.
Den allmänna tanken är att den närmare utformningen av
verksamheten skall åvila programföretagen. Direktiven har dock
emellanåt varit tämligen detaljerade. Inför 1978 års avtal fastslog
riksdagen exempelvis att televisionen borde ha en fast teater-
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ensemble och att Sveriges Radio borde satsa mer på program
häften för synskadade.
Några fasta regler som bestämmer gränserna för riksdagens
inflytande finns inte. Frågan vad som ligger inom riksdagens
beslutsområde blir föremål för diskussion i de enskilda proposi
tionerna. Riksdagen kan därmed själv från gång till gång avgöra
var det egna inflytandet slutar och var bolagens bestämmanderätt
tar vid.
Större organisatoriska frågor, exempelvis förändringar i ägar
strukturen eller i reglerna för hur ledamöterna i koncernstyrelsen
skall utses, faller otvetydigt under riksdagens avgörande. Politi
kerna brukar å andra sidan avhålla sig från att i riksdagen disku
tera innehållet i enstaka radio- och TV-program. Men häremellan
finns det en vidsträckt gråzon. Gränsen för vilka frågor som bor
avgöras politiskt är inte sällan oklar. Ett exempel är kanalomlägg
ningen i TV 1986.1 propositionen förs en diskussion om huruvida
kanalkonstruktionen bör bestämmas av Sveriges Radio eller riks
dagen. Både regering och riksdag drog dock slutsatsen att frågan
23
var så viktigt att den borde avgöras genom ett politiskt beslut.
Riksdagen sätter också de ekonomiska ramarna för Sveriges
Radio. Radio- och TV-verksamheten finansieras i allt väsentligt
av mottagaravgifter. Riksdagen fastställer både mottagaravgiftens storlek och hur stor del av licensmedlen som Sveriges Radio
skall få tillgång till. Anslaget till Sveriges Radio-koncernen inne
håller dock få detaljföreskrifter om hur medlen skall användas.24
Det är regeringen som, med stöd av radiolagen, avgör vem som
har rätt att sända radio- och TV-program. I praktiken har bara
Sveriges Radio varit aktuellt. Regeringen sluter också avtalen
med moderbolaget och programföretagen. Under de senaste de
cennierna har avtalen blivit alltmer utförliga. Nya åligganden har
tillkommit och gamla har preciserats ytterligare. Även yrkesetiska
frågor behandlas. I en särskild paragraf värnas den enskildes
23. Prop. 1985/86:99, s. 32, KrU 1985/86:21, s. 20, rskr. 343.
24. Prop. 1985/86:99, s. 73.
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privatliv. Avtalen ger också myndigheter rätt att sända ut med
delanden till allmänheten.
Regeringen utser vidare sex ledamöter samt ordförande i Sve
riges Radios koncernstyrelse. Aktieägarna utser fem och persona
len två ledamöter. Dessutom ingår koncernens VD i styrelsen.
Liksom inom andra stora organisationer inom privat och offent
lig verksamhet finns det en tendens att minska centralstyrningen
och överlåta fler strategiska beslut på dem som direkt ansvarar
för verksamheten. Den snabba utvecklingen inom etermedie
området ställer ökade krav på flexibilitet. I samband med det
senaste avtalet flyttades beslutsrätten i några frågor från riksdag
och regering till Sveriges Radio-koncernen. Riksdagen utfärdar
25
exempelvis inte längre några riktlinjer för sändningstiderna.
Förhållandet till ägarna

När ett enda bolag svarar för radio och television uppstår proble
met att garantera dess integritet inte bara gentemot staten utan
också i förhållande till andra maktcentra i samhället, såsom poli
tiska partier, intresseorganisationer och företag. Den svenska lös
ningen har blivit att balansera det statliga inflytandet med en bred
fristående ägargrupp. Aktierna i Sveriges Radio fördelas mellan
sammanlagt 73 ägare. Aktieägarna utgörs av tre grupper, nämligen
press, folkrörelser och näringslivsorganisationer.
Ägargruppens sammansättning har historiska förklaringar.
Pressen och elektronikindustrin var i början av 1920-talet starkt
pådrivande för att införa radiosändningar. När Radiotjänst bilda
des kom dessa starka intressenter att få rollen som motvikt till
staten. Pressen kontrollerade inledningsvis två tredjedelar av
aktierna, radioindustrin resten. I samband med de första TV-sändningarna i mitten av 1950-talet utvidgades ägargruppen till att
omfatta även folkrörelserna. Dessa gavs då 40 procent av aktier
na, pressen 40 procent och näringslivet 20 procent. Tio år senare
25. Prop. 1985/86:99, s. 24 f, 30.
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ökades folkrörelsernas aktieandel. Idag har folkrörelserna 60
procent, medan press och näringsliv förfogar över 20 procent
vardera.26
Ägarkonstruktionen avser inte bara att balansera statens infly
tande utan också att balansera olika intressegrupper sinsemellan.
Ingen enskild ägare skall vara så stark att den kan utöva inflytande
över verksamheten.27
Ägarnas ansvar och befogenheter skiljer sig emellertid från vad
som är normalt inom näringslivet. Många av de uppgifter som
eljest åvilar ägarna i ett aktiebolag sköts för Sveriges Radios del
av staten. Det är exempelvis, som nämnts, regering och riksdag,
och inte ägarna, som beslutar om verksamhetens allmänna inrikt
ning och om ändringar i bolagsordningen. Bolagsstämman har
dessutom endast befogenhet att utse en minoritet av styrelseleda
möterna och har inget inflytande över valet av styrelseordförande.
Aktieägarnas normala roll som finansiär har också övertagits av
staten. Det är tvärtom uttryckligen sagt att ägarna inte skall ha
något ekonomiskt intresse i verksamheten. Aktiekapitalet är lågt,
ägarna deltar inte i löpande finansieringsbeslut och disponerar
heller inte över företagets tillgångar.28 Sveriges Radios ägare har
snarast till uppgift att se, men inte röra.
Det är genom sin minoritetsrepresentation i moderbolagets
styrelse som ägarna har störst möjlighet att utöva inflytande, men
även där har inflytandet sina klart angivna begränsningar. Mo
derbolagets styrelse utövar den övergripande ekonomiska och
administrativa ledningen för verksamheten. På moderbolaget an
kommer bl.a. att fördela anslag mellan de olika bolagen samt
svara för långsiktig planering och samordning. Koncernstyrelsen
utser även merparten av ledamöterna i dotterbolagens styrelser.
Programverksamheten i dotterbolagen skall dock bedrivas under
26. Se vidare Karl-Hugo Wirén, Kampen om TV, Gidlunds, Malmö 1986, s. 155,256
f.
27. SOU 1977:19, s. 137.
28. Prop. 1985/86:99, s. 52 f.
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stor självständighet. Varken moderbolagets eller dotterbolagens
styrelser anses ha rätt att ingripa i den löpande programverksamiheten. 29

Ett enda företag har således givits en särställning inom svensk
radio och television. Ägarkonstruktionen är emellertid avsedd att
minimera det direkta politiska inflytandet över programinnehållet.
Länge hade Radiotjänst en officiös prägel och undvek kontrover
siella ämnen och uppfattningar. Numera råder en mycket större
journalistisk självständighet, men radiolagen och avtalen med
staten sätter ändå bestämda gränser för programverksamheten.
Trots uppdelningen på flera bolag inom Sveriges Radio-kon
cernen och trots existensen av skilda kanaler är det ändå berättigat
att jämföra radions och televisionens organisation med ett äm
betsverk. Riksdagen uppställer de allmänna målen för verksam
heten. Staten bestämmer de ekonomiska förutsättningarna. Att
ägarna utgörs av företrädare för olika delar av det etablerade
Sverige är en formell konstruktion som saknar reell betydelse för
den praktiska programverksamheten. Arrangemanget har viss
släktskap med de lekmannastyrelser som finns i vissa statliga
myndigheter. Värdet av att åstadkomma legitimitet genom en bred
samhällsförankring har fått väga tyngre än tanken att centrala
massmedieinstitutioner som radion och televisionen bör stå så
oberoende som möjligt gentemot politiska och andra maktcentra.
Radio och television i nya former
Sedan mitten av 1980-talet är närradio och kabel-TV permanenta
inslag i det svenska massmediesystemet. Efter 60 år med ensamrätt
för Sveriges Radio har nu även andra företag och organisationer
fått tillstånd att sända radio- och TV-program till allmänheten.

29. Prop. 1985/86:99, s. 27, 55 f.
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Dessa nya former för radio och television regleras av särskilda
lagar, nämligen närradiolagen och närradioansvarighetslagen re
spektive lagen om lokala kabelsändningar och kabelansvarighets
lagen. Lagarna följer i stort likartade principer. Rättsligt sett kan
närradions och kabel-TV:s ställning ses som ett mellanting mellan
pressen och Sveriges Radio. Vad gäller sändningarnas innehåll
står närradio och kabel-TV i princip lika oberoende i förhållande
till staten som pressen. Sändningsrätten är inte, som i public
service-modellen, förknippad med krav på opartiskhet och sak
lighet. Däremot fordras, liksom för de nationella rundradiosänd
ningarna, statligt tillstånd för att få sända och det råder förbud
mot reklam. Sändningstillstånden gäller endast begränsade geo
grafiska områden, vanligen kommuner, men flera sändare kan ges
tillstånd inom samma område. För tillståndsgivningen svarar
särskilt inrättade statliga myndigheter, närradionämnden respek
tive kabelnämnden.
Närradio och kabel-TV betraktas i lagstiftningen som lokala
komplement till Sveriges Radio. Avsikten har inte varit att ersätta
behovet av en mer strikt reglerad och rikstäckande verksamhet
enligt public service-modellen. Dessa två nya medieformer har
emellertid under de år som gått sedan de etablerades delvis
förändrat det svenska massmedielandskapet.

Närradio
I slutet av 1970-talet inleddes de första försöken med närradio i
ett antal kommuner och 1985 beslöt riksdagen att permanenta
verksamheten. Tanken var att ge det lokala ideella föreningslivet
ökade möjligheter att hävda sig i medieutbudet. Lokala sändare
med relativt kort räckvidd, vanligen fem kilometer, skulle ge
föreningarna en ny kanal att sprida sina åsikter.
Rätten till närradiosändningar tillkommer emellertid inte alla
organisationer. Tillstånden är förbehållna ideella organisationer,
t.ex. lokala politiska, fackliga eller religiösa föreningar. Där
utöver kan studentkårer och församlingar inom svenska kyrkan
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få rätt att sända, men däremot inte kommuner eller föreningar med
i första hand ekonomisk verksamhet. Endast organisationer som
bedrivit verksamhet inom sändningsområdet i minst ett år får
tillstånd.
Rätten att fördela sändningsutrymmet tillkommer närradionämnden, vars ledamöter utses av regeringen. Nämnden beslutar
om sändningstillstånd och har befogenhet att dra in tillståndet för
organisationer som bryter mot reglerna. Det är också närradionämnden som, vanligen efter samråd med de lokala närradioföreningarna, fördelar sändningstiderna.
Föreningslivets intresse för närradio är växande. Antalet sänd
ningstillstånd ökade under perioden 1982-1988 från 300 till när
mare 2 400.1 mitten av 1989 fanns närradio i 160 av landets 284
kommuner. Den sammanlagda sändningstiden uppgick 1988 till
242 000 timmar.
I början dominerade de religiösa organisationerna i närradion.
Under valrörelsen 1985 började de politiska partierna upptäcka
närradiomediet på allvar. De politiska organisationerna har nume
ra passerat de religiösa räknat i antal sändningstillstånd (tabell
4.3). De religiösa föreningarna har emellertid i genomsnitt längre
sändningstider och därför ett större samlat utbud. De politiska och
religiösa organisationerna har tillsammans hälften av alla sänd
ningstillstånd och disponerar en ännu större andel av den totala
sändningstiden.
Ett exempel på närradions politiska betydelse är Skånepartiets
framgång i kommunalvalet i Malmö 1985. Närradion utnyttjades
som en huvudkanal för att föra ut partiets budskap. Under 1984
och 1985 sände Skånepartiet mellan 30 och 50 timmar i veckan.
Blandningen av politik, musik och önskeprogram bidrog till par
tiets valframgång.30 Närradions betydelse i de lokala valrörel
serna märks också i sändningsstatistiken. Under veckan före valet
30. Tomas Peterson, Mikael Stigendal & Björn Fryklund, Skånepartiet: Om folkligt
missnöje i Skåne, Arkiv, Lund 1988, s. 125 ff, 149, 253.
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Tabell 4.3 Föreningslivet och närradion
Procentull andel
sändningstillstånd

Organisation

Politiska organisationer
Religiösa organisationer
Studieförbund
Närradioföreningar
Idrottsorganisationer
Fackliga organisationer
Invandrarföreningar
Student- och elevorganisationer
Nykterhetsorganisationer
Musikföreningar
Handikappföreningar.
Övriga föreningar
Summa procent

Procentuell andel
sändningstid

27,6
22,2
7,1
5,9
4,7
4,1
3,9
3,6
2,5
2,3
1,0
15,0

21,7
36,5
8,8
2,4
2,6
2,2
2,3
7,2
1,2
1,4
0,3
13,5

100,0

100,0

Uppgifterna avser vecka 12 1988.
Källa: Narradionämnden informerar, 22, 1988 och 24,1989.

1988 slog närradiosändningarna rekord med 5 800 sändningstimmar. Veckan omedelbart efter valet minskade sändningstiden
med drygt 1000 timmar.31
Tillståndens fördelning mellan de politiska partierna överens
stämmer relativt väl med partiernas stöd i valmanskåren (se tabell
4.4). Socialdemokraterna har flest sändningstillstånd. Center
partiet, folkpartiet och moderaterna har vardera knappt hälften så
många som socialdemokraterna. De borgerliga partierna har dock
sammanräknat något fler tillstånd än socialdemokraterna och vpk
tillsammans.
I en tredjedel av sändningsområdena råder politisk ensidighet
i den meningen att endast partier från det ena blocket sänder
närradio. I 30 områden är det borgerliga blocket ensamt, i 22
områden det socialistiska.

31, Närradionämnden informerar, 24, 1989.
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Tabell 4.4 De politiska partierna och närradion
Sändningstillstånd
Antal
Procentuell andel

Parti

Vänsterpartiet kommunisterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Miljöpartiet
Kristdemokratiska samhällspartiet
Övriga partier

23
229
93
105
102
22
37
39

3,5
35,2
14,3
16,2
15,7
3,4
5,7
6,0

Summa

650

100,0

I uppgifterna ingår även ungdomsförbund och kvinnoförbund.
Källa: Bearbetning av närradionämndens register över tillståndshavare, oktober 1989.

Alla organisationer som uppfyller kraven och ansöker om till
stånd bereds möjlighet att sända. I storstäderna har övriga orga
nisationers sändningstider ibland fått reduceras för att bereda
plats åt nya. I genomsnitt delar 15 organisationer på en sändare.
Endast undantagsvis dominerar en enda organisation en viss
sändare. Extrema exempel finns dock. Under 1989 disponerade
Svenska Arbetsgivareföreningen 18 sändningstimmar per dygn i
en av de två närradiosändare som täcker centrala Göteborg.
Även om det inte finns några formella hinder för de ideella
föreningarna att utnyttja närradion begränsas möjligheterna i
praktiken av bristande resurser. Närradioverksamheten bekostas
nämligen helt av de sändande föreningarna. Sändningarna sköts
vanligen av ideellt arbetande medlemmar, men de obligatoriska
kostnaderna kan ändå bli kännbara för mindre föreningar. Under
1988 var de sammanlagda avgifterna för närradioverksamhet
cirka 35 miljoner kronor, vilket motsvarar i medeltal cirka 20 000
kronor i årlig kostnad per förening. Spridningen är dock stor
mellan föreningarna beroende på ambitionsnivå. Reklamfinan
siering är inte tillåten och det finns inga statliga bidrag. Däremot
ger kommunerna ofta ekonomiskt stöd till närradion, särskilt på
mindre orter. Det kommunala stödet uppgick 1987 till ungefär en
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tiondel av närradions totala kostnader.32 För många mindre fören
ingar är kostnaderna ändå ett reellt hinder.
Närradions tillkomst har inneburit ett principiellt brott mot den
tidigare ordningen i det avseendet att etableringsrätten vidgats.
Föreningar och sammanslutningar har rätt att själva utforma och
sända radioprogram. Även om närradion redan spelat viss roll i
lokala valrörelser är dess betydelse i den totala opinionsbildning
en ännu så länge marginell. Närradion är också i flera avseenden
begränsad, inte minst vad gäller teknik och räckvidd.
Den från principiell synpunkt viktigaste begränsningen är be
stämmelsen att närradion endast får användas av etablerade or
ganisationer. Rätten att utnyttja denna massmedieform är inte
knuten till individer utan till organisationer. Föreningarnas an
vändning av närradion är därtill beroende av tillgången på eko
nomiska resurser.
Kabel-TV
Kabel-TV tillkom i första hand för att berika det lokala medie
utbudet med en ny kanal för lokalt producerade TV-program.
Möjligheten för svenska tittare att ta emot utländska satellitpro
gram tillmättes sekundär betydelse.
Kabellagen skiljer mellan å ena sidan äganderätten till näten
och å andra sidan rätten att disponera näten för vidaresändningar
av satellitprogram eller sändning av lokala egenproducerade pro
gram. Till skillnad från närradion, där televerket har monopol på
radiosändarna, råder fri etableringsrätt för kabelnät. Däremot
fordras tillstånd för att sända om näten täcker fler än 100 bostäder.
Sådan koncession kan ges antingen till nätägaren eller till vad
lagen kallar lokala kabelsändarföretag, företag som bildats just
för att sända lokal-TV och där företrädare för olika intressen och
32. I denna summa ingår sändningsavgift, hyra av sändare och programledningar,
musiklicens samt medlemsavgift till närradioföreningen. Helena Streijffert, Närradioutredningen, Sveriges Radios mediebrev, 36, 1989. Närradio, faktahäfte
från närradionämnden, 1989.
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meningsriktningar inom sändningsområdet finns representerade.
Nätägaren får bara förmedla satellitprogram. Rätten att sända
lokala TV-program är förbehållen de särskilda lokala företagen.
Trots den fria etableringsrätten är televerket ännu så länge den
dominerande nätägaren, med nästan 40 procent av tillstånden för
satellitsändningar. I övrigt är det framför allt olika privata kabel TV-bolag som etablerat sig som nätägare. Denna grupp är snabbt
växande. Det förekommer också att allmännyttiga bostadsföretag
33
och enskilda bostadsrättsföreningar installerar nät i egen regi.
Beslut om sändningsrätt fattas av kabelnämnden, vars ledamö
ter utses av regeringen. Under slutet av 1980-talet har kabelnäten
byggts ut i snabb takt. Vid halvårsskiftet 1989 kunde 23 procent
av alla hushåll med TV nås av satellitsändningar. Sammanlagt 367
nätägare hade hösten 1989 fått tillstånd att sända satellitprogram.
Utländska kommersiella satellitkanaler dominerar utbudet. De är
dels av allmän underhållningskaraktär, dels specialkanaler för
sport, musik, natur eller barnprogram. Särskilda betalkanaler
sänder långfilmer. Satellitssändningarna ger även möjlighet att i
Sverige se nyhetsprogram från bl.a. USA, Storbritannien, Frank
rike och Sovjetunionen. Satellitkanaler med inriktning på skan
dinavisk och svensk publik har etablerats eller är under upp
byggnad.
Kabelnäten har emellertid inte använts för lokala kabel-TVsändningar i den omfattning som lagstiftarna förväntade. Hösten
1989 fanns lokala kabelsändarföretag bara på 17 orter i landet.
Regelbunden programverksamhet med lokala nyhetssändningar
förekommer främst i Malmö, Landskrona, Västerås och Göte
borg. Kabelsändarföretagen har vanligen organiserats som stiftel
ser eller ideella föreningar. Medlemskretsen varierar i storlek och
sammansättning. Ideella föreningar, privata företag, kommuner
och landsting är tillsammans med tidningar dominerande ägar34
grupper.
33. Uppgifter från kabelnämnden september 1989.
34. Uppgifter från kabelnämnden oktober 1989.
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Den tekniska utvecklingen har redan gjort kabellagstiftningen
omodern. De nya satelliterna gör det praktiskt möjligt för enskilda
hushåll att ta emot signalerna via egen parabolantenn. Kabel
nämnden har också fastslagit att signaler från direktsändande
35
satelliter kan vidaresändas i kabelnät utan krav på tillstånd.
Av de nya etermedierna är satellitsändningarna utan tvivel av
störst betydelse. Inom loppet av några år har stora delar av den
svenska allmänheten fått tillgång till ett mångdubbelt antal TVkanaler. Reklamsändningar förekommer idag i nästan alla kanaler
utom i Sveriges Radios två egna.
Massmediestruktur i förändring

Den svenska massmediestrukturen är för närvarande stadd i snabb
förändring. Utvecklingen kännetecknas av tre huvudtendenser:
integration, investeringar och internationalisering.
Integration
Traditionella gränser mellan olika medieformer förlorar i betydel
se. Stora s.k. multimedieföretag, som bedriver verksamhet inom
flera mediesektorer, expanderar i Sverige såväl som utomlands.
Sammanslagningen 1989 mellan Time och Warner Communi
cations resulterade i världens största massmediekoncern. Time
Warner säljer tidskrifter, filmer, grammofonskivor, böcker och
TV-program över hela världen. Den australiensiske tidningskungen Rupert Murdoch kontrollerar bl.a. filmbolaget 20th Century
Fox, satellitkanalen Sky Channel och en stor del av brittisk press.
Japanska Sony äger numera filmbolaget Columbia Pictures och
skivbolaget CBS. I Europa expanderar stora mediekoncerner som
Berlusconi, Bertelsmann, Springer och Maxwell.
På den svenska mediemarknaden har Bonniers en dominerande
ställning. Sveriges till upplagan störste tidningsägare är samtidigt
35. SOU 1989:73, s. 42 f.
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landets största multimedieföretag med en verksamhet som spän
ner över hela massmedieområdet. Familjen Bonnier ger inte bara
ut dagstidningar, veckotidningar, specialtidningar och böcker. I
koncernen ingår också Svensk Filmindustri som helt dominerar
den svenska filmbranschen. Den nya ekonomiska nyhetsbyrån
Direct sorterar under Bonnierkoncernen. Därutöver har Bonnierföretagen nyligen etablerat sig på kabel-TV-marknaden. Bonnierföretagen och Bonnierkontrollerade Tidnings AB Marieberg äger
tillsammans en fjärdedel av aktierna i landets största privata
kabelbolag, Kabelvision. Tidnings AB Marieberg och Svensk
Filmindustri har också bildat en TV-kanal tillsammans med War
ner. Bonnier-koncernen har även expanderat utanför Sveriges
gränser och ger ut serietidningar, specialtidningar och böcker i
Danmark, Norge, Finland, Frankrike, USA; Holland och Ungern.
Multimediekoncernernas expansion leder till ökad maktkon
centrationen på mediemarknaden. Resultatet blir minskad mång
fald.
Investeringar

Vinsterna i dagspressföretagen och kabel-TV:s möjligheter har
ökat intresset för investeringar i massmediebranschen. Nya medie
företag bildas. Nya typer av ägare och intressenter etablerar sig.
Investmentbolaget Kinnevik har under relativt kort tid skaffat
sig en position inom flera mediesektorer. Genom dotterbolaget
Scansat Broadcasting äger företaget satellitkanalen TV 3. Dotter
bolaget Medvik har startat två nya tidningar, magasinet Z och
veckotidningen På TV. Medvik är också delägare i ett företag som
utger en månadstidning om satellit-TV i England. På TV-området
har Medvik startat produktionsbolaget Strix Television AB. Kinnevik-koncernen har därutöver etablerat sig som nätägare på
kabel-TV-marknaden, dels genom dotterbolaget AB Finvik, dels
som delägare i Kabelvision.
Även andra företag gör nu försök att etablera sig på mediemark
naden. Fondkommissionärsfirman Aragon står som finansiell ga-
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rant för nystartade Finanstidningen. Holdingbolaget Sanna äger
satellitkanalen Nordic Channel. Investmentbolagen Providentia
och Investor är de största ägarna i den nya satellitkanalen TV 4.
En strategi bakom nyetableringarna inom mediebranschen går
ut på att söka nya marknader. Ett exempel utgörs av de s.k.
nyhetsbreven, som expanderat kraftigt under 1980-talet. Ekono
miska nyhetsbrev är vanligast. Enligt en beräkning finns det idag
ett sextiotal nyhets- och marknadsbrev på aktie- och penning
marknaden. Många är rena informationsblad från banker och
fondkommissionärer till de egna kunderna. Andra är mer fri
stående och innehåller även allmänna politiska och ekonomiska
nyheter som riktar sig till en vidare läsekrets än de egna kunderna
eller den egna marknaden. Nyhetsbreven omfattar vanligen mel
lan en och tio sidor och utkommer i de flesta fall en gång i
månaden, även om veckoutgivning också förekommer. Priserna
varierar kraftigt. Vissa nyhetsbrev är gratis, medan andra betingar
mycket höga prenumerationsavgifter. Den höga prisnivån avser
att säkerställa att breven bara når en exklusiv läsekrets.36
Till den senare gruppen hör Early Warning, ett nyhetsbrev som
publicerar ekonomisk-politiska nyheter, (finans- och penningpo
litik), politiska nyheter (allmänpolitik, analyser av den politiska
utvecklingen, rapporter och statliga utredningar) samt företags
analyser. Early Warning utges av ett fristående medieföretag,
Börsvärldens Förlag, utkommer cirka 20 gånger om året och
kostar 5 500 kronor i årsprenumeration. Abonnenterna utgörs
främst av större placerare på aktiemarknaden, t.ex. banker, fond
kommissionärer och större företag. Massmedier tillåts inte prenu
merera eftersom affärsidén går ut på att erbjuda exklusiva nyheter
åt den betalande läsekretsen.37
Ekonomijournalistiken har expanderat starkt under 1980-talet.
Det växande intresset för ekonomisk journalistik har också ska
pat en marknad för särskilda ekonomiska nyhetsbyråer. Reuters
36. Tidningen Aktiespararen, 4, 1989, s. 18-24.
37. Uppgift från chefredaktören för nyhetsbrevet Early Warning.
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Svenska AB startade 1987 en separat ekonomiredaktion som
bevakar börs, penningmarknad, näringsliv, politik och arbets
marknad. Bonnierägda Affärsförlaget följde 1988 med nyhets
byrån Direct, som har en likartad bevakning. Dessa nyhetsbyråer
skiljer sig från de traditionella så tillvida att de sprider sitt material
direkt till abonnenterna. De är därmed inte beroende av andra
redaktioners prioriteringar för att nå ut. Byråerna har 200-250
kunder vardera, i huvudsak banker, fondkommissionärer och and
ra stora aktörer på aktie- och penningmarknaden.
Inom många delar av samhället, särskilt på det ekonomiska
området, är snabb information hårdvaluta. Den växande efter
frågan på nyheter och analyser har lett till ett ökad utbud av
specialiserad information. Huruvida dessa nya informationsfor
mer skall betecknas som massmedier är en terminologisk smak
sak. De liknar till sitt innehåll traditionella nyhetsmedia, men till
skillnad från masspridda tidningar och etermedier inriktas de
medvetet på en liten, avgränsad publik. Massmediemarknaden
differentieras. Informationsspridning och opinionsbildning blir
därmed mindre enhetlig.
Internationalisering

Flera viktiga drag i dagens svenska massmediestruktur måste
bedömas mot bakgrund av den starka internationalisering som
kännetecknar massmedieutvecklingen.
Som redan nämnts koncentreras makten över media. De stora
multimediekoncernerna får ökad betydelse. Deras ekonomiska
bärkraft är beroende av möjligheten att lansera produkterna i
många länder, helst över hela världen. Filmer och skivartister
lanseras globalt, moden och trender internationaliseras.
I takt med de internationella informationsströmmarnas tillväxt
ökar betydelsen av makten över de institutioner som kontrollerar
flödena. Mellan händelser och publik står nyhetsbyråer och massmedieföretag som väljer och presenterar nyheter. Beroendet av
dessa informationsmarknadens mellanhänder ökar.
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Även för den enskilde medborgaren får internationaliseringen
direkta konsekvenser. Möjligheten att ta emot TV-sändningar via
satellit och kabel har i ett slag förändrat den inhemska massmediestrukturen.
De nu aktuella utvecklingstendenserna aktualiserar två stora frå
gor, dels vilka faktorer som bestämmer förändringarna, dels vilka
möjligheterna är att över huvud taget kunna styra och påverka
utvecklingen. Dessa frågor kommer senare att ägnas särskilt upp
märksamhet. Kapitel 7 handlar om makten över massmediestrukturen.

Yttrandefrihetens gränser
En mångfald av oberoende medieinstitutioner är en nödvändig
men inte tillräcklig förutsättning för ett öppet, demokratiskt sam
hälle. Det skulle i princip kunna finnas många olika ägare som alla
har starkt beskuren frihet. Opinionsbildningens frihet bestäms av
yttrandefrihetens gränser.
Tryckfrihetens grundprincip är förbudet mot censur. Ingen
myndighet har rätt att förhandsgranska innehållet i tryckta skrif
ter, radio eller television. Friheten och makten över offentlig
görande ligger hos utgivaren.
Men yttrandefriheten är inte fullständig. Det fria ordet begrän
sas dels av rättsliga, dels av frivilliga regler. Yttrandefriheten kan
komma i konflikt med andra rättigheter och intressen. De regler
som successivt växt fram kan ses som en kompromiss mellan å
ena sidan det fria ordets princip och å andra sidan andra rättigheter
och krav. Det är inte alltid som opinionsfrihetens argument kom
mit att väga tyngst. En bedömning av den faktiska yttrandefrihe
ten måste därför grundas på en bedömning av de begränsande
normernas omfattning och styrka.
Yttrandefrihetens straffrättsliga gränser regleras i tryckfrihets
förordningen. Brottskatalogen innehåller femton punkter. Halv-
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parten av dessa har föga praktisk betydelse under normala och
fredliga förhållanden. Dessa ”extraordinära” brott (högförräderi,
krigsanstiftan, uppror, landsförräderi, landsskadlig vårdslöshet
och rykesspridning till fara för rikets säkerhet) är bestämmelser
som ligger i malpåse, men som kan aktiveras under krig eller
extrema förhållanden.38 Otillåtna yttranden i övrigt är uppvigling,
hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring,
förtal och förolämpning. Som tryckfrihetsbrött räknas också spio
neri samt publicering av uppgifter som innebär hot mot rikets
säkerhet eller uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess
enligt sekretesslagen. Tryckfrihetsförordningen gäller endast för
tryckta skrifter. Försöken att utforma en gemensam yttrándefrihetslagstiftning har ännu inte lett till resultat.
Tryckfrihetsmål är förhållandevis ovanliga. Under 1970-talet
ledde i genomsnitt ungefär tio mål per år fram till dom. Endast en
fjärdedel utmynnade i fällande dom. Merparten av dessa fall
gällde ärekränkning, där ansvarig utgivare fälldes för antingen
förtal eller grovt förtal av enskilda personer. Under perioden
1983-1988 ledde i genomsnitt sex förtalsmål per år fram till dom.
Andelen friande domar var 62 procent. I rättspraxis gäller en
högre tröskel för makthavare och andra offentliga personer, vilka
39
anses få acceptera att utsättas för hård och personlig kritik.
Till följd av sin ställning som public service-företag arbetar
Sveriges Radio-koncernen inom snävare restriktioner än pressen.
Gränserna för innehållet i radio- och TV-program sätts av radio
lagen och avtalet mellan staten och Sveriges Radios bolag. Radio
lagen stadgar att programmen skall vara sakliga och opartiska och
att Sveriges Radio skall försvara demokratins grundidéer, princi
pen om alla människors lika värde och den enskilda människans

38. Hans-Gunnar Axberger, Tryckfrihetens gränser, Liber, Stockholm 1984, s. 166
ff.
39. Thorsten Cars & Peter Danowsky, Pressen inför rätta, Norstedts, Stockholm
1982, s. 7 f, 251,278-303. Om utvecklingen under 1980-talet, se Peter Danowsky,
artiklar i årsboken Massmedia utgiven av Svenska Journalistförbundet.
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frihet och värdighet. Mer preciserade föreskrifter återfinns i av
talen. Förutom förbud mot reklam anges här bl.a. skyldigheten att
meddela nyheter på ett allsidigt sätt, stimulera till debatt, granska
myndigheter, organisationer och företag, kontrollera sakuppgif
ter, bedriva skapande verksamhet med konstnärliga uttrycksfor
mer samt ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter
och olika grupper av handikappade. Den enskildes privatliv skall
respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
Radionämnden är den statliga myndighet som har till uppgift
att övervaka att programföretagen inte bryter mot radiolagen eller
mot avtalet med staten. Nämndens ledamöter utses av regeringen.
Radionämnden avgör omkring 500 ärenden per år, varav flertalet
aktualiseras efter anmälan från allmänheten. Besluten kan vara
friande, kritiserande eller fällande. Andelen fällande beslut ökade
från 5 procent 1984 till 10 procent 1988. Det i särklass vanligast
fallet av överträdelse gäller kravet på opartiskhet. Skälen för
fällande beslut har exempelvis varit att en fråga givits alltför
ensidig belysning, att reportern inte dolt sin egen uppfattning eller
att en angripen person inte fått möjlighet till genmäle.40
De rättsliga ramarna för dagspressen är sålunda vidare än för
radio och television. Tryckfrihetsförordningen lämnar större fri
het för publicering än de regler som följer av radiolagen och
Sveriges Radios avtal med staten.
Dagspressen styrs emellertid också av andra regler. Under
1900-talet har pressens organisationer själva satt upp etiska prin
ciper för sin verksamhet. Denna pressens självreglering har fram
för allt haft syftet att skydda enskilda mot sårande och integritetskränkande publicitet. Den allmänna utvecklingen har gått i
riktning mot att vidga reglernas omfattning. Önskemålet om att

40. Radionämnden anser, 1984-1988. Radionämnden, Stockholm.
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skydda privatlivet har därmed fått väga tyngre än principen om
så få inskränkningar i yttrandefriheten som möjligt.41
Pressens etiska regler omfattar numera publicitetsregler, yrkesregler och regler om redaktionell reklam. Publicitetsreglerna in
nebär bl.a. att avstå från publicering som kränker privatlivets
helgd om det inte är ett oavvisligt allmänintresse, vara försiktig
med publicering kring familjetvister och vårdnadsärenden samt
vara försiktig med namnpublicering på brottsmisstänkta personer.
Numera har även Sveriges Radio ställt sig bakom dessa etiska
regler, varför de även gäller för radions och televisionens pro
gram. Liknande etiska regler har också antagits av Sveriges
Närradioförbund.
Anmälningar om brott mot pressens etiska regler riktas till
Allmänhetens Pressombudsman (PO), som sedan avgör om ären
det bör tas upp i Pressens Opinionsnämnd. Merparten av anmäl
ningarna faller bort redan i PO:s grov sortering. Ungefär fyra
femtedelar av de cirka 300-400 anmälningar som inkommer årli
gen avskrivs eller lämnas utan åtgärd. I cirka 5 procent av fallen
avslutar PO ärendet med en egen kritisk s.k. opinionsyttring mot
tidningen. Ungefär 15 procent går vidare till opinionsnämnden
för ställningstagande. Under 1987-1988 fattade opinionsnämn
den fällande beslut i 81 fall av 218.1 allmänhet rörde det sig om
brott mot publicitetsreglerna. Tidningarna ansågs vanligen ha
gjort sig skyldiga till bristande kontroll av sakuppgifter, underlåtit
att rätta fel, inte givit kritiserade personer möjlighet till genmäle
samt publicerat namn eller bild på personer som lidit skada utan
att situationen eller allmänintresset motiverat det.42 Tidningar
som klandras av PO åläggs att publicera utslaget och betala en
expeditionsavgift.

41. Britt Börjesson, Pressens självsanering: Ett regelsystems framväxt. Avdelningen
för masskommunikation, Göteborgs universitet 1989.
42. Allmänhetens pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd. Årsberättelser
1987 och 1988.
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Figur 4.1 Tryckfrihetens begränsningar
Yttrandefriheten inskränks således av olika slag av regelsystem
(figur 4.1). Den första gruppen utgörs av rättsligt sanktionerade
regler. Tryckfrihetsförordningen preciserar de fall då utgivare av
tryckt skrift kan ställas till straffrättsligt ansvar för innehållet. För
Sveriges Radio kommer härtill de åtaganden som regleras i av
talen med staten. Nästa slag av begränsning utgörs av massmedias
egna etiska regler. Denna självreglering går längre än tryck
frihetsförordningen. Yttranden som skulle frikännas av domstol
förhindras av det etiskt motiverade normsystemet.
Men som framgår av figuren finns det ytterligare ett slag av
normer. Varje redaktion har sin uppsättning tumregler för vad som
bör respektive inte bör publiceras. Vissa kan finnas skriftligt
dokumenterade som en officiell redaktionell policy, men det rör
sig oftast om en outtalad men allmänt accepterad värderingsgrund. Den dagliga urvalsprocessen innehåller en myriad små
beslut. De många gånger viktigaste publiceringsbegränsningarna
är de underförstådda antagandena om vad som ”går för sig”.
Här kan de speciella publiceringsreglerna för radio och tele
vision verka begränsande. Risken är att de informellt uppfattas
som ett rättesnöre även för det skrivna ordet. Tidningarna kan
därmed komma att få samma ”officiella” prägel som Sveriges
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Radio med ökad försiktighet och likriktning som följd. Mono
polets arbetsförhållanden riskerar på så sätt att spridas även till
andra delar av massmedievärlden.

Journalisternas ställning
Journalisterna i det redaktionella arbetet

Förekomsten av intern självreglering och informella yrkesnormer
gör att uppmärksamheten riktas mot den redaktionella arbets
processen. Hur utövas makten över urval och presentation?
Maktförhållandena inom massmedieinstitutionerna komplice
ras av att flera normsystem överlappar varandra. Enligt tryckfri
hetsförordningens regler faller det rättsliga ansvaret på en i förväg
utsedd ansvarig utgivare. För radio och television finns på mot
svarande sätt för varje program en särskild programansvarig. För
att detta rättsliga regelsystem inte endast skall bli en fiktion
fordras att det finns något slag av samband mellan makt och
ansvar. Ansvarig utgivare respektive programansvarig skall ha
någon realistisk möjlighet att i förväg kunna ta ställning till
innehållet och att kunna förhindra dess publicering.
Flertalet medieinstitutioner är organiserade som självständiga
företag, vanligen som aktiebolag. För dessa aktualiseras därför
aktiebolagslagens allmänna regler. Ägarnas intressen träder här i
förgrunden. Aktieägarna utser vid bolagsstämman styrelsens le
damöter. Styrelsen utser i sin tur verkställande direktör och andra
ledande chefer. De redaktionella medarbetarna betraktas därmed
som en del i en organisation med över- och underlydande nivåer.
Praxis bjuder dock att en skarp gräns dras mellan administrativa
chefer och redaktionsledning när det gäller löpande beslut om
tidningens eller programmens utformning.
Den redaktionella hierarkin kan vara mer eller mindre långt
gående genomförd. Redaktionens storlek är givetvis av avgöran
de betydelse. En större redaktion är vanligen indelad i special-
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redaktioner, var och en med sin chef. För nyhetsurvalet finns en
redaktionell arbetsledning med redaktionschefer, redaktionssek
reterare och nyhetschefer i centrala samordnande positioner.
Ägarnas och chefernas inflytande begränsas i vissa avseenden
av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Medbestämmandelagen
ålägger arbetsgivaren informations- och förhandlingsskyldighet.
Journalisternas fackliga organisation får därmed en roll i det
interna förhandlingsspelet.
Journalisternas professionella autonomi har även kommit till
uttryck i formella regler. En särskild paragraf i kollektivavtalet
mellan Svenska Journalistförbundet och Tidningarnas Arbets
givareföreningen ger den enskilde journalisten rätt att vägra skri
va mot sin övertygelse och rätt att vägra utföra förödmjukande
uppdrag.
Med såpass många olika regelsystem måste det helt naturligt
uppstå normkonflikter. Den latenta spänningen mellan ägarens
och ansvarige utgivarens makt kan komma till uttryck i menings
skiljaktigheter över redaktionell inriktning och omorganisationer.
Olika tolkningar av tryckfrihetsförordningen och de yrkesetiska
normerna kan leda till konflikter mellan ansvarig utgivare och
redaktionsledning om vad som är möjligt att publicera. Gränserna
för det fackliga medbestämmandet är omdiskuterad. Medbestäm
mandelagen gör ett undantag för verksamhetens mål och inrikt
ning inom publicistiska företag. Parterna har emellertid under
flera år stridit om huruvida undantaget skall anses avse hela det
redaktionella innehållet.
Klyftan mellan formella regler och maktens verklighet kan vara
större eller mindre. I det ena ytterlighetsfallet råder en fullständig
överensstämmelse, i det andra extremfallet spelar de formella
stadgandena ingen som helst roll för det faktiska inflytandets
fördelning. Frågan är om något eller några av massmedias norm
system är av så svag beskaffenhet att det i praktiken kan förbises
vid en beskrivning av de verkliga maktförhållandena. Tillgänglig
information ger emellertid inget stöd för någon sådan slutsats. Det
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finns belägg för att alla de uppräknade regelsystemen, åtminstone
i något sammanhang, har reell betydelse.
Ägarinflytandet gör sig framför allt gällande i strategiska frå
gor såsom beslut om nedläggning, investeringar, omorganisa
tioner, chefsutnämningar osv. Gränsdragningen mot redaktionella
frågor är oskarp och svårbedömbar. Även om ägarna normalt inte
ingriper i det dagliga redaktionella arbetet finns det ändå flera
dokumenterade fall där ägarna på olika sätt kunnat styra dags
tidningars innehåll.43
Till följd av sitt förhållande till staten har Sveriges Radio
koncernen en speciell ägarkonstruktion. De formella aktieägarna
har, som redan påpekats, mindre inflytande än vad aktiebolags
lagen normalt förutsätter. Begränsningarna i monopolföretagets
handlingsfrihet ligger mindre i ägarinflytandet utan mer i de
ekonomiska och formella bindningarna till regering och riksdag.
Ansvarig utgivares vanligen starka ställning har två förutsätt
ningar. Den ena är tryckfrihetsförordningens ansvarsregler. Den
andra är det förhållandet att ansvarig utgivare normalt även är
tidningens chefredaktör och därmed leder det redaktionella arbe
tet. På de flesta tidningar utövas den dagliga redaktionella led
ningen i praktiken av redaktionschefer; inget får dock publiceras
mot ansvarig utgivares vilja.
Även om den omedelbara makten över innehållet i varje enskild
artikel och varje enskilt inslag ligger hos journalisten kan dennes
handlingsfrihet vara begränsad till följd av resursknapphet, tids
brist och arbetsorganisation. Valet av ämne och infallsvinkel
ligger inte sällan i redaktionsledningens händer.
En slutlig makt att säga nej ligger, som redan nämnts, i journa
listens rätt att vägra utföra förödmjukande uppdrag. Denna möj
lighet utnyttjas dock inte särskilt ofta. Enkäten till journalisterna
innehöll en särskild fråga härom. Av de journalister som arbetar

43. Se Lars-G. Holmström & Jaak Saving, Husbondens röster. En bok om journalistik
i Sverige, Tiden, Stockholm 1982.
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Tabell 4.5 Bedömning av möjligheter att påverka arbetet
Radio, Samtliga
TV
journalister

5,3
6,7
4,5
5,3
4,5
5,4
3,8

5,6
7,3
4,5
6,3
4,8
4,6
4,2-

6,1
7,3
5,2
5,9
4,9
5,6
4,1

4,9
7,2
5,5
5,1
4,1
5,1

4,4
6,6
5,3
4,6
4,0
5,5

4,9

4,2

4,5

4,0

3,3

5,0

4,3

4,5

4,7

4,6

Medeltal

Arbetstider
Uppläggning av det dagliga arbetet
Arbetsmiljön
Beslut om arbetets allmänna inriktning
Byta till andra arbetsuppgifter
Byta till annan arbetsgivare
Nyanställningar

Påverka det lokala fackets agerande
i olika frågor
Fackets möjligheter att påverka
förhållandena på arbetsplatsen

TCO- Samtliga
medlenn-förvärvsmar
arbetande

Dags
press

Svaren antecknades på en skala från 0 ("inga möjligheter") till 10 ("mycket stora möjligheter").
Uppgifterna om TCO-medlemmar och samtliga förvärvsarbetande är hämtade från maktutred
ningens medborgarundersökning hösten 1987.

som reportrar svarade endast en procent att de antingen mycket
ofta eller ganska ofta utnyttjat sin rätt att vägra utföra uppdrag.
Andelen som svarade ”ganska sällan” var 4 procent och ”mycket
sällan” 43 procent. Resterande 52 procent angav att de aldrig
vägrat utföra uppdrag. Rätten att vägra förödmjukande uppdrag
är en principiellt viktig säkerhetsventil, men den spelar en under
ordnad roll i det dagliga journalistiska arbetet.
I jämförelse med såväl TCO-medlemmar som övriga förvärvs
arbetande anser sig journalisterna ändå ha relativt stora möjlig
heter att påverka sin egen arbetssituation (tabell 4.5). Det gäller
framför allt uppläggningen av det dagliga arbetet, arbetstiderna
och beslut om arbetets allmänna inriktning. I tabellen har mate
rialet delats upp på dagspress respektive radio/TV. På de områden
som här nämnts upplever sig journalisterna inom Sveriges Radio
koncernen ha något större inflytande. I kolumnen för samtliga
journalister ingår även frilansare, vilkas friare arbetssituation i
viss mån avspeglar sig i dessa siffror.
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Tabell 4.6 Journalisternas bedömning av inflytande över innehållet
Procentuell andel som anser
att resp, grupp har myckel stort
eller avgörande inflytande

Redaktionsledning/producent
Ansvarig utgivare/programansvarig
Redaktionen som kollektiv
Den enskilde journalisten
Företagsledning
Ägare

Sveriges Sveriges
Storstadspress:
Riks Lokal
Morgon-Kvälls Lokal Tele
Samtliga
radio
tidning tidning tidning vision radio

78
67
28
18
18
10

84
76
14
7
26
12

72
41
41
22
21
11

86
51
43
22
22
6

82
56
29
32
32
0

82
49
60
43
27
0

77
54
38
25
23
12

På en punkt anser sig emellertid journalisterna ha sämre in
flytande är övriga TCO-grupper. Det gäller möjligheterna att
påverka arbetsmiljön. De fast anställda journalisterna gör här en
bedömning som placerar dem på samma nivå som genomsnittet
för de LO-anställda.44
Maktförhållanden har en subjektiv såväl som en objektiv sida.
De faktiska maktrelationerna kan uppfattas av de berörda och av
utomstående på skilda sätt. Denna bild av makten har sin egen
kraft i den mån som föreställningarna om makten också påverkar
de inblandades handlande. Det har därför sitt eget intresse att
undersöka hur de som själva är verksamma i massmedievärlden
uppfattar den interna maktstrukturen. Utgångspunkten för ett
antal frågor i journalistenkäten var inflytandet över urvalet och
prioritering av innehållet. Omdömena avser förhållandena på den
egna arbetsplatsen. Svaren redovisas i tabell 4.6.
Bland de sex olika grupper som aktualiserades anser flest
journalister att redaktionsledning/producent har ett antingen ett
avgörande eller åtminstone ett mycket stort inflytande. Därnäst
följer ansvarig utgivare/programansvarig. På en mellanposition
kommer redaktionen som kollektiv respektive den enskilde jour-

44. Jfr Medborgarundersökningen: râtabeller. Maktutredningen 1989, s. 121.
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nalisten. Däremot anses ägare och företagsledning i allmänhet ha
begränsat inflytande över urval och prioritering av innehållet.
Journalisternas allmänna uppfattning är således att det av
görande inflytandet över innehållet återfinns inom redaktionen,
men att makten vilar i toppen av den redaktionella hierarkin.
Som framgår av tabell 4.6 finns det emellertid vissa skillnader
mellan olika typer av medier. Uppfattningen att ansvarig utgivare
utövar stort inflytande över innehållet är vanligast inom storstadspressen. Chefredaktörens ställning tycks vara särskilt stark inom
kvällspressen. Här anser sig journalisterna själva ha föga in
flytande. Enligt journalisternas egna bedömningar är den enskilde
journalistens handlingsfrihet störst inom lokalradion.

Journalisternas bakgrund

När Svenska Journalistförbundet (ursprungligen Svenska Jour
nalistföreningen) grundades 1901 fanns det fortfarande få journa
lister i Sverige. De största tidningarna hade högst ett trettiotal
anställda. Under sitt första år hade organisationen inte fler än 60
medlemmar.
Journalistförbundets medlemsstatistik ger en bild av journalist
kårens utveckling. Den snabbaste ökningen har ägt rum under de
senaste tjugo åren. Sedan 1969 har antalet medlemmar ökat från
cirka 6 000 till totalt drygt 16 000. Tillväxten förklaras dock inte
endast av att antalet yrkesverksamma journalister ökat. Organisationsgraden har också stigit (SJF uppger sig idag organisera
praktiskt taget samtliga svenska journalister) och medlemskret
sen har vidgats till att även omfatta exempelvis informatörer och
vissa arkivmedarbetare. I kollektivavtalen anges vilka personal
kategorier som skall räknas som journalister. Förutom reportrar,
ledarskribenter, redigerare, layoutmedarbetare, fotografer, teck
nare, redaktionella arbetsledare, producenter och sändningsledare
ingår t.ex. på tidningar även korrekturläsare samt vissa telefon
mottagare och arkivmedarbetare. Avgörande är i vilken utsträck-
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ning de, som det heter i kollektivavtalet för Sveriges Radio,
”påverkar valet av, innehållet i och utformningen av program”.
Journalistisk verksamhet är således ett vitt begrepp som inrym
mer skilda arbetsuppgifter. Arbetsvillkoren skiljer sig ofta starkt
mellan olika typer av medieföretag. Avgränsningen gentemot
informatörs- och PR-yrken är dessutom oklar och föremål för
intern diskussion.
Av Svenska Journalistförbundets medlemmar arbetar 57 pro
cent inom dagspressen, 10 procent inom radio (riksradion, lokal
radion och utbildingsradion) och 5 procent på Sveriges Tele
vision. Resterande 23 procent arbetar inom nyhetsbyråer samt
fack- och veckopress eller är verksamma som frilansjournalis
ter.45
En översikt över de svenska journalisternas bakgrund, utbild
ning och yrkeserfarenheter ges i tabellerna 4.7-4.8. Uppgifterna
baseras på journalistenkäten. Genomsnittsåldern är relativt låg;
ungefär hälften av journalisterna är under 40 år. Journalistik är
vidare övervägande ett manligt yrke; endast en tredjedel är kvin
nor. Andelen invandrare bland de tillfrågade är 5 procent, vilket
är något lägre än för befolkningen som helhet.
Ungefär en journalist av tio har en förälder som också varit
aktiv i journalist- eller informationsarbete. En lika stor andel bor
ihop med en annan journalist eller informatör. Sammanlagt har
över en tredjedel av journalisterna någon annan inom släkten som
är eller har varit verksam i journalist- eller informationsarbete.
Journalisthögskolorna (tidigare journalistinstituten) i Stock
holm respektive Göteborg är en naturlig inkörsport till yrket. Av
de idag yrkesverksamma journalisterna har 30 procent gått på
någon av journalisthögskolorna. Särskilt för rekryteringen till
lokalradion är journalisthögskolan betydelsefull. Däremot har

45. Uppgift från Svenska Journalistförbundet 1989. Exkl. informatörer och den s.k.
allmänna klubben.
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Tabell 4.7 Svenska journalister: social bakgrund

Procentuell andel av
tillfrågade journalister

Storstadspress:
Sveriges Sveriges
Riks Lokal
Morgon-Kvälls- Lokal- TeleSamtliga
radio
tñïñing tidning tidning vision radio

Födelseår:
Före 1930
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960 eller senare

9
13
35
38
5

7
12
29
38
14

6
18
29
33
14

0
19
46
27
8

3
21
38
34
3

0
11
26
31
31

5
14
34
35
12

Kön:
Kvinna
Man

31
69

26
74

28
72

31
69

45
55

51
49

34
66

Invandring:
Invandrat själv
Någon förälder invandrat

5
11

0
9

2
8

4
10

24
7

14
11

5
8

Faderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
44
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn. 18
Studentexamen, 3-årigt gymnasium 11
Akademisk utbildning
27

42
31
11
17

63
14
8
14

41
29
10
20

34
24
7
34

54
20
14
11

50
19
10
22

Moderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
56
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn. 26
Studentexamen, 3-årigt gymnasium
5
Akademisk utbildning
13

54
25
5
17

68
19
5
8

60
23
12
6

36
29
18
18

76
9
3
12

60
21
7
13

Släkt med journalist/informatör:
Förälder
Make, maka eller sammanboende
Barn
Någon av ovanst. el. annan släkting

14
12
6
38

7
7
5
32

6
13
6
40

10
7
3
34

9
6
0
37

9
10
5
36

10
15
3
38

endast färre än var femte lokaltidningsjournalist gått journalist
högskolan.
Den genomsnittlige journalisten har femton års erfarenhet i
yrket. Lokaltidningarnas journalister har i allmänhet endast arbe
tat på lokaltidningar. Det motsatta förhållandet gäller främst radio
och television, där medarbetarna har en förhållandevis bred och
blandad erfarenhet från andra medier. På storstadstidningarna har
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Tabell 4.8 Svenska journalister: utbildning och yrkeserfarenhet

Procentuell andel av
tillfrågade journalister

Sveriges Sveriges
Storstadspress:
Riks Lokal
Morgon-Kvälls- Lokal Tele
Samtliga
radio
tidning tidning tidning vision radio

Utbildning:
Journalisthögskolan Stockholm
Journalisthögskolan Göteborg
Informationsutbildning högskola
Journalistutbildning folkhögskola
Fortbildning: FOJO-kurs
Annan journalist/info-utbildning

17
22
10
8
22
11

14
23
6
10
16
10

6
12
6
10
36
16

13
21
8
4
4
23

17
10
10
0
7
34

20
31
17
9
17
6

14
16
9
9
23
16

Arbetat minst sex månader:
Storstadspress: morgontidning
Storstadspress: kvällstidning
Lokaltidning
Sveriges Television
Sveriges Riksradio
Lokalradio
Frilansjournalist
Fack-/vecko-/facklig press
Övriga medieföretag

91
17
49
5
4
3
24
18
14

26
90
46
0
0
4
20
12
16

6
4
94
1
2
4
19
9
8

8
10
27
90
27
21
31
0
17

17
10
31
17
93
14
41
21
10

11
6
46
9
11
86
26
9
11

25
18
61
8
8
9
32
21
16

Arbetat med informationsarbete:
Företag
Stat, kommun, landsting
Organisationer, partier
Något informationsarbete

3
8
5
14

1
1
0
3

3
5
4
10

2
2
0
4

0
7
7
10

3
0
3
6

5
7
5
15

Annat arbete än informationsarbete:
Företag
16
Stat, kommun, landsting
17
Organisationer, partier
5
Något annat arbete
41

6
13
7
42

18
16
5
50

13
12
2
42

21
31
7
55

14
31
3
60

16
19
7
47

Arbetat genomsnittligt antal år:
Massmedia
16,8
Utanför massmedia: informationsarb. 0,5
Utanför massmedia: annat arbete
2,4

17,3
0,1
2,0

15,5
0,4
4,0

17,5
0,1
2,0

16,0
0,3
4,2

9,2
0,1
4,2

14,9
0,5
3,2

nästan hälften av journalisterna en bakgrund på någon landsorts
tidning.
Även om journalistik och informationsarbete har en nära kon
taktyta visar det sig ändå att endast ett mindretal, 15 procent, av
journalisterna har varit verksamma som informatörer. Däremot är
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det vanligare att journalister arbetat utanför media med andra
uppgifter än informationsarbete. Nästan hälften, 47 procent, upp
ger sig ha haft ett annat arbete som varat längre än ett halvår. I
genomsnitt har anställningstiden utanför media varat drygt tre år.
Journalistens roll

Det kan inte råda något tvivel om att journalisternas ställning, i
några decenniers perspektiv, kraftigt förstärkts. Journalisterna har
blivit fler och fått en skarpare yrkesidentitet. De uppträder mer
självständigt i förhållande till ägare och andra intressenter. I takt
med att medias betydelse ökar växer också journalistkårens makt.
Demokratins huvudproblem kan sägas handla om förhållandet
mellan medborgare och kollektiva institutioner, om man så vill
mellan ”folket” och ”makthavarna”. Vilken roll spelar journa
lister i den demokratiska processen? Det finns en speciell teori
som tilldelar journalisterna en avgörande betydelse för demokra
tins funktionssätt. Denna teori har dessutom kommit att ligga till
grund för svensk journalistutbildning. Rektor för journalisthög
skolan i Stockholm under skolans grundläggningstid var Lars
Furhoff (som 1986 gick bort i förtid). Furhoff har utvecklat sitt
program bl.a. i två böcker.46
Furhoff betraktar sin doktrin om journalistiken som på en gång
en ”konfliktteori” och som en ”humanism”. En journalists uppgift
är att granska makthavarna och att fungera som en advokat för de
”röstsvaga”. ”Journalistiken är inte en exakt återgivning av allt
som sker i samhället. Tvärtom är den koncentrerad på en rad
undantagssituationer. ” Sådana situationer utgörs, enligt Furhoff,
av maktmissbruk och tillfällen när enskilda kommer i kläm när
makthavarna skall genomföra sina åtgärder. Journalistiken är
ensam ingen maktfaktor, utan först ”om den uppfattas som viktig
av medborgarna”. Medborgarna ger genom sina dagliga tidnings46. Lars Furhoff, Makten över medierna, Cavefors, Lund 1974; Makten över jour
nalistiken, Natur och Kultur, Stockholm 1986.
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köp ett uppdrag åt journalisten, nämligen ”att övervaka makt
havarna genom att bland annat sprida information som de vill
förtiga”. Journalisten skall ställa ”publikens frågor” och kommer
därmed att utmana ”etablissemanget”. ”Publiken ser ju skeendet
underifrån, källorna ovanifrån — det är en ren enfald att kräva en
’ovinklad’ information.” Journalisterna blir ”medborgarnas red
skap”.47
Med denna syn på samhället kommer journalistkåren att få en
unik roll. Urvalet till journalistutbildningen blir avgörande: ”Den
som söker sig till journalistiken för att förändra samhället är också
övertygad om att denna samhällsförändring överensstämmer med
publikens intressen.” Det gäller att skapa en profession, en sam
mansvetsad yrkeskår. Genom journalisthögskolorna får de unga
journalisterna ”en gemensam referensram i form av gemensamma
kunskaper och gemensamma erfarenheter”. Utbildningen skall
skapa ett gemensamt normsystem, en hederskodex. Furhoff av
slutar sin plädering med att konstatera att vi befinner oss i en
situation ”då journalisterna måste ta ledningen”.48
Vad föreställningen om avslöjarens betydelse kan kritiseras för
är inte uppgiften att kritiskt granska de makthavande. Det är det
andra ledet i teorin, nämligen idén om avslöjaren som hjälte, som
kan ifrågasättas. I själva verket bygger tanken på en alldeles
speciell demokratiuppfattning. Det rör sig om en egenartad bland
ning av elitism och populism. Journalistens förmåga att genom
skåda makthavarna blir avgörande för demokratin. Folket å andra
sidan både upphöjs och misstros. Journalisten har folkets uppdrag
att nå och förmedla den kunskap som folket inte förmår finna på
egen hand. Samtidigt medför fokuseringen till avslöjandet att det
också är journalisten som avgör vilken kunskap folket vill nå. Det
blir journalisten och inte medborgaren som drar slutsatsen. Den
allsidiga informationen får därmed stå tillbaka för hjältedådet.
47. Furhoff 1986, s. 12 ff, 102 f., 131 f„ 167.
48. Furhoff 1974, s. 220. Furhoffs doktrin granskas kritiskt av Bengt Nerman, Om
erfarenheten, Bonniers, Stockholm 1982, s. 158 ff.
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5. Att tala massmedias språk

Massmedias makt har länge varit föremål för samhällsforskning
ens intresse. Många böcker och artiklar har försökt att besvara
frågan hur medierna påverkar människa och samhälle.1
Ett särskilt stort intresse har ägnats åt medborgaren i rollerna
som konsument och väljare. Intervjuer, enkäter, statistik och
dataanalys har utnyttjats för att kunna mäta hur reklambudskap
och annan marknadsföring påverkar människors attityder och
köpvanor. Ett annat område som noggrant studerats är valrörelser.
Sociologer och statsvetare har analyserat hur utspel, partiers
budskap och massmedias rapportering influerar väljarna.
Resultaten av alla dessa undersökningar är emellertid långt
ifrån klara. Medias makt går inte att fånga i någon enkel formel.
Svårigheterna har att göra med att undersökningarna ofta utgått
från en bristfällig teori om hur opinionsbildning går till. Åtskilliga
effektmätningar har byggt på förenklade och orealistiska antagan
den om hur människor påverkas. Det har i allmänhet inte gått att
dokumentera några direkta, mekaniska samband mellan å ena
sidan medias innehåll och å andra sidan människors uppfattningar
och åsiktsförändringar. Forskningen har därför mer och mer kom-

1. En översikt över forskningsläget ges i Kent Asp, Mäktiga massmedier. Studier i
politisk opinionsbildning. Akademilitteratur, Stockholm 1986. Jfr Kent Asp,
Massmediernas makt över publiken, rapport 12, maktutredningen 1987.
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mit att inriktas på indirekta och mer långsiktiga effekter av mass
media.2
Detta kapitel gör inte anspråk på att täcka hela det forsknings
fält som behandlar medias makt. Vad som här kommer att upp
märksammas är hur massmedia med sitt speciella sätt att skildra
verkligheten kommit att få en genomgripande betydelse för såväl
enskilda människor som kollektiva institutioner. Media är inte en
neutral ”kanal” som oförändrat förmedlar andras budskap. Media
har ett eget språk. Som varje språk har makt över tanken påverkar
också media den verklighet som skildras.

Massmedielogik
Journalistik är ett yrke, men också en metod. Vid sidan av äldre
former för gestaltning såsom balladen, romanen och den veten
skapliga avhandlingen har det växt fram ett nytt sätt att skildra
världen. Den journalistiska metoden att berätta ger massmedia en
alldeles egen logik.
Flera olika omständigheter har bidragit till att forma journali
stikens arbetsmetod. Teknologiska faktorer har varit särskilt vik
tiga. De första tidningarna framstår i nutidens perspektiv som en
samling depescher. Flera veckor kunde förflyta mellan en inträf
fad händelse och den tidpunkt då nyheten nådde läsaren. Hästburna kurirer befordrade långa handskrivna brev. Viktiga nyheter
doldes inte sällan långt inne i texten. Modern rubriksättning
förekom inte. Pressen förmedlade en utförlig och berättande
skildring.
I ett kulturhistoriskt perspektiv ingår telegrafen, telefonen och
den moderna nyhetsförmedlingen i ett betydelsefullt epokskifte.
Människan upptäckte samtidigheten. Nuet, tidigare betraktat som
en serie av lokala händelser, kom att ses som en mängd samtidigt
2. Se t.ex. Philippe Breton & Serge Proulx, L’ explosion de la communication. La
naissance d’une nouvelle idéologie, Editions La Découverte, Paris 1989.
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inträffande, avlägsna händelser. År 1889 kommenterade Lord
Salisbury den nya uppfinningen telegrafen, vilken ”i ett enda
ögonblick kan sammanfatta opinioner från hela den upplysta
världen avseende allt som vid denna tidpunkt inträffar på jord
ytan”. Redan ett par år efter det att telefonen uppfunnits togs den
i bruk för primitiva radiosändningar. Jules Verne fantiserade i en
Science fiction-berättelse 1888 om ”telefonjournalistik”. Fem år
senare blev visionen verklighet då en ungersk ingenjör började
sända nyheter via telefon.3
Med telefonen och telegrafen öppnades möjligheten att drama
tiskt minska tiden mellan händelse och publicering. Priset var
emellertid en stark förkortning av meddelandenas längd. Det blev
nödvändigt att kondensera och koncentrera sig till det allra vikti
gaste. Detaljer och längre resonemang fick utgå.
Telegrafin födde ett enkelt, entydigt språk ägnat att undvika
missuppfattningar. Vissa speciella ord blev särskilt flitigt utnytt
jade. Syntaxen förenklades. En samtida författare klagade över
att ”språkets känslighet, mångtydighet och nyansrikedom hotades
av telegrafin”; kravet på snabbhet, klarhet och enkelhet skapade
en ny, mekaniserad telegramstil.4
Nyhetsförmedlingens villkor präglas av knapphet. Fyra resur
ser är lika avgörande som begränsade. Tiden är en central faktor.
En annan är utrymme, en tredje är personal och en fjärde är
uppmärksamhet. Dagens journalistik kan ses som en metod för att
lösa problemet att förmedla upplysningar under tidsbrist, på litet
utrymme, med få journalister i proportion till mängden informa
tion samt under hård konkurrens om allmänhetens uppmärksam
het.5

3. Stephen Kem, The Culture of Time and Space 1880-1918, Weidenfeld & Nicolson, London 1983, s. 67 ff.
4. Robert Lincoln O’Brien, ”Machinery and English Style” (1904), cit. i Kem 1983,
s. 115.
5. Jfr Herbert J. Gans, Deciding Whafs News, Vintage/Random House, New York
1979, s. 283.
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Den allmänna lösningen på detta produktionsproblem skiljer
sig inte från de metoder som tagits i bruk inom andra näringar.
Tekniken att åstadkomma ökad effektivitet blev mekanisering.
Koncentrationsprocessen ledde till färre och större redaktioner.
Journalistyrket genomgick, som så många andra delar av sam
hällslivet, en utveckling i riktning mot arbetsdelning och special
isering. Det redaktionella arbetet organiserades i fastare rutiner.
Arbetet institutionaliserades i vad organisationsforskningen be
nämner standardprogram (”standard operating procedures”).
Tumregler och informella normer kom att komplettera det formel
la regelsystemet.6 Det journalistiska arbetet präglades av samma
utvecklingstendens som andra industri- och tjänstemannayrken.
Massmedierna kan, med Bengt Nermans ord, beskrivas som ”ett
slags text- och bildfabriker”: ”1 ena änden tas råmaterialet in:
nyheterna och (för pressen) annonsmanuskripten; i den andra
spottas bilder ut, världar att köpa och dela”.7
Dessa förändringar i arbetets yttre organisation fick inverk
ningar också på yrkets inre sida, på sättet att skildra verkligheten,
på massmedias logik. Den journalistiska metoden att gestalta en
företeelse utnyttjar ett antal karaktäristiska yrkesknep.
Tillspetsning och konkretisering innebär att större händelser
och abstrakta skeenden görs åskådliga och hanterliga genom
förenkling och illustrerande exempel.
En vinkel fungerar som en konkret öppning eller en ”krok”
(”the peg”), på vilken en nyhet eller ett reportage kan hängas upp.
En pågående skeende uppmärksammas först då det inträffar en
dramatisk händelse. Ett attentat eller mord ger anledning att
uppmärksamma ett krig. En proposition eller ett utspel leder till
att ett visst politiskt sakområde hamnar i strålkastarskenet. En
skildring av ett längre, sammanhängande utvecklingsförlopp pub-

6. Johan P. Olsen, Meninger og makt, Universitetsförlaget, Bergen 1980, s. 40.
7. Bengt Nerman, Om erfarenheten, Bonniers, Stockholm 1982, s. 139.
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liceras möjligen som en ”bakgrund” till en enskild, konkret hän
delse.8
Personifiering är en i detta sammanhang ofta utnyttjad metod.
Men en negativ formulering kan journalistik beskrivas som personfixerad, ensidigt inriktad på kändisar och spektakulära pro
filer. Positivt kan metoden betecknas som en strävan ”att ge X ett
ansikte”, där X kan utbytas mot såväl sjukvårdskris, terrorism,
läktarvåld, makt som dagisköer.
Intensifiering och polarisering tjänar som andra metoder för
att åstadkomma en tydlig och åskådlig berättelse. Hit hör bland
annat den typ av ”konfrontationsjournalistik ” som går ut på att
gestalta konflikter som en kamp mellan några få, helst endast två,
aktörer. En undersökning gör gällande att ”journalisterna använ
der en stor del av sin tid till att få tag i opponenter och anordna
debatter”; journalisten liknas vid en ”boxningspromotor”.9
När man i litteraturen sökt fånga en gemensam nämnare för
dessa olika inslag i den journalistiska arbetsmetoden är det ingen
tillfällighet att man stannat för begreppet dramatisering. Journa
listik har blivit att gestalta ett drama.
Detta perspektiv på moderna massmedia har inte minst utveck
lats av den norske sociologen Gudmund Hernes.10 Det är ett
slående drag, konstaterar Hernes efter att ha studerat norska
tidningars behandling av hälso- och sjukvårdsfrågor, att media
inte endast tar upp isolerade händelser eller enstaka, konkreta
företeelser. Ämnena har ofta karaktären av serier, som löper över
dagar, veckor eller till och med år. Dessa serier har vissa centrala

8. Gans 1979, s. 168 f.
9. Jörgen Westerståhl & Folke Johansson, Bilden av Sverige. Studier av nyheter och
nyhetsideologier i TV, radio och dagspress, SNS, Stockholm 1985, s. 230.
10. Gudmund Hernes, ”Det medievridde samfunn”, i Hernes, red., Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Universitetsförlaget, Bergen 1978; ”Me
dia: struktur, vridning, drama”, Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 1984, s. 38-58; Død og
pine! Om massmedia o g helsepolitikk, FAFO, Oslo 1987.
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motiv som ständigt går igen. Sådana teman kan ses som drama
tiska arketyper.11
Det finns flera olika varianter av mediedramer. Den kan an
tingen utspelas som ett ”händelsedrama”, där det är de yttre
omständigheterna som sätter aktörerna på prov, eller som ett
”karaktärsdrama”, där det är de olika aktörernas egna val som
driver fram de omständigheter som de prövas av.12
Gudmund Hernes har också funnit att många mediedramer har
formen av klassiska treaktare, där intrigen byggs upp kring kon
flikter. I den första akten introduceras en strid, i andra akten följer
en konfrontation och i tredje akten en reflektion. I första akten
presenteras en avsikt bakom en konflikt, som utspelas i andra akt
och som resulterar i en ny insikt i tredje akt. Vägen går från insikt,
över konflikt, till ny insikt. Stora delar av tidningarnas stoff är
därför inte fristående reportage om enstaka händelser, utan serier
där ämnen och personer kedjas samman över perioder, med väx
lingar, vändningar och spänningstoppar.13
Den dramaturgiska iscensättningen av ett händelseförlopp kan
få formen av en medieföljetong i en enda tidning. Tidningen kan
mycket väl själv uppträda i dramat som aktivt medverkande.
Tidningen gör ett avslöjande, finner en enskild individ som drab
bats, varefter tidningen själv ”griper in” genom att ställa maktha
vare till svars (”Socialministern vill inte betala hjärtoperationen ”,
är en typisk rubrik som Hernes citerar).
Rollerna kan mycket väl förskjutas under dramats gång. Sche
mat uppgång - kulmination - fall kan ofta tillämpas på sådana
förvandlingsnummer. Någon upptäcks, slår igenom, blir hjälte
och faller till sist (”Är du slut nu?”). Inga träd tillåts växa till
himlen. Denna Jantelagens moderna variant gäller såväl individer
som kollektiva aktörer. En period av positiv publicitet avbryts förr
eller senare av en nedtagning: ”Först blåser man upp dem, sedan
11. Hernes 1987, s. 172.
12. Hernes 1987, s. 55; 1984, s. 49.
13. Hernes 1987, s. 55, 172.
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sticker man hål på dem”. Kravet på nyheter, omväxling och
dramaturgiska brytpunkter (peripetier) ger medieföljetongen en
fram-och-tillbaka-svängande egendynamik.
Journalistikens dramatiserande drag innebär att massmedia
mer och mer fungerar som underhållning. Den amerikanske massmediekritikern Neil Postman har gjort gällande att massmedia
fungerar som bäst när massmedia verkligen erbjuder underhåll
ning. Problemet uppstår när allt annat, inte minst politik och
samhällsproblem, också presenteras som underhållning (”infotainment”). Sinnebilden för det medievridna samhället, menar
Postman, är det neonflimrande Las Vegas.14
Skildringen av moderna massmedia som snuttifierande, drama
tiserande och tillspetsande är i sig själv en tillspetsning. En mer
nyanserad och realistisk bild av dagens journalistik måste ta
hänsyn till det faktum att det finns stora variationer mellan olika
massmedier, mellan olika länder och mellan reportrar. Sitt allra
mest tillspetsade uttryck får den tillspetsande journalistiken i
kvällspress och television. Amerikansk s.k. soptelevision (”trash
TV”) kan ses som en parodi på modern journalistisk arbetsmetod.
Metaforen om boxningspromotorn får här tas närmast bokstavligt.
Programledaren hetsar debattprogrammens deltagare till ökad
aggressivitet, avbryter och driver upp tempot. Det korta, slagkraf
tiga uttrycket triumferar över den långsammare, eftertänksamma
reflektionen.
Sådana extrema varianter av modern massmedielogik är, i
statistiskt helhetsperspektiv, fortfarande relativt sällsynta. Den
vanliga nyhetsartikeln, det genomsnittliga inslaget i TV-nyheterna, följer en, relativt sett, lugnare rytm och ger utrymme för fler
synpunkter, parter och nyanser. Men även i dessa mer normala
varianter av journalistiskt arbete finns ett antal tydliga karaktärs
drag. Behovet att sammanfatta en händelse inom ett utrymme på
ett fåtal spaltdecimeter eller minuter, ofta under stark tidspress,
14. Neil Postman, Underhållning till döds, Prisma, Stockholm 1985.
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leder till ett speciellt uttryckssätt. Denna journalistiska stil märks
som en gemensam nämnare för såväl rörliga bilder, muntlig
framställning som skriftspråk.

Att skriva en artikel
Vad som utmärker det journalistiska sättet att skriva kommer
tydligt fram i de lathundar eller tumregler som erfarna reportrar
satt upp. En sådan handbok har författats av Sören Larsson.15 Ett
annat exempel är ett kompendium utarbetat av Sigge Ågren.16
Journalistens tre byggstenar är rubriken, ingressen och arti
keln. ”Rubriken skall vara en signal”, fastställer Ågren. Läsarna
”skall snabbt kunna tillägna sig den”: ”Läsarna väntar sig en
affisch, inte en avhandling.” ”Enkelhet och slagkraft känneteck
nar en modern rubrik.” Rubriksättandets konst styrs av vissa
regler, såsom förbud mot radslut på preposition samt skiljetecken
som punkt och komma. En rubrik i form av en fråga är också
tabubelagd.
Den rubriksättande journalisten står inför utmaningen att fånga
kärnan i en händelse med ord som tar så liten plats som möjligt.
Knepet blir att räkna bokstäver i ”pinnar” efter hur stort utrymme
de kräver. ”M” och ”w” är oekonomiska bokstäver eftersom de
tar tre gånger så stort utrymme i anspråk som t.ex. bokstäverna
”t”, ”i” och ”1”. Ju större grad på rubrikorden desto bättre, vilket
kräver många korta ord med få pinnar för att ekvationen skall gå
ihop. Därför är t.ex. namnet ”Bildt” utmärkt och lätt att fånga i
huvudrubriker, medan ”Westerberg” ställer till problem. I hårfina
fall kan Bildt även få försteg framför Malm. Långtgående förenk
lingar blir en nödvändighet. Omsättningsskatt på räntebärande
värdepapper blir ”valpskatt”.

15. Sören Larsson, Att skriva i tidning. Om grunderna för reporterns arbete. Legen
da, Stockholm 1985.
16. Sigge Ågren, För läsarnas skull, Förlags AB Marieberg, Stockholm 1981.
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Rubriksättningens villkor gör att etikettering blir ett viktigt
maktinstrument. Ett samhällsproblem blir inget offentligt pro
blem förrän det givits ett namn, en rubrik. Etiketten blir en
igenkänningssignal som definierar, avgränsar och väcker associa
tioner. ”Innan vi engagerar oss i en meningsfull handling måste
vi veta vad vi kommer att ha att göra med: vi måste veta namnet
på vår känsla eller namnet på problemet. Vi behöver etiketter,
något som identifierar och indelar saker och händelser i enheter
och sorter”, konstaterar Barbara Czarniawska-Joerges i en bok om
modern organisationsstyrning: ”Framgång i att sätta etiketter är
uppenbarligen en av nycklarna till organisatorisk makt. Etiketter
kan till och med ses som ett av de mest diskreta verktygen: Vem
misstänker en klassificering?”17
Efter rubriken är det ingressen som skall fånga uppmärksam
heten. Artikeln riskerar att bli oläst om det inte finns en ingress
”som griper tag i läsarna, som fångar deras intresse, som tvingar
dem att läsa vidare”, skriver Sigge Ågren. ”Du skall omedelbart
ge läsarna det dramatiska i en händelse, det viktigaste i en utred
ning, det mest intressanta av det en intervjuad person har att
säga.” Ingressen bygger på ”korta, aktiva och direkta meningar”.
”Läsarna skall kunna fatta innehållet i din ingress redan vid en
genomläsning”: ”ingresserna får inte vara för långa”.18
Sedan kommer själva artikeln. ”Du har skrivit en ingress som
lockar till läsning. Skriv nu också en fortsättning som intresserar
dina läsare och håller deras intresse vid liv från början till slutet.”
Ågren visar hur man skall göra för att ”hela tiden leda läsarna vid
handen”. Några knep är att ”gå från det enkla till det svåra”, ”gå
från det kända till det okända” och ”gå från det konkreta till det
abstrakta”.

17. Barbara Czarniawska-Joerges, Att handla med ord. Om organisatoriskt prat,
organisatorisk styrning ochföretagsledningskonsultering, Carlssons, Stockholm
1988, s. 14-16.
18. Ågren 1981, s. 11, kursivering i originalet.

101

Någon gång, skriver Ågren, kan det vara befogat att göra en
”händelseberättelse” som återger fakta i den ordning som de
inträffat i tidsföljd, kronologiskt. Men detta är undantag. Regeln
är ”den raka nyhetsartikeln”. Det är ”föga givande att återge vad
olika talare sagt i en debatt i den ordning som de talande uppträtt”.
Det är ”det viktigaste” som måste få komma först. Det är ”din
skyldighet att genast tala om för läsarna det som direkt berör dem,
det som de bör få veta så snart som möjligt i din artikel”.19
Kännetecknande för en god nyhetsartikel är närheten, det ovan
liga, människorna och en enkel form.20
Här ges i ett nötskal några av de viktigaste elementen i den
journalistiska arbetsmetoden. Den skicklige journalisten har här
ett ytterst effektivt instrument för att väcka uppmärksamhet,
upplysa, berätta och forma människors tankar.

Massmedielogikens spridning
Så effektiv är den journalistiska metoden att den successivt sprider
sig utanför massmedias egentliga område. Andra delar av sam
hällslivet kommer under inflytande av massmedia på ett indirekt
men mycket grundläggande sätt. Själva språket, sättet att tänka
och gestalta, färgas av medias speciella logik. Språkvetenskapliga
undersökningar tolkar förändringarna i dagens talade och skrivna
21
svenska mot bakgrund av massmediespråkets ökande inflytande.
Ett exempel kan hämtas från den offentliga sektorn. Ett be
tydelsefullt led i förberedelsearbetet inför politiska beslut är
kommittéväsendet. Offentliga utredningar har i Sverige varit en
vanligt metod för att få fram beslutsunderlag, göra konsekvens
bedömningar, utarbeta lagförslag och förankra reformer hos olika

19. Ågren 1981, s. 15.
20. Larsson 1985, s. 10-12.
21. Jan Svensson, ”Språkbruksförändringar i den politiska offentligheten”, i M.
Sundman, red., Svenskans beskrivning, 17, Åbo, under utgivn.
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intressegrupper i samhället. Serien av SOU-betänkanden står som
ett monument över den offentliga politikens kunskapsunderlag.
Under senare år har kommittéväsendet genomgått betydelsefulla
förändringar. Utredningarna har bland annat blivit färre och kor
tare.
Förändringarna har också satt tydliga spår i betänkandenas
språkliga och redaktionella utformning. Förskjutningen från en
traditionell rapportstil till en modern, journalistisk framställning
är inte minst resultatet av en medveten inriktning. I utbildningen
av kommittépersonalen läggs stor vikt vid betänkandenas upp
läggning och utformning.22
Den äldre typen av betänkande har, enligt det interna utbild
ningsmaterialet, följande huvuddisposition:
- Uppdraget.
- Hur vi arbetat. (Metoden.)
- Bakgrund. (Ämnets historia.)
- Utgångspunkter. (Hur frågan behandlats tidigare. Vem som
har sagt vad.)
- Nu-läget. (Gällande ordning, nuvarande organisation.)
- Förhållanden i andra länder.
- Olika undersökningar.
- Problemen.
- Överväganden.
- Förslag.
- Kalkyl.
Den kritik som utbildarna riktar mot denna äldre uppläggning
är att skribenten ”leker kurragömma” med läsaren. Den som skall
skriva en remiss anses vilja ha svar på följande frågor: ”Vad vill
de? Varför det? (Vem vinner på det? Hur mycket?) Är fördelarna
så stora att de motiverar kostnaderna? Vilka alternativ finns? Vem
har hittat på det här — kan man lita på utredningen?”
I stället rekommenderas följande redaktionella utformning:
22. Kommittéutbildning. Regeringskansliets förvaltningskontor 1986-02-04.
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- Sammanfattning.
- Förslaget.
- Konsekvenser för olika intressenter.
- Alternativ.
- Fördelar och nackdelar med förslaget.
- Kostnader för olika alternativ jämfört med fördelarna.
- Bakgrund.
- Metod.
På detta sätt möts läsaren redan i inledningen av ”resultatetnyheten”. Först mot slutet kan det vara på sin plats att komma
med en ”allmän bakgrund”. Det som går under rubriken ”för
historien” har kommittéutbildaren korsat över som något överflö
digt.
Två olika metoder möts här. Den traditionella utredningens
form är besläktad med den vetenskapliga avhandlingen. Själva
resultatet av undersökningen kommer först i slutet av framställ
ningen. En viktig del av avhandlingen är vägen fram till resultatet:
problemformulering, anknytning till teoribildning, relation till
tidigare forskningsresultat, diskussion om metod- och mätpro
blem. Läsaren skall ges ett underlag för att själv kunna bedöma
hur pass väl underbyggda slutsatserna är.
För den journalistiska framställningen blir dessa aspekter se
kundära. Det är slutresultatet, inte vägen dit, som placeras i
förgrunden.
Var och en kan övertyga sig om den pågående förändringen
genom att slumpmässigt välja ut några av senare års SOU-betänkanden. Ett exempel på den nya stilen är en utredning om den
kommunala demokratin.23 Kapitlen bär inte längre titlar av typen
”Bakgrund”, ”Rättsläget” eller liknande. Nu handlar det i stället
om rubriker som ”Kommunerna är viktiga grundstenar i samhälls
bygget”, ”Det behövs ett aktivt förändringsarbete”, ”Bra tjänster

23. Aktivt folkstyre i kommuner och landsting. Betänkande från 1983 års demokrati
utredning. SOU 1985:28.
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kan bli bättre” samt ”Öppna nya möjligheter genom ökad decen
tralisering”.

Uttolkarna
Massmedias uppgift i förhållande till medborgarna är att ge me
ning åt den pågående händelseutvecklingen.
Varuproduktionen skiljer sig i åtminstone ett väsentligt avse
ende från idé- och tankeproduktionens värld. Mellanhanden, dis
tributören, låter varans innehåll vara oförändrat. En förmedlare
av ett tankebudskap är emellertid ingen neutral vidarebefordrare.
Tankens mellanhänder är i själva verket ett slags översättare och
omformare. Mellan tanke och medborgare står ett helt kast av
uttolkare.
Sådan betydelse har denna verksamhet fått att man numera kan
tala om en uttolkningens egen marknad med sina speciella vari
anter av utbud och efterfrågan. Utbudet av uttolkare växer undan
för undan. En härskara av tidskommentatorer, kritiker, krönikörer,
essäister, debattörer, gästtyckare, ledarskribenter, journalister och
forskare står beredda att förklara, tolka och sia — kort sagt att ge
mening åt händelser, nyheter och tidsfenomen.
Liksom andra delar av dagens samhällsliv är även uttolkandet
starkt institutionaliserat. Dessa tolkningens institutioner står inte
sällan i ett symbiotiskt förhållande till varandra.
Även efterfrågan på uttolkningar är till stora delar institu
tionaliserat. Seminarier, kultursidor, paneldebatter och samhällsprogram måste ständigt fyllas av experter och kommentatorer.
Massmedia uppträder både som leverantör och som köpare av
tolkningar.
Ett särskilt avsnitt av denna värld utgörs av överlappningen
mellan massmedierna och universitetsvärlden. För forskare har
massmedia blivit ett komplement och alternativ till traditionella
former för offentliggörande av vetenskapliga resultat. Det är ett
tidens tecken att den sensationella uppgiften om ”kall fusion”
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först meddelades genom en presskonferens, inte vid något veten
skapligt symposium eller i någon vetenskaplig publikation. Ve
tenskaplig framgång kommer delvis att avgöras av skickligheten
att tala medias språk.
Beroendet mellan vetenskapsmän och massmedia är emellertid
ömsesidigt. Universitetsvärlden är en viktig leverantör av nyheter
till media. Forskningsresultat läggs till grund för chockrapporter
och larmsignaler. Akademiker uppträder ofta i massmedia för att
kommentera, förklara och ge bakgrundstolkningar. Av de sam
hällsvetenskapliga professorer som 1988 figurerade flitigast i
svenska massmedia var 20 män och 1 kvinna.24 De universitetsämnen som framför allt var företrädda var nationalekonomi,
statskunskap och sociologi. Bland lärosätena dominerade Stock
holms universitet och Uppsala universitet.
Vad betyder då alla dessa uttolkare för medborgarnas möjlig
heter att kritiskt kunna bedöma och värdera hur samhällets insti
tutioner fungerar? I förstone kan det synas vara en vinning för det
demokratiska samtalet att vetenskapen på detta direkta sätt når ut
till de breda folklagren. Upplysning, sakkunskap och folkbildning
har genom moderna massmedia fått en tidigare oanad möjlighet
till vid spridning.
Men det finns också anledning till skepsis. Uttolkare kan lika
gärna fungera som ett slags ställföreträdare. Medborgaren befrias
från ansvaret att själv vara kritisk, bedöma och göra egna ställ
ningstaganden. Medborgaren förleds att bli som den biobesökare
som vägrar avge ett omdöme förrän han eller hon läst recensio
nerna. Uttolkarna blir lätt en mäktig leverantör av ”anammade”
idéer som lättar på medborgarnas börda att själva ta ställning.

24. Sammanställningen bygger på uppgifter i Aftonbladets dataarkiv 1988. Bearbet
ningen grundas både på artiklar författade av personen och artiklar där personen
förekommer omnämnd. I gruppen ingår endast innehavare av professorstjänst.
Bearbetningen har gjorts av Petter Beckman, statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet.
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En filosofilärare påpekade en gång för sina elever: ”Jag vill att
ni skall tro på de saker som jag berättar för er, men inte för att ni
tror på mig, utan därför att ni själva kommit till insikt att de måste
vara riktiga.”25 Analogt kan man säga att det viktigaste kriteriet
för massmedias relation till medborgarna inte är att skapa maxi
mal ”trovärdighet”. Det för demokratins autonomitanke väsentli
gaste är på vilket sätt trovärdigheten uppkommit. Det är förmågan
att befrämja medborgarnas egna tankar över anammade idéer som
blir det avgörande.
Man kan här anknyta till Susan Sontags kritik av det konven
tionella sättet att uttolka konstnärliga verk.26 Det finns ett slags
kommentator som ställer sig mellan konstverket och betraktaren.
Tolkningen innebär här att översätta konstverket till något annat,
till något hanterligt. Susan Sontag vill i stället ge kritikern en
annan roll. Uppgiften borde hellre vara att visa ”hur något är vad
det är” än att visa ”vad något betyder”.
Som många experter nu används i massmedia kommer de
snarast att fungera som ställföreträdande menings- och betydelse
givare. Särskilt tillspetsad blir denna roll då experten börjar uttala
sig i ämnen som ligger utanför vederbörandes egentliga kompe
tensområde. Media skapar då en auktoritet i kraft av mediestatus
snarare än på grundval av yrkeskunskaper.
Risken med det nära sambandet mellan experter och mass
media är att vetenskapen medialiseras.27 Journalistiska kriterier
konkurrerar med vetenskapliga metodregler. Även forskningen
börjar tala medias språk.
Även andra institutioner än de akademiska färgas av mass
medias sätt att arbete. Inte minst medias intensiva bevakning av

25. Cit. i The Times Literary Supplement, 29 september 1989, s. 1056.
26. Susan Sontag, Against Interpretation (1964), Octagon, New York 1978.
27. För några kritiska inlägg i denna debatt, se Sigurd Skirbekk, ”Mediamakt og
forskerfront”, Nytt Norsk Tidsskrift, 4, 1986, s. 14-24; Thorsten Nybom, ”Från
poetokratin till mediokratin: Om kulturvetenskap och journalistik i Sverige”,
Nytt Norsk Tidsskrift, under utgivn.
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brottslighet har uppmärksammats.28 Det har i debatten bl.a. gjorts
gällande att massmedia ”kan komma att styra utformningen av
gällande rätt och den judiciella beslutsprocessen.”29

Den informella stilen
Massmedias logik och det journalistiska sättet att berätta har i
väsentliga avseenden förändrat opinionsbildningens och makt
utövningens karaktär. Den ökande betydelsen av journalistisk
metod sammanhänger med utvecklingen i riktning mot en infor30
malisering av relationerna mellan medborgare och institutioner.
Denna utveckling är svårbedömbar i perspektivet av den autonome medborgaren. De positiva sidorna är i och för sig uppen
bara. Det direkta tilltalet, det enkla språket och den slagkraftiga
redigeringen ökar tydligheten och förståelsen. Det krävs inte
längre akademisk bakgrund eller juridisk fackkunskap för att
kunna ta del av vad myndigheter och andra institutioner tillkänna
ger. Formella krav på den språkliga uppställningen av skrivelser
tonas ner. Fler medborgare kan själva skaffa sig kunskaper, göra
egna bedömningar och kommunicera med myndigheter.
I förlängningen av denna utveckling ligger en omvälvning av
rättssystemet. Lagar och offentliga förordningar skrivs numera på
ett mer lättillgängligt sätt. Statsrådsberedningens språkexperter
spelar här en pådrivande roll. Förändringen har inte sällan mötts
av knorrande protester från traditionella jurister. Vad som kan
synas som en meningsmotsättning över stilistiska bagateller döl
jer emellertid en fundamental fråga, nämligen vem som lagarna
28. Se t.ex. Peter Dahlgren, Pressens bild av brottsligheten, brottsförebyggande
rådet, 1, 1987; Heinz Leymann, Att exploatera psykiska chocker. En överblick
över studier kring massmedias rapportering av bankrån m.m., Uppsala universi
tet, Disaster Studies, 19, 1985.
29. Om massmedias rättssyn. Institutet för offentlig och internationell rätt, 55,
Stockholm 1984, s. 45.
30. Oskar Löfgren, red., Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen av
Sverige, Natur och Kultur, Stockholm 1988.
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egentligen skrivs för. Enligt den traditionella uppfattningen skall
lagarna skrivas på ett så precist sätt som möjligt. Den tekniska
komplexiteten kan därvid bli hög. Läsaren av lagtexten är, enligt
denna syn, den skolade juristen, som i kraft av sin professionella
kompetens förmår att tolka lagen. Den uppfattning som nu gör sig
gällande innebär att lagens adressat är medborgaren. Lagen skall
skrivas på ett sådant sätt att den enskilde själv kan ta del av
samhällets rättsregler, utan biträde av speciell expertis.31
I detta perspektiv framstår medialiseringen, informaliseringen
och det upplättade offentliga språket i gynnsam dager. Utveck
lingen innehåller ett demokratiserande element. Den enskilde
medborgaren ges ökad möjlighet att själv bilda sig en uppfattning.
Men utvecklingen har också en baksida. Jurister har påpekat att
det svenska rättssystemet i hög grad bygger på lagstiftningens
förarbeten. Offentliga utredningar är därför en viktig rättskälla.
De nya arbetsmetoderna innebär risker. Utredningarna riskerar att
blir mindre allsidiga; forceringen tvingar fram ”grundare, mindre
genomarbetade produkter”.32
Den lediga och rappa framställningskonsten ger också större
utrymme för manipulation. Den tyngre och omständligare skrivmetoden motiverades av värdet att låta många argument venti
leras och vägas. Den journalistiska metoden inte bara tillåter utan
direkt uppmanar till hårdare sovring, vinkling och koncentration
till ”det viktigaste”. Läsaren blir mer beroende av skribentens
urval, selekteringar och synsätt. Den opinionsbildande kraften
förstärks. För att läsaren och medborgaren skall kunna värja sig
fordras ökad källkritik och kunskap om avsändarens intressen och
syften.
Det går inte att på allmänna grunder komma till någon slutsats
om massmedielogiken på det hela taget gynnar eller missgynnar
demokratin, den fria opinionsbildningen och det autonoma med31. Ann-Charlotte Ryberg, Juristspråket. Juridiska institutionen, Uppsala universitet
1987.
32. Ulf Bernitz, ”Förkorta utredningar”, Affärsrätt, 1, 1984, s. 17.
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borgarskapet. Det är emellertid viktigt nog att inse att den jour
nalistiska arbetsmetoden är en av många möjliga genrer. Metoden
har emellertid sina begränsningar. Ett alltför hårt utnyttjande av
just denna berättarteknik leder förr eller senare till en motreaktion. Alternativa framställningssätt kommer då att tilldra sig ökad
uppmärksamhet.

Massmedias makt beror sålunda delvis på att andra delar av
samhället påverkats av och själva börjat använda journalistiska
metoder. Det offentliga språket och därmed hela det offentliga
samtalet står därför under ett starkt, indirekt inflytande av mass
media.
I ett avseende är det fråga om en självförstärkande process.
Massmedia utnyttjar källor som i sin tur utnyttjar medias logik.
Man kan därför tala om en dubbel mediavridning.
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6. Massmedias integritet

Med medias integritet avses här medias självständighet i förhål
lande till andra institutioner. Med utgångspunkt från kravet på fri
åsiktsbildning blir graden av integritet av avgörande betydelse.
För att fylla rollen som oberoende granskare och som forum för
fri information och debatt måste en medieinstitution kunna stå
oberoende gentemot yttre påtryckningar, begränsningar och hän
synstaganden.
Diskussionen om massmediernas integritet kan delas upp i tre
huvudproblem. Det första handlar om massmediesystemets integ
ritet i förhållande till övriga maktcentra i samhället. Det andra rör
journalistkårens integritet. Det tredje är integriteten i det redak
tionella arbetet, inte minst i förhållande till andra medier.

Massmediesystemets integritet
Den allmänna översikten över ägarförhållandena (kapitel 4) visar
de starka band som knyter svenska massmedier till olika delar av
det organiserade Sverige. Det är snarare regel än undantag att en
medieinstitution antingen genom ägande, lagstiftning, avtal, fi
nansiering eller politisk lojalitetsförklaring är beroende av politis
ka partier, organisationer, privata äg arintressen eller staten. En
alternativ, i Sverige sällsynt, modell är den autonoma medieinstitutionen, dvs att exempelvis en tidning äger sig själv. Ägarskapet
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kan här förvaltas av ansvarige utgivaren, journalisterna, läsarna
eller kombinationer av dessa kategorier.
Massmedias starka band till samhällets olika maktcentra är ett
faktum som i sig innebär ett latent hot mot medias integritet.
Massmedias självständighet blir villkorlig.
Det har gjorts olika försök att bedöma i vilken mån beroendet
av yttre intressen påverkar mediernas innehåll. I ett tidigare skede
var det regel att tidningens partipolitiska färg lämnade spår inte
endast på ledarsidan utan också på nyhetsplats. Studier av pres
sens nyhetsbevakning i valrörelserna visar emellertid att tid
ningarnas benägenhet att favorisera det egna partiet har avtagit
betydligt under de senaste decennierna. En viss partiskhet är
fortfarande märkbar, men skillnaderna är små och minskande. Det
dominerande intrycket är snarast likformigheten, den enhetliga
nyhetsvärderingen. Professionaliseringen av journalistyrket, den
ökade betoningen av självständighet och opartiskhet, har medfört
att bindningen till de politiska partierna har fått mindre betydelse
för tidningarnas innehåll.1

Journalisternas integritet
Uppgiften att kritiskt granska skeenden i samhället och att opar
tiskt förmedla information och opinioner ställer höga krav på den
enskilde journalistens integritet. Yrkesrollen förutsätter att jour
nalistkåren förhåller sig neutral till de intressegrupper och makt
centra som den är satt att bevaka.
Att omsätta denna allmänna princip i praktiska riktlinjer är
förenat med betydande svårigheter. Var går gränsen mellan accep
tabla och oacceptabla samhällsengagemang? Det ligger nära till
hands att ifrågasätta trovärdigheten hos en kommunalreporter
1. Se Kent Asp, ”Väljarna och massmediernas partiskhet”, i Väljare, partier, mass
media, Liber, Stockholm 1982, s. 188 ff; Kent Asp, ”Politisk journalistik”, i Ulla
Carlsson, red., Forskning om journalistik, Nordicom-Nytt, 4, 1988, s. 9 ff.
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som samtidigt är kommunalpolitiskt aktiv. Samtidigt är det orea
listiskt att föreställa sig en yrkeskår helt utan bindningar till det
omgivande samhället. Journalisten är en medborgare bland andra
och har inte sällan valt yrke på grund av ett starkt samhällsenga
gemang. Intresse för samhällsfrågor är dessutom i allmänhet en
förutsättning för yrkesutövningen.
Frågan är när den enskilde journalistens engagemang blir ett
hot mot dennes integritet och oberoende. Är det acceptabelt att
vara medlem, men inte att inneha ett förtroendeuppdrag, i en
miljöorganisation? Blir en journalist som tidigare arbetat som
informatör i en organisation eller som handläggare på en statlig
myndighet automatiskt partisk eller finns det något slag av
karens- eller preskriptionstid för sådana tidigare engagemang? Är
det endast journalister som hållit sig till yrket hela livet som kan
uppfylla kraven på integritet?
Här är inte platsen att sätta dessa gränser för tillåtna och
otillåtna engagemang. Det räcker att konstatera att dubbla roller
och rollbyten alltid innebär en risk för lojalitetskonflikter som
inskränker den journalistiska integriteten. Syftet här är att bidra
med faktaunderlag för debatten. Vår enkätundersökning ger näm
ligen en möjlighet att bedöma omfattningen av journalisternas
engagemang utanför det egna yrket.
Rollbyten

Av dagens journalister har 54 procent tidigare haft ett arbete
utanför mediesektorn som varat ett halvår eller mer. Sammanlagt
7 procent har då uteslutande varit verksamma som informatörer,
8 procent har erfarenhet både av informationsarbete och annat
arbete medan ytterligare 39 procent haft andra arbeten än infor
mationsarbete inom företag, offentlig sektor eller organisationer.
Det är således något under hälften av journalistkåren som haft sin
yrkeskarriär enbart förlagd till massmedievärlden.
Det relativt nära sambandet mellan informatörs- och journalist
yrkena illustreras av det faktum att strax över hälften (53 procent)
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av de intervjuade informatörerna uppger att de varit yrkesverk
samma mer än ett halvår inom press, radio eller television (se
vidare kapitel 8).
Privat umgänge

Det ligger i sakens natur att journalister i sitt dagliga arbete ofta
kommer i kontakt med företrädare för samhällets olika intresse
grupper. Vad som i detta sammanhang är av särskilt intresse är
huruvida dessa yrkesmässiga kontakter också har en motsvarighet
i det privata umgänget. Vilken risk finns det att journalister i ett
litet land som Sverige binds av vänskapsband och personliga
lojaliteter? Frågan är svårbedömd och enkäten kan bara i ringa
mån kasta ljus över problemet.
Den relativa omfattningen av det privata umgänget mellan
journalister och informatörer skiftar beroende på från vilken sida
förhållandet betraktas. Eftersom det finns fler journalister än
informatörer blir kontakternas omfattning större när de sätts i
relation till antalet informatörer än till antalet journalister. Sam
manlagt 24 procent av informatörerna anger att de träffar journa
lister privat åtminstone någon gång i veckan. Andelen infor
matörer som umgås med journalister vid sidan av arbetet åtmin
stone varje månad är 51 procent. Beräknat i förhållande till det
totala antalet journalister blir dessa siffror lägre. Andelen journa
lister som umgås med informatörer vid sidan av arbetet varje dag
eller varje vecka är 6 procent och andelen journalister som träffar
informatörer privat åtminstone någon gång i månaden är 16
procent (tabell 6.1).
Journalisterna har också ett inte försumbart privat umgänge
med personer de brukar skriva eller rapportera om. Tio procent
uppger sig ha sådana kontakter åtminstone någon gång i veckan.
Var fjärde journalist (27 procent) umgås i stort sett varje månad
med personer som de brukar bevaka.
Personkontakter anses av journalisterna i allmänhet ha stor
betydelse. På en direkt fråga angav 63 procent att de tillmätte
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Tabell 6.1 Journalisternas personkontakter

Procentuell andel av
tillfrågade journalister:

Sveriges Sveriges
Storstadspress:
Morgon-Kvälls- Lokal Tele Riks Lokal
Samtliga
radio
tidning tidning tidning vision radio

Umgås ofta vid sidan av arbetet med:
Journalister
64
Informatörer
16
Personer som redaktionen brukar
skriva/rapportera om
15

80
18

56
11

61
12

66
18

74
11

65
16

18

30

20

31

31

27

Personkontakters betydelse:
Avgörande betydelse
Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Inte särskilt stor betydelse
Ingen betydelse alls

20
38
24
13
5

17
41
30
10
1

22
45
22
7
4

12
44
26
12
6

17
48
31
0
3

29
43
29
0
0

22
41
25
9
3

Personkontakter, fördel/nackdel:
En stor fördel
En viss fördel
Varken fördel eller nackdel
En viss nackdel
En stor nackdel

3
31
15
33
18

4
24
26
31
15

4
23
29
27
16

0
36
12
34
18

18
21
4
46
11

3
29
15
32
21

5
25
24
29
17

Frågeformuleringar: "Hur ofta umgås du vid sidan av arbetet med:" (Procenttalen visar andelen
som umgås minst varje månad.) "Enligt din erfarenhet, vilken betydelse har starka och goda person
kontakter för möjligheterna att nå resultat inom de områden där du är verksam?" "Anser du rent
allmänt att umgänge vid sidan av arbetet mellan journalister och dem som journalister bevakar i
huvudsak är till fördel eller nackdel?"

”starka och goda personkontakter” avgörande eller mycket stor
betydelse för möjligheterna att nå resultat. Det förefaller råda
allmän enighet om denna bedömning. Svaren skiljer sig i allmän
het föga mellan olika medietyper (tabell 6.1).
Många journalister anser emellertid att personkontakterna är
förknippade med risker. På en allmän fråga om umgänget mellan
journalister och dem som journalister bevakar fanns det fler
journalister som ansåg att sådana kontakter är till nackdel än som
såg kontakterna som en fördel. Frågan är emellertid starkt kon
troversiell. Medan 46 procent av journalisterna anser att sådana
privata kontakter i huvudsak är till nackdel menar en relativt stor
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Tabell 6.2 Antal medlemskap och uppdrag i föreningar
Uppdrag

Medlemskap

Journa
lister

Befolk
ningen

Journa
lister

Befolk
ningen

0 föreningar
1 förening
2 föreningar
3
4
5
6
7
8
9
10 eller fler
Summa procent

2
8
19
21
16
13
8
5
3
2
2
100

6
16
21
19
14
11
5
3
2
1
1
100

65
25
8
2
1
0
0
0
0
0
0
100

66
24
6
2
1
0
0
0
0
0
0
100

Genomsnittligt antal

3,9

3,1

0,5

0,5

Antal medlemskap
resp, uppdrag

grupp, 30 procent, tvärtom att dessa personkontakter i huvudsak
är till fördel.
Föreningsengagemang

Journalisternas band till olika intressegrupper i samhället kan
också belysas genom medlemskap och uppdrag i olika orga
nisationer och föreningar. Journalistenkäten var i detta avseende
utformad på samma sätt som maktutredningens medborgarunder2
sökning, som baseras på ett representativt urval av befolkningen.
Det finns därför en möjlighet att direkt jämföra journalistkåren
med övriga svenskar.

2. Denna undersökning, som genomfördes hösten 1987, redovisas i Olof Petersson,
Anders Westholm & Göran Blomberg, Medborgarnas makt, Carlssons, Stock
holm 1989. Det kan nämnas att samma frågor även ställts i en nu pågående
undersökning om svenska ledare.
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Tabell 6.2 visar föreningsengagemangets totala omfattning. I
undersökningen ingick 29 olika typer av föreningar och organi
sationer. Så gott som samtliga intervjuade är medlem i åtminstone
någon förening. Andelen personer som är starkt engagerade i
föreningslivet är något större bland journalisterna än bland med
borgarna i allmänhet: 21 procent av journalisterna, mot 12 procent
av befolkningen, är medlem i sex eller fler föreningstyper. Vissa
av dessa skillnader hänger naturligt samman med journalisternas
yrkes- och livssituation. I jämförelse med befolkningsgenomsnittet är journalister oftare medlemmar i facket, annan yrkesorganisation (inte minst Publicistklubben), föräldraförening och
boendeförening. I det stora hela råder emellertid inga större
skillnader. Det genomsnittliga antalet föreningsmedlemskap är
3,9 bland journalisterna mot 3,1 i hela befolkningen.3
Jämförs antalet förtroendeuppdrag i föreningslivet försvinner
skillnaden helt. Bland såväl journalister som svenskar i övrigt är
det omkring en tredjedel som har något eller några uppdrag. Med
tanke på att benägenheten att åta sig uppdrag står i proportion till
utbildningsnivå och ålder skulle det ha funnits anledning att
förvänta att journalister, som i allmänhet har högre utbildning och
befinner sig i aktiva åldrar, i själva verket hade fler uppdrag än
befolkningen i allmänhet.
En mer detaljerad granskning av medlemskap och uppdrag
visar att journalisternas profil i några avseenden skiljer sig från
befolkningens (tabell 6.3). Journalisterna är särskilt engagerade i
vissa speciella frågor. De är i större utsträckning än den genom
snittlige svensken medlemmar i miljöorganisationer, kulturfören
ingar, grupper för internationella frågor (t.ex. Amnesty eller soli
daritetsrörelser) och fredsorganisationer. Tidigare undersök
ningar, såväl i Sverige som utomlands, har visat att dessa
3. I tabell 6.2 ingår ej politiska partier. För jämförbarhetens skull har medborgar
undersökningens data här bearbetats på exakt samma sätt som joumalistenkäten
(kategorin ”annan förening” har uteslutits). Talen avviker därför marginellt från
de tidigare redovisade.
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Tabell 6.3 Engagemang i föreningslivet
Uppdrag

Medlemskap

Journa
lister

Befolk
ningen

Journa
lister

Befolk
ningen

Idrottsförening
Friluftsförening
Miljöorganisation
Kultur-, musik-, dans-, teaterförening
Annan hobbyförening

34
14
25
27
12

36
11
8
17
13

9
1
1
5
2

8
1
0
4
3

Motororganisation
Förening för boende
Föräldraförening
Handikapp- eller patientförening
Invandrarorganisation

11
36
16
3
2

12
28
10
4
2

1
6
2
0
0

2
4
2
1
0

Kvinnoorganisation
Pensionärsorganisation
Aktieägarförening
Grupp inom svenska kyrkan
Frikyrkligt samfund

3
0
4
1
3

2
7
6
4
5

1
0
0
0
1

0
1
1
1
3

Annat religiöst samfund
Humanitär hjälporganisation
N ykterhetsorgan isation
Frivillig försvarsorganisation
Fredsorganisation

2
10
2
5
5

2
9
3
5
2

0
1
1
1
1

0
2
1
2
0

Lokal aktionsgrupp
Grupp för internationell fråga
Ordenssällskap
Konsumentkooperativ
Annat kooperativ

2
13
4
27
6

2
3
3
36
11

0
1
1
1
1

0
0
1
1
2

Facklig organisation
Lantbrukarorganisation
Företagar- eller arbetsgivareförening
Annan yrkesorganisation
Politiskt parti

96
2
1
24
13

60
4
3
5
15

13
0
0
2
3

8
1
0
1
2

Procentuell andel som är
medlem resp, har uppdrag

organisationer kan ses som ett uttryck för protest och opposition
mot det sena industrisamhällets yttringar. Dessa s.k. ”new social
movements” stöds inte minst av yngre och högutbildade personer.
De nya rörelsernas ideologiska värdegrundval har beskrivits som
”postmaterialistisk”.
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Dessa organisationers politiska inflytande under 1970- och
1980-talen har berott mindre på att de haft ett starkt utbyggt
organisationsnät med många medlemmar, utan mer på att de
genom slagkraftiga aktioner och effektiv opinionsbildning kunnat
påverka beslutsfattandet.
Politiskt engagemang

Även om sambandet mellan yrkestillhörighet och partival under
de senaste decennierna tenderat att försvagas utmärker sig det
svenska partisystemet alltjämt av klart markerade skillnader mel
lan olika sociala grupper. Medan de politiska skiljelinjerna i andra
länder är starkt bestämda av exempelvis religiösa, etniska, språk
liga och regionala olikheter är i Sverige de socialekonomiska
faktorerna helt dominerande. Intervjuundersökningar i samband
med valen kan fortfarande belägga de stora skillnader i partival
som finns mellan olika yrkesgrupper.4
Det finns därför ingen anledning att vänta att partisympatifördelningen inom en speciell yrkesgrupp exakt skulle överens
stämma med de politiska preferenserna i hela befolkningen. Det
visar sig också mycket riktigt att journalistkårens politiska upp
fattningar i några avseenden avviker från väljarkåren i allmänhet
(tabell 6.4).5
Tre partier har starkare stöd bland journalisterna än i befolk
ningen. Vänsterpartiet kommunisterna har cirka tre gånger så
många anhängare i journalistkåren som i valmanskåren. Miljö
partiet är dubbelt så starkt bland journalisterna. Folkpartiet har
några procentenheter fler sympatisörer bland journalisterna.

4. Se Sören Holmberg, & Mikael Gilljam, Väljare och val i Sverige, Bonniers,
Stockholm 1987, kap. 9.
5. Enkätfrågan hade formuleringen ”Vilket politiskt parti anser du dig stå närmast?”.
Dem som inte ansåg stå nära något parti uppmanades att ange det parti som man
ansåg vara det minst dåliga partiet. Fyra procent vägrade svarade på frågan;
ytterligare 18 procent angav svarsalternativet ”inget parti”.
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Tabell 6A Journalisternas partisympatier
Partisympatiernas pro
centuella fördelning

Partisympati
Vpk
S

Fp

C

M

Mp

KdS

Arbetsplats:
Storstadspress: morgontidning
Storstadspress: kvällstidning
Lokaltidning
Sveriges Television
Sveriges Riksradio
Lokalradio
Frilansjournalist

22
29
14
20
29
26
38

26
29
38
30
33
22
24

2
4
9
7
5
9
2

29
19
14
18
14
17
9

10
13
13
15
10
13
8

11
6
10
10
10
13
18

0
0
2
0
0
0
1

Födelseår:
Före 1930
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960 eller senare

9
6
24
30
20

45
37
34
23
23

12
6
5
5
5

3
21
13
15
27

30
26
13
8
7

0
4
12
17
16

0
0
0
2
3

Kön:
Kvinna
Man

25
21

24
33

6
5

14
16

14
13

16
11

0
1

Faderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
19
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn. 20
Studentexamen, 3-årigt gymnasium 25
Akademisk utbildning
29

39
28
12
17

8
2
6
3

14
17
20
18

11
19
19
11

8
12
16
21

1
1
2
1

Moderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
19
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn. 22
Studentexamen, 3-årigt gymnasium 27
Akademisk utbildning
32

36
27
16
17

6
7
4
2

14
18
11
22

14
11
24
8

10
13
16
18

1
3
2
0

Utbildning:
Journalisthögskolan Stockholm
Journalisthögskolan Göteborg
Informationsutbildning högskola
Journalistutbildning folkskola
Fortbildning: FOJO-kurs
Annan journalist/info-utbildning

34
36
24
17
17
15

20
35
19
30
34
26

6
5
8
5
6
6

22
8
13
12
13
10

3
5
6
5
14
25

16
10
27
25
15
16

0
1
2
7
2
2

Samtliga journalister

22

30

6

16

13

12

1

7
7
7

36
37
38

11
11
11

12
13
12

24
22
23

6
6
6

3
3
3

Valmanskâren
SCB PSU november 1989
Sifo oktober-december 1989
Temo oktober-november 1989

Procenttalen läses radvis.
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Av en jämförelse med tillgängliga partisympatiundersökningar
hösten 1989 framgår att det borgerliga blocket tillsammans har
färre sympatisörer inom journalistkåren an bland väljare i allmän
het. Även om socialdemokraterna har något färre anhängare bland
journalisterna har, till följd av vpk:s starka position, det socialis
tiska blocket en knapp övervikt inom journalistkåren.
Detta förhållande är, utifrån betraktat, inte alldeles väntat. Som
tidigare påpekats råder det nämligen borgerlig dominans inom
svensk press. Den socialistiska pressen har ända sedan dess till
komst befunnit sig i numerärt underläge. Enkätundersökningen
visar också att det finns nästan tre gånger så många journalister
som arbetar på borgerliga tidningar än som arbetar på de social
demokratiska eller de få kommunistiska tidningarna. Det visar sig
emellertid att sambandet mellan tidningens politiska färg och
journalistens politiska övertygelse i ett avseende är tämligen
svagt (tabell 6.5). Inom de borgerliga tidningarna finns det näm
ligen ungefär lika många socialistiska journalister som borgerli
ga. Däremot är den politiska enhetligheten större på de socialis-

Tabell 6.5 Politisk färg och journalisternas partisympati
Journalisternas
partisympatier, procent

Socialdemokraterna, vpk

Folkpartiet, centern, moderaterna

Miljöpartiet, KdS, övrigt parti

Summa procent

Tidningens politiska färg
Soc
Borg
Övr

Samtliga

78

43

47

52

9

44

35

35

13

13

18

14

100

100

100

100

I bearbetningen ingår endast dagspressjournalister som uppgivit partisympati.
"Soc": Socialdemokratisk, kommunistisk.
"Borg": Borgerlig, liberal, obunden liberal, moderat, obunden moderat, center.
"Övr": Obunden, annan.
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tiska tidningarna. De borgerligt sinnade journalisterna är här i klar
minoritet. Den sammantagna effekten blir att de borgerliga parti
erna är i majoritet på dagspressens ledarsidor men i minoritet
bland de redaktionella medarbetarna.
Journalisternas bakgrund och ålder har också betydelse för
partisympatierna. Bland de äldre journalisterna dominerar social
demokrater och moderater. Stödet för vpk och miljöpartiet är
koncentrerat till dem som är födda på 1940-talet eller senare.
Ungefär hälften av de tillfrågade journalister som gått på journa
listhögskola är anhängare till vpk eller miljöpartiet.
Det finns också ett fullt tydligt samband med föräldrarnas
sociala position. Den största andelen som sympatiserar med
vänsterpartiet kommunisterna eller miljöpartiet återfinns bland
journalister som kommer från akademikerhem. Journalister som
har föräldrar med lägre utbildning är i större utsträckning social
demokrater.
Denna sociologiska ögonblicksbild stämmer väl med vad som
redan tidigare är känt från de statsvetenskapliga väljarundersökningarna. I början av 1970-talet förändrades vänsterpartiet
kommunisternas sociala bas. Från att övervägande ha varit ett
arbetarparti blev vpk i stor utsträckning ett parti för yngre, högutbildade väljare. Redan vid valet 1976 hade det blivit fullt tydligt
att vpk fått en jämförelsevis stark ställning inom ”områdena vård,
utbildning och kultur (sjuksköterskor, lärare, journalister etc)”.6
Det är också ett faktum, såväl i Sverige som i övriga Västeuropa,
att miljöpartiet stöds av förhållandevis många studerande och
högutbildade inom dessa områden.
Inget i enkäten tyder dock på att journalisterna är mer politiskt
aktiva än befolkningen i övrigt. Andelen journalister som är
medlem i något politiskt parti (13 procent) är inte högre än i hela
valmanskåren. Andelen som har förtroendeuppdrag i något poli-

6. Olof Petersson, Väljarna och valet 1976. Valundersökningar, rapport 2. Statis
tiska centralbyrån/Liber, Stockholm 1977, s. 37.
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tiskt parti är heller inte signifikant högre än i befolkningen.
Journalistenkäten innehöll därutöver en särskild fråga om offent
liga uppdrag. Inte mer än fem procent sade sig ha sådana uppdrag.
Två procent har kommunala uppdrag, en procent har uppdrag i
något statligt organ och två procent har andra offentliga uppdrag.
Bilden av journalisternas föreningsengagemang och politiska
engagemang stämmer därför i viktiga avseenden överens. Många
journalister är, i jämförelse med befolkningen som helhet, särskilt
engagerade av vissa speciella samhällsproblem, såsom miljö, fred
och internationella frågor. Vänsterpartiet kommunisterna och
miljöpartiet har många anhängare. Journalisternas engagemang
tar sig dock relativt sällan uttryck i öppen aktivitet och offentliga
uppdrag.
Så har det emellertid inte alltid varit. Tidigare spelade tidnings
män en betydelsefull roll i svensk politik. Ledande politiker, inte
minst inom arbetarrörelsen, förenade ofta partipolitiskt engage
mang med publicistisk verksamhet. Under 1930-talet utgjordes
12-13 procent av andra kammarens ledamöter av tidningsmän.7
Sedan dess har inslaget av massmediefolk i riksdagen minskat och
är efter valet 1988 nere i 2 procent.8
Enkätformuläret innehöll också ett antal frågor om uppfatt
ningar i politiska sakfrågor. Samma frågor, med exakt likalydande
formuleringar, har tidigare ställts till ett representativt urval av
väljarkåren. Det finns därför möjlighet att undersöka i vilka
avseenden journalisternas samhällsuppfattningar skiljer sig från
allmänhetens (tabell 6.6).
I många fall är åsiktsskillnaderna små eller helt obetydliga.
Journalister har i stort sett samma uppfattningar om exempelvis
skattepolitik, sextimmars arbetsdag, privat sjukvård och inkomst
utjämning som väljare i allmänhet. I andra fall råder dock större
skillnader. Väljarkåren är framför allt mer försvarsvänlig än jour7. Lars Sköld & Arne Halvarsson, ”Riksdagens sociala sammansättning under
hundra år”, i Samhälle och riksdag, 1, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1966.
8. Fakta om folkvalda. Riksdagen 1988-1991. Riksdagen, Stockholm 1989.
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Tabell 6.6 Åsikter i politiska sakfrågor
Opinionsbalans
Journalister

+36
Minska försvarsutgifterna
-58
Ta emot färre flyktingar i Sverige
Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan
+14
bevara sin egen kultur
-78
Minska u-hjälpen
-28
Minska de sociala bidragen
Tillåta reklam i svensk TV
+19
-15
Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare
Ansöka om medlemskap i den Europeiska Gemenskapen (EG) +7
+71
Bygga fler barndaghem
+12
Minska den offentliga sektorn
-26
Behålla kärnkraften, även efter år 2010
+ 10
Avskaffa löntagarfonderna
+49
Stoppa privatbilismen i innerstäderna
+48
Minska inkomstskillnaderna i samhället
+10
Bedriva mer av sjukvården i privat regi
+35
Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande
-25
Sänka skatten på höga inkomster

Väljarkåren

Differens

-23
-6

59
52

-27
-49
-7
+40
+5
+26
+52
-4
-10
+24
+38
+41
+ 17
+28
-27

41
29
21
21
20
19
18
17
15
14
11
7
7
7
2

Opinionsbalans: (+) anger övervikt för positiva svar, dvs "bra förslag"; (-) anger övervikt
för negativa svar, dvs "dåligt förslag".
Differens: Absoluta skillnaden mellan journalister och väljarkåren (bortseende från tecken).
Uppgifter om väljarkåren är hämtade från 1988 års väljarundersökning som under ledning av
Sören Holmberg genomfördes vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

nalisterna. En majoritet av journalisterna vill minska försvarsutgifterna, medan flertalet i befolkningen är negativ till detta
förslag. Journalisterna skiljer sig också från den breda folkopinio
nen genom att vara mer positiva till flyktingar, invandrare, u-hjälp
och sociala bidrag. Journalisterna är också mer negativa till kärn
kraft än väljarna.
I de flesta vänster-högerfrågor står journalisterna till vänster
om allmänheten. Det finns emellertid enstaka undantag; journa
listerna är mer positiva till förslaget att minska den offentliga
sektorn. Helhetsbilden är ändå en journalistkår som har mer
radikala åsikter än befolkningen som helhet. Slutsatsen bekräftas
av ett i svensk och internationell politisk sociologi vanligt använt
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Tabell 6.7 Placering på vänster-högerskala
Medeltal
Parti

Journalister

Väljarkåren

Vänsterpartiet kommunisterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Miljöpartiet

2,0
3,3
5,1
5,8
7,1
3,8

2,5
3,7
5,9
6,4
7,6
4,6

Samtliga

4,1

5,0

Frågeformulering: "Man brukar ju ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas
längs en skala från vänster till höger. Var på skalan skulle du vilja placera dig?"
(Långt till vänster = 0, långt till höger = 10.)
Data för väljarkåren från 1988 års väljarundersökning. Se Sören Holmberg "Åttiotalets högervind",
i S. Holmberg & L. Weibull, red., Åttiotal: svensk opinion i empirisk belysning, statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet 1989, s. 116.

mätinstrument, nämligen hur den intervjuade själv placerar sig på
en vänster-högerskala (som i detta fall var graderad från 0 till 10).
Samma frågeteknik har använts i de riksomfattande väljarundersökningarna. Som tabell 6.7 visar placerar sig journalisterna
genomsnittligt ett skalsteg till vänster om väljarna. Detta skulle
kunna vara ett resultat av att det bland journalisterna finns jäm
förelsevis fler vpk:are och färre moderater. Tabellen visar att det
inte är hela förklaringen. Även inom varje parti ligger journa
listerna till vänster om valmanskåren.
Det är på sitt sätt föga förvånande att journalisternas samhälls
uppfattningar i vissa avseenden skiljer sig från befolkningens.
Många journalister har ett starkt samhällsintresse och drivs av en
strävan att kritiskt granska samhällets etablerade institutioner.
Denna rolluppfattning harmonierar mycket väl med en radikal,
vänsterorienterad politisk uppfattning.
Ett starkt engagemang kan givetvis förenas med en strävan efter
opartiskhet. Däremot kan värderingar påverka urvalet av ämnen
och problem. De nya rörelserna inom miljö, fred och internatio125

nella frågor har starkt stöd i befolkningen, trots att de har relativt
få aktiva medlemmar. Deras styrka grundas inte minst på effektiv
opinionsbildning. Den starka förankringen bland journalisterna
har knappast försvårat de nya rörelsernas massmediala fram
gångar.

Redaktionell integritet
Strukturella bindningar och journalisters personliga engagemang
är två omständigheter som kan påverka massmedias integritet. En
tredje faktor är förekomsten av begränsningar i det redaktionella
arbetet. Många starka intressegrupper i samhället strävar att på
verka vad som publiceras och sänds. De enskilda redaktionernas
möjlighet att fatta självständiga beslut blir därmed avgörande.
Var ligger makten över medias innehåll: hos medieinstitutionerna själva eller hos aktörer i medias omgivning? Frågan är
lika central som omstridd inom massmedieforskningen.
En grupp forskare riktar uppmärksamheten mot de redaktio
nella medarbetarna. Media förutsätts ha tillgång till en strid ström
av information och nyheter. Journalisterna antas ha en betydande
frihet att välja och presentera nyheter. Journalisternas nyhetsideo
logier, principer för nyhetsvärdering eller allmänna värderingar
får därmed stor betydelse för slutresultatet.9 Den redaktionella
integriteten skulle därmed vara stor.
En annan skola hävdar emellertid att journalisternas handlings
frihet är starkt kringskuren. Tidsbrist, dåliga ämneskunskaper och
svårigheter att få fram information placerar journalisterna i ett
underläge i förhållande till källorna. Man har till och med talat
om ”källornas tyranni”. Makten över innehållet ligger därför
9. Ett exempel utgörs av Jörgen Westerståhl & Folke Johansson, Bilden av Sverige,
SNS, Stockholm 1985. Författarna betonar särskilt nyhetsvärderingsprinciper
och nyhetsideologier som förklaringar till massmedias bild av verkligheten.
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snarare hos de omskrivna än hos de skrivande.10 Den redaktionella
integriteten anses därmed vara liten.
Ett slags tredje ståndpunkt företräds av dem som snarast beto
nar samspelet och det ömsesidiga beroendet mellan källor och
journalister. Graden av inflytande hos de olika parterna anses
variera med den aktuella förhandlingsstyrkan. 11
Det rör sig här om tre teorier som knappast bör ses som
varandra uteslutande hypoteser. Graden av journalistiskt själv
bestämmande bör i stället betraktas som variabel. Under vissa
betingelser kommer källornas dominans att vara större. Under
andra arbetsvillkor vidgas utrymmet för självständiga redaktio
nella principer. En avgörande faktor är mediernas inre organi
sation. Ju större tidspress, ju färre resurser medierna har och ju
sämre kunskaper journalisterna besitter, desto större blir beroen
det av källorna och samhällets olika maktcentra.12
Idealet om mångfald ställer också krav på stor integritet mellan
olika medieinstitutioner. Formell eller informell samordning mel
lan olika medier minskar utrymmet för självständig nyhetsvärde
ring och minskar därmed också antalet alternativ. Förekomsten
av redaktionellt samarbete, dubbelanvändning av artiklar och
gemensamma redaktioner är relativt begränsad i Sverige, men
saknar, som visats i kapitel 4, ingalunda betydelse. Den interna
tionella informations- och underhållningsbranschen känneteck
nas för närvarande av tendenser till såväl vertikal som horisontell
integration. Svenska exempel på ömsesidigt beroende mellan
olika medietyper är pressens roll som ägare av Sveriges Radio

10. Se t.ex. Lars Furhoff, Makten över journalistiken. Natur och Kultur, Stockholm
1986.
11. Se norska maktutredningens rapport om massmedier, NOU 1982:30. Jfr även
Kent Asp, Mäktiga massmedier. Akademilitteratur, Stockholm 1986. För en
översikt över forskningsläget, se Monika Djerf, Massmedier och beslutsfattare:
en litteraturstudie. Maktutredningen, rapport 24, 1989. Se även Mark Fishman,
Manufacturing the News, University of Texas Press, Austin 1980.
12. Johan P. Olsen, red., Meninger og makt, Universitetsförlaget, Bergen 1980, s. 40.
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samt några dagstidningars ägande och inflytande över lokala
kabel-TV-kanaler.
Men interna beroenden behöver inte alltid ta sig institutiona
liserade former. Medier som arbetar under konkurrens, men med
olika sändnings- och publiceringstider, har svårt att undgå att
påverkas av vad andra medier rapporterar. Strävan efter att vara
ensam om nyhet är visserligen en faktor som ökar variationen.
Men en konkurrenssituation kan också leda till ökad likriktning.
Undersökningar av valrörelserna tyder på att det är likheten och
inte skillnaden mellan olika mediers bevakning som är det mest
framträdande draget i svensk politisk journalistik.
För att en händelse eller ett avslöjande skall bedömas som en
stor och viktig riksnyhet räcker det sällan att den presenteras i ett
enda medium. Först när flera andra redaktioner hakat på får
nyheten sin verkliga status. Journalisternas egna bedömningar av
en nyhets relativa värde grundas i inte ringa mån på hur stor
uppmärksamhet den väckt i andra medier.
Enligt journalisternas egen bedömning spelar denna benägen
het att följa och förstärka varandra stor roll i svenska massmedia.

Tabell 6.8 Bedömning av nyhetsdrevets betydelse
Journalister

Informatörer
Företag

Stat

Procentuell fördelning

Avgörande betydelse
Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Inte särskilt stor betydelse
Ingen betydelse alls

Summa procent

Kommun Org.,
landsting partier

19
41
34
6
0

13
42
32
13
1

14
49
29
8
0

11
39
36
12
1

10
56
27
8
0

100

100

100

100

100

Frågans formulering: "Det hävdas ibland att många riksnyheter drivs fram genom en intern pro
cess inom media: en händelse blir ingen nyhet förrän någon ’hakat på’. Vilken betydelse anser du
att detta slags process har i svenska massmedia?"
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Sammanlagt 60 procent anser att det är av mycket stor eller
avgörande betydelse att andra medier hakar på för att en händelse
skall bli en nyhet. Merparten av de intervjuade informatörerna gör
samma bedömning (tabell 6.8). Endast en liten minoritet anser att
detta slags ”nyhetsdrev” saknar betydelse.
Olika medier har olika genomslagskraft i denna medias egen
självförstärkande process. Riksmediernas Stockholmsredaktioner väger givetvis tyngre än små lokala medier. Att söka rang
ordna rikets olika nyhetsredaktioner efter något slags kriterium
på faktiskt inflytande är förknippat med betydande svårigheter.
Däremot är det inte utan intresse att beakta de inblandades sub
jektiva uppfattning av olika mediers relativa betydelse. Eftersom
nyhetsdrevets process drivs av journalisternas bedömningar av
vad som är viktigt och mindre viktigt är naturligtvis en viktig
faktor vilka redaktioner som anses ha störst inflytande över den
allmänna bedömningen.
Enkätformuläret innehöll en förteckning över 19 olika tid
ningar, nyhetsbyråer och nyhetsredaktioner. De tillfrågade jour
nalisterna ombads ange vilken genomslagskraft de har i denna typ
av process, dvs vilken betydelse det har att en händelse uppmärk
sammas av respektive redaktion. Svaren redovisas i tabell 6.9.
Televisionens två nyhetsprogram toppar listan. Sammanlagt 85
procent anser att det är av mycket stor eller avgörande betydelse
att Rapport uppmärksammar saken; i stort sett lika många (84
procent) avger samma omdöme om Aktuellt. Riksradions Eko
redaktion och Expressen hamnar på tredje och fjärde plats, följda
av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Däremot anses dagspressen
utanför Stockholm eller de fackliga tidningarna ha mindre bety
delse i detta sammanhang.
Samma frågor om nyhetsdrevets betydelse har ställts till de
intervjuade informatörerna. I allt väsentligt delar informatörerna
journalisternas bedömningar. Rapport och Aktuellt anses också
mycket betydelsefulla. Informatörer i partier och organisationer
placerar dock Ekot på första plats. Det finns vissa smärre skill
nader mellan olika grupper av informatörer. Relativt många in129

Tabell 6.9 Bedömning av olika mediers betydelse i nyhetsdrevet
Informatörer

Journalister
Procentuell andel som
svarat antingen avgörande
eller mycket stor betydelse

Rapport
Aktuellt
Ekot
Expressen
Dagens Nyheter
Aftonbladet
TT
Svenska Dagbladet
Dagens Industri
Veckans Affärer
Affärsvärlden
FLT
A-pressen
Göteborgs-Posten
Arbetet
Göteborgs-Tidningen
Sydsvenska Dagbladet
Kvällsposten
Fackliga tidningar

Dags
press

84
84
75
74
66
65
55
44
32
25
14
10
10
8
10
8
7
6
3

Radio,
TV

85
85
77
62
67
55
55
44
31
26
15
9
9
10
6
5
9
7
2

Företag

87
84
75
61
77
56
55
61
64
40
34
16
14
15
19
ir
9
5
1

Stat

85
82
81
60
80
58
65
57
42
18
15
23
23
15
8
10
11
5
3

Kommun Org.,
landsting partier

91
91
80
66
84
63
70
69
49
31
20
7
9
10
10
4
7
6
1

84
84
86
64
82
62
74
58
29
22
8
22
22
14
18
10
16
4
4

I ovanstående tabell ingår de journalister resp, informatörer som svarat att nyhetsdrevet har av
görande, mycket stor eller ganska stor betydelse.

formationsansvariga inom företag, kommuner och landsting näm
ner affärstidningarna som viktiga i nyhetsprocessen. Nyhetsbyrå
erna Förenade Landsortstidningar och A-pressen utpekas särskilt
av informatörer inom myndigheter, organisationer och politiska
partier.
Nyhetsdrevet når sitt fullfjädrade uttryck när stora avgörande
nyheter sprids mellan olika medier och de flesta nyhetsredak
tioner engagerar sig och driver på varandra i jakten på nya
vinklingar och nya fakta. När drevet når sin höjdpunkt kommer
frågan att helt dominera nyhetsutbudet. Händelsen blir en följe
tong med eget namn och egen vinjett. På redaktionerna avdelas
särskild personal för att föra berättelsen framåt. Medias självförstärkande process når här full kraft.
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Flertalet av det sena 1980-talets avslöjanden och affärer har
drivits fram genom en sådan process. Medias enhetlighet har
förstärkt medias kollektiva kraft som granskare och kritiker. Till
spetsat kan man säga att det finns en spänning mellan å ena sidan
medias externa integritet och å andra sidan den interna integri
teten mellan enskilda redaktioner. När medierna uppträder som
flock ökar medias betydelse i förhållande till andra maktcentra i
samhället. Faran är emellertid att enhetligheten övergår till likfor
mighet. Kravet på mångfald i opinionsbildningen förutsätter att
varje redaktion gör självständiga bedömningar. Tvånget att följa
efter de andra kan leda till att massmedias uppmärksamhet blir
som en enda strålkastare som hastigt flackar från den ena sensa
tionen till den andra.
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7. Makten över massmediesystemet

Tidigare, i kapitel 4, har det svenska massmediesystemet beskri
vits. Detta kapitel kommer att ägnas två stora frågor, nämligen dels
hur mediestrukturen förändrats, dels varför strukturen ändrats.
Det skall från början göras klart att ambitionen inte är att ge en
detaljerad historieskrivning över de enskilda händelser och beslut
som format svenska mediers uppkomst och utveckling. Syftet är i
stället att söka urskilja några stora huvuddrag i den process som
lett fram till dagens mediesituation. Därefter diskuterats några
viktiga betingelser för detta historiska förlopp. Uppmärksamhèten
riktas främst mot samspelet mellan teknologiska, ekonomiska och
politiska faktorer. Avslutningsvis görs ett försök att bedöma i
vilken mån medborgarna kunnat påverka medieutvecklingen.

Ett historiskt perspektiv
Dagens svenska massmediesystem har fått sin speciella struktur
till följd av en utveckling som sträckt sig över ett och ett halvt
sekel. De stora dragen i utvecklingen kan fångas med en indelning
i fyra stora skeden. Gränserna mellan dessa perioder är givetvis
inte knivskarp. Det rör sig om långdragna processer över skeden
som delvis överlappar varandra. De angivna årtalen syftar endast
till att ge en ungefärlig tidsangivelse.
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Liberalisering (ca 1840-1890)

År 1840 utgör en betydelsefull vändpunkt i svensk massmediehistora. Då fattade riksdagen ett principbeslut om att avveckla den
statliga indragningsmakten, som alltsedan 1812 givit myndig
heterna rätt att stoppa tidningar med misshagligt innehåll. Några
år senare försvann bestämmelsen för gott. Efter många turer var
den statliga censuren därmed slutgiltigt avskaffad.
Pådrivande i kampen mot indragningsmakten var Lars Johan
Hierta, som 1830 grundade Aftonbladet, ofta betecknad som den
första moderna svenska tidningen. Framväxten av en fri press
förändrade radikalt den svenska offentligheten. Mellan 1840 och
slutet av 1880-talet mer än fördubblades antalet tidningar av
dagspresskaraktär, från 80 till närmare 200. Många av dagens
största morgontidningar grundades under denna period. Några
exempel är Nerikes Allehanda (1843), Sydsvenska Dagbladet
(1848), Göteborgs-Posten (1858), Dagens Nyheter (1864) och
Svenska Dagbladet (1884). Pressen förvandlades under denna
period från en lyxvara för några få till en informationskälla för
stora befolkningsgrupper. Vid sekelskiftet hade dagspressens
samlade upplaga passerat en miljon.1

Partipress (ca 1890-1920)
De flesta tidningar som startades under 1800-talet uttryckte libe
rala och konservativa värderingar. När de lösa grupperingarna i
riksdagen kring sekelskiftet utvecklades till mer fast samman
hållna politiska partier blev bindningarna till dagstidningarna
tydligare. Det började bli befogat att tala om en partipress i modern
mening. Fler och fler tidningar antog de nya partinamnen som
politisk beteckning på sina tidningar. I nära anslutning till social-

1. Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson & Per Rydén, En svensk presshisto
ria, Esselte Studium, Stockholm 1983.
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demokratiska partiets tillkomst 1889 grundades arbetarrörelsens
första tidningar, Social-Demokraten (1885) och Arbetet (1887).
Tidningarna blev viktiga språkrör för de nybildade partierna.
Vid denna tid var det därför inte ovanligt att det fanns tre eller
fyra konkurrerande tidningar på varje utgivningsort. Förutsätt
ningarna skilde sig dock åt. Liberalerna och högern kunde förlita
sig på stöd från redan etablerade tidningar, medan socialdemo
kraterna stod inför uppgiften att grunda en ny egen press. Tidning
arnas betydelse var uppenbar även för Bondeförbundet, som
bildades 1913. Under de första åren grundade partiet ett tiotal
egna tidningar.2

Koncentration (ca 1920-1970)

Premiären för nationella radiosändningar i Sverige sammanfaller
i tiden med de första tecknen på en tillbakagång för dagspressen.
År 1919 hade Sverige 235 dagstidningar, men under 1920-talet
stannade tillväxten och antalet tidningar började så småningom i
stället att minska.
I januari 1925 sändes de första svenska radioprogrammen. AB
Radiotjänst fick ensamrätt på rundradiosändningar. Radions stora
genombrott kom under andra världskriget och dess glansperiod
inföll åren mellan krigsslutet och televisionens införande i slutet
av 1950-talet. Efter endast några få år var antalet TV-licenser
nästan lika stort som antalet radiolicenser. TV-tittare ökade i antal
samtidigt som radions lyssnarsiffror dalade.
Även för dagspressen innebar 1950-talet problem. Mellan 1950
och 1970 försvann en tredjedel av alla tidningar med utgivning
mer än en gång i veckan. Närmare hälften av alla sexdagars-

2. Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier. En bok om press, radio och TV,
4 uppL, Bonniers, Stockholm 1989, kap. 4; Stig Hadenius, ”Partipressens upp
gång och fall”, i K. Asp m.fl. Väljare, partier, massmedia, Liber, Stockholm 1982.
Sven Tollin, Svenska Dagstidningar 1900-1965. Antal och politisk gruppering,
Svenska Tidningsutgivareföreningen, Stockholm 1965.
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tidningar lades ned. Antalet orter med konkurrerande flerdagarstidningar minskade från 50 till 20.
Tidningsdöden var dock inte ett uttryck för att tidningsläsandet
minskade. Inget tyder på att radions och televisionens tillkomst
på allvar hotat dagspressen. Expressens tillkomst 1944 visade att
det fanns en marknad för en ny, modernt redigerad kvällstidning.
Under krisperioden ökade dagspressens totalupplaga med när
mare en miljon exemplar och höll i stort sett jämn takt med
befolkningsutvecklingen. Lönsamhetsproblemen förklaras i stäl
let främst av stigande kostnader och svårigheter för mindre tid
ningar att konkurrera om annonsintäkterna.
Elektronisk uppsplittring (ca 19700

Årtiondena efter andra världskriget kännetecknades av massme
diernas centralisering. Små tidningar slogs ut. Etermedier, först
radio och sedan television, fick en central ställning. Homogenisering och riksenhetlighet befrämjades. Även om allmäntelevisio 
nens två kanaler fortfarande har flest tittare går utvecklingen nu
mot ett mer varierat utbud och mer differentierade medievanor.
Den nya fas som just inletts är den elektroniska uppsplitt
ringens tid. Ny teknik har fött nya massmedieformer såsom video,
satellitsändningar, kabel-TV, text-TV, teletex och datakommu
nikation. Besluten att införa närradio och kabel-TV har visat sig
få stor principiell betydelse. Sveriges Radios monopolställning är
på väg att luckras upp.

Teknologi, ekonomi, politik
Redan denna korta översiktsskildring av massmediesystemets his
toria visar att det inte finns någon enda händelse eller orsak som
kan utpekas som förklaring till att den rådande uppsättningen
massmedieinstitutioner ser ut som den gör. Utvecklingen har
bestämts av flera samverkande faktorer. Tre huvudfaktorer bör
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särskilt uppmärksammas, nämligen teknologi, ekonomi och poli
tik.
De teknologiska faktorernas betydelse för medieutvecklingen
behöver knappast ytterligare understrykas. Telegrafen och tele
fonen revolutionerade nyhetsförmedlingen för ett sekel sedan.
Möjligheten att snabbt trycka och distribuera tidningar var en
förutsättning för den masspridda dagspressen. Trådlösa radio
sändningar lade grunden till en helt ny medieform. Tekniken att
på elektronisk väg överföra rörliga bilder öppnade vägen för
televisionen. Landvinningar inom elektronik, teleteknik, rymd
teknik och datateknik är på väg att helt förändra möjligheterna att
kommunicera.
Undan för undan har massmedias ekonomiska betydelse ökat.
Den stigande läskunnigheten och nya distributionsformer ledde
till en snabbt expanderande tidningsmarknad med stora förtjänst
möjligheter. Tillkomsten av etermedia gav upphov till en ny
marknad. Stora ekonomiska intressen står på spel i kampen om
televisionen. I ett samhälle där information och informations
förmedling får allt större betydelse ökar massmedias ekonomiska
tyngd.
De politiska faktorernas betydelse för massmedieutvecklingen
är också uppenbara. De politiska partierna tog tidigt pressen i bruk
för att agitera, organisera och debattera. Tidningsbranschen har
genom det statliga presstödet blivit föremål för politiska beslut.
Rätten till radiosändningar monopoliserades av staten. Televisio
nen har givit upphov till en långvarig politisk strid.
Teknologiska, ekonomiska och politiska faktorer har sålunda
var och en på sitt sätt format medieutvecklingen. Bilden kompli
ceras emellertid av att det många gånger varit fråga om ett
samspel. Tekniska uppfinningar har givit upphov till nya mark
nader. Rätten att utnyttja vissa tekniska lösningar har kommit att
regleras av politiska beslut. Marknadskrafternas fria spel har
delvis begränsats genom offentliga ingripanden.
Kanske är samspelet mellan teknik, ekonomi och politik sär
skilt tydligt just inom massmedieområdet. Fenomenet är inga137

lunda nytt. Även tidigare i historien har medieutvecklingen i hög
grad bestämts av maktpolitiska villkor. Den tekniska utveck
lingen gav nya instrument i kampen om själarna. Makten över
tanken har därför genom historien i mycket handlat om en makt
kamp om medieinstitutionerna. Tryckpressen öppnade helt nya
möjligheter att sprida idéer. Den tidens två mäktiga etablisse
mang, staten och kyrkan, använde all sin uppfinningsrikedom för
att kontrollera användningen av det nya mediet. Boktryckare
övervakades, manuskript förhandsgranskades, böcker förbjöds
och distributörer förföljdes.
Detta århundrades elektroniska revolution har också fått makt
havarna att reagera snabbt. Makten över radio och television blev
en politisk stridsfråga. Satelliter, kablar, datanät och annan ny
teknik öppnar nya möjligheter. Mediestrukturen förändras. Olika
maktcentra ser sina gamla intressen hotade, nya grupper försöker
bryta sig in och skaffa sig kontroll över utvecklingen. Det pågår
i många länder ett intensivt spel om makten över media. Även om
de allmänna tvistefrågorna är desamma utspelas denna politiska
strid i varje enskilt land med sina speciella nationella förtecken.

Kampen om radio och TV
Den svenska maktstrukturen domineras av två stora maktblock, å
ena sidan det privata näringslivet och å andra sidan den offentliga
sfären. Förhållandet mellan dessa två maktcentra har bestämts av
ett slags ”historisk kompromiss” mellan kapital och arbete.3 Makt
en över det ekonomiska livet vilar väsentligen i privata händer.
Den sociala välfärden ligger i Sverige under offentligt ansvar.
Vissa delar av samhällslivet är mer kontroversiella. Makten
över radio och television har varit särskilt omstridd. Näringslivet
har betraktat etermedier som en bland andra marknader. Kraven
på fri etableringsrätt och reklamfinansiering har motiverats med

3. Walter Korpi, Den demokratiska klasskampen, Tiden, Stockholm 1981.
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hänvisning till näringsfrihet och konkurrens. Mot detta synsätt har
politiker, fackföreningsrörelsen, folkrörelser och myndigheter
gjort gällande att radio och television måste bedrivas under ”sam
hällsansvar”. Etermedier anses därmed tillhöra den offentliga
sfären. Maktstriden mellan dessa båda uppfattningar har blivit ett
slags revirstrid. Skall radio och television tillhöra marknadssfären
eller den offentliga sfären?
I denna maktstrid utgick organisations-Sverige en gång med
segern. Näringslivet misslyckades både till följd av inre splittring
och till följd av socialdemokraternas politiska handlande. De
tekniska begränsningarna talade även de mot en helt oreglerad
marknad. Svensk radio och television kom därför att organiseras
enligt public service-modellen. Monopolet behölls obrutet ända
fram till slutet av 1970-talet. Visserligen är förekomsten av en
indirekt regeringskontroll över Sveriges Radio ännu så länge ett
ännu så länge outforskat område, men mycket talar för att infly
tandet framför allt utövats genom att utestänga motståndarna från
kontroll. Statens och folkrörelsernas inflytande över Sveriges
Radio har därigenom i huvudsak varit negativt.4
Mot denna bakgrund är dagens snabba medieutveckling av stor
maktpolitisk betydelse. Får den kommunikationsteknologiska
revolutionen återverkningar på styrkeförhållandet mellan sam
hällets tunga maktgrupperingar? Att TV-monopolet i ett land som
Sverige i praktiken börjat luckras upp beror, karaktäristiskt nog,
inte på några politiska beslut utan på att den snabba kommunikationstekniska utvecklingen gjort de gamla reglerna mer eller
mindre obsoleta.
Den traditionella modellen är för närvarande under stark ut
maning. Visserligen har tanken på ensamrätt för en offentligt
kontrollerad allmäntelevision aldrig varit politiskt helt okontro
versiell. Men den förändringsprocess som nu drivs fram av de

4. Karl-Hugo Wirén, Kampen om TV. Svensk TV-politik 1946-66, Gidlunds, Stock
holm 1986, s. 282 f.
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kommunikationstekniska nydaningarna innebär att positionerna
ändras. Satellitsändningar har fått till följd att gamla gränser, både
i bokstavlig och bildlig mening, mist sin betydelse. En snabbt
ökande andel av hushållen har nu möjlighet att välja mellan ett
allt vidare spektrum av TV-kanaler som står utanför traditionell
inhemsk kontroll. Kabel-TV har dessutom öppnat möjlighet för
lokala sändningar, även om dessa försök ännu befinner sig i sin
linda.
Marknaden befinner sig i snabb omvandling. Utvecklingen på
TV-området är därför svårbedömbar. Så mycket står emellertid
klart att utvecklingen inte i alla avseenden går mot ökad mångfald
och decentralisering. Visserligen ökar antalet valalternativ för
medborgarna i de länder som hittills endast haft tillgång till ett
fåtal offentligt kontrollerade kanaler. Men de nytillkommande
satellitkanalerna står i regel under kontroll av stora, mäktiga
massmediekoncerner. Den internationella massmediemarknaden
domineras av ett antal megakoncerner med starka intressen inom
olika segment av det växande kommunikationsområdet. Satellit
sändningar ger stora internationella mediekoncerner möjlighet att
erbjuda reklamköpare en europeisk mångmiljonpublik. Den snab
ba utbyggnaden av satellit- och kabel-TV har i första hand drivits
fram av kommersiella intressen.
Samspelet mellan teknologi, marknad och politik när det gäller
makten över televisionen har därmed på kort tid ändrats. Den
politiska maktens möjligheter att kontrollera utvecklingen har
minskat. De nya tekniska möjligheterna har främst kommit att
utnyttjats av privata företag. Inom detta område har marknadens
betydelse för massmedieutvecklingen ökat. Privata företag vinner
mark på statens bekostnad i kampen om makten över svensk
television.

Pressens struktur

Förändringarna inom dagspressens område måste bedömas i ett
något längre tidsperspektiv. Avgörande för den nuvarande dags140

tidningsstrukturen är utslagningen av många småtidningar under
1950- och 1960-tálen. Tidningsdöden har i stort sett hejdats, men
det förekommer inte längre någon vital nyetablering av dags
tidningar.
Det råder därför inte något tvivel om att det framför allt är
ekonomiska faktorer som varit utslagsgivande för presstrukturens
förändringar. Huvudtidningarnas dominerande ställning betingas
av marknadens villkor.
Den politiska maktens inflytande över dagspressen har varit
annorlunda än över etermedierna. Det statliga presstödet har
bromsat koncentrationsprocessen, men inte mer. De politiskt be
slutade åtgärderna kan snarast ses som en mellanliggande och
dämpande faktor mellan marknadskrafter och mediestruktur.

Medborgarinflytande?
Demokratins allmänna tanke om självbestämmande innebär att det
skall föreligga något slag av samband mellan medborgarnas önsk
ningar och samhällets kollektiva val. Frågan är, mot bakgrund av
de stora dragen i mediestrukturens förändringar, om det går att
göra gällande att medborgarnas mening på något sätt kunnat
påverka utvecklingen. I vilken mån har medborgarna utövat makt
över media?
Det finns många olika system och institutioner som i princip
kan tillförsäkra att de samfällda avgörandena står i överensstäm
melse med de berördas vilja. I den samhällsteoretiska litteraturen
förekommer flera skilda sätt att karaktärisera och systematisera
sådana institutioner och regulativa principer.5 Två betydelsefulla
metoder brukar dock nästan alltid nämnas. Den ena är den poli-

5. Se t.ex. Robert A. Dahl & Charles E. Lindblom, Politics, Economics, and Welfare.
Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes,
University of Chicago Press 1953; Gudmund Hemes, Forhandlingsøkonomi og
blandingsadministrasjon. Universitetsförlaget, Bergen 1978.

141

tiska demokratins idé om medborgarnas inflytande över sam
hällets gemensamma beslut. Den andra är marknadens idé om den
suveräne konsumentens fria val.
De två huvudvägarna för medborgerligt inflytande över media
som här aktualiseras är således via marknaden och via politiken.
Det är främst som konsument och som väljare medborgaren haft
teoretisk möjlighet att påverka medias struktur.
Utrymmet för konsumentpåverkan borde vara störst inom dags
pressens område. Medan etermedierna haft en monopolställning
råder det fri konkurrens på dagspressmarknaden. I många fall
finns det också ett faktiskt konkurrensförhållande. Kvällstidningsköparen står åtminstone inför två valalternativ. På ett antal
orter, om än få, är det berättigat att tala om en reell konkur
renssituation mellan olika morgontidningar. Men att från dessa
exempel dra den allmänna slutsatsen att den svenska dagspress
marknaden kännetecknas av full konkurrens vore att gå alldeles
för långt. Alltför många av landets hushåll står nämligen i reali
teten inför mycket få eller inga alternativ i valet av tidning.
Konkurrensen inom etermedia har hittills främst begränsats till
valet mellan olika kanaler i televisionen respektive radion. Tele
visionens tvåkanalsystem infördes bland annat just med motive
ringen att tävlan mellan kanalerna skulle sporra till bättre kvalitet.
Men konkurrensmomentet hämmas av flera faktorer. Återkopp
lingen från konsumenternas preferenser är svag. Tittarnas och
lyssnarnas dom behöver ingalunda medföra några praktiska kon
sekvenser. En monopolsituation sätter snäva gränser för konsu
menternas inflytande.
Att konsumentinflytandet över mediestrukturen varit starkt
begränsat innebär nu inte att marknadskrafterna varit lika svaga.
Media styrs även av andra marknader än konsumentmarknaden.
Mellan 60 och 70 procent av morgonpressens intäkter utgörs av
annonsinkomster. Koncentrationsprocessen på de lokala tidningsmarknaderna samt svårigheterna att starta nya dagstidningar visar
tydligt presstrukturens beroende av annonsmarknaden.
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En parallell slutsats kan dras även när det gäller den aktuella
utvecklingen inom televisionen. Endast i några få fall, exempelvis
betal-TV och pay-per-view-system, finns det en direkt koppling
mellan konsumentens val och en kanals framgång. De flesta
satellitkanalers öde avgörs emellertid av reklamköparnas beslut.
En andra huvudväg för medborgarinflytande går via den repre
sentativa demokratin. Att sammanfattande kunna bedöma hur
”demokratiska” olika politikområden är innebär en svårlöst och
inom statsvetenskapen omdiskuterad uppgift.6 Som en allmän
regel gäller dock att politiska beslut kan antas ha ett relativt starkt
samband med väljarnas önskningar då en fråga har en central plats
i partiernas budskap, ger upphov till skilda och pregnant formu
lerade alternativ från partiernas sida, görs till föremål för offentlig
debatt, uppmärksammas av väljarna och bidrar till att avgöra
valutgången.
Varken presspolitiken eller radio- och TV-politiken uppfyller
dessa kriterier i särskilt hög grad. Frågor om medias organisation
och finansiering har inte mer än undantagsvis spelat någon roll i
valrörelserna. De mediepolitiska ställningstagandena har i stället
kommit att avgöras i en beslutsprocess under deltagande av ex
perter och intresseföreträdare. Väljarnas uppfattningar har spelat
en underordnad roll.
Den svenska mediestrukturens utveckling har sålunda i hög
grad bestämts av marknadskrafter och politiska beslut. Det bety
der emellertid inte att konsumenter och väljare haft särskilt stor
makt. Medborgarnas inflytande över mediestrukturens föränd
ringar har varit, om än inte helt försumbar, så i varje fall högst
begränsad.
6. Ett försök att bedöma utrikespolitiken med utgångspunkt från frågan om graden
av demokrati görs i Kjell Goldmann, Sten Berglund & Gunnar Sjöstedt, Democracy and Foreign Policy. The Case ofSweden, Gower, Aldershot 1986. För andra
tillämpningar, se Sören Holmberg & Kent Asp, Kampen om kärnkraften. En bok
om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980, Liber, Stockholm 1984;
Mikael Gilljam, Svenska folket och löntagarfonderna. En studie i politisk åsikts
bildning, Studentlitteratur, Lund 1988.

143

8.1 offentlighetens ljus

De fyra föregående kapitlen har handlat om massmedia som
institution i samhället. Med detta kapitel vänds perspektivet mot
samhällets andra institutioner och maktcentra. Frågan gäller här
vilken betydelse media har för andra institutioners verkningssätt.
Medias existens har olika konsekvenser för företag, politiska
organisationer, myndigheter och intressegrupper. Detta kapitel
handlar om en viktig aspekt, nämligen medias betydelse för de
interna förhållandena inom dessa olika institutioner.

Offentlighetsprincipen
Redan i den officiella demokratidoktrinen finns normen att mass
media faktiskt bör påverka institutioners inre liv. Offentlighets
principens grundtanke är i själva verket att insyn och offentlig
debatt utgör ett verksamt medel för att upptäcka och förhindra
maktmissbruk. Grundlagsstadgandet om allmänna handlingars
offentlighet motiveras just med antagandet att de offentliga myn
digheterna fungerar mer effektivt och demokratiskt om de arbetar
under öppenhet än bakom stängda dörrar.
Sambandet mellan massmediebevakning och interna förhål
landen präglas av vad som kunde kallas offentlighetsprincipens
asymmetri. Regeln om handlingars offentlighet gäller i princip
endast för statliga och kommunala myndigheter. Den offentliga
sektorn står därför i strålkastarljuset på ett helt annat sätt än den
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privata. Media har bara av detta skäl större inverkan på den interna
verksamheten i offentliga institutioner än i privata företag och
intresseorganisationer. En del uppgifter om företag och organisa
tioner är visserligen allmänt tillgängliga. Aktiebolag är exempel
vis skyldiga att lämna in årsredovisningar, bolagsstämmoprotokoll och bolagsordningar till patent- och registreringsverket. Men
den löpande verksamheten är inte tillnärmelsevis så åtkomlig i
företag och organisationer som i offentliga institutioner.
Även när det gäller muntlig information medför tryckfrihets
förordningens regler i praktiken en större öppenhet i den offent
liga sektorn än den privata. Meddelarskyddet, rätten att under
anonymitet lämna uppgifter för offentliggörande, innebär visser
ligen en principiell rätt till anonymitet för muntliga källor i såväl
offentlig som privat sektor. Däremot omfattar efterforskningsförbudet, ännu så länge, endast offentliga myndigheter.
Offentlighetsprincipen har också, av historiska och principiella
skäl, uteslutande kommits att förknippas med den politiska demo
kratin. Med tiden har dock företag och organisationer vuxit i
betydelse. Numera är det inte ovanligt att beslut som fattas inom
den privata sektorn påverkar medborgarnas levnadsförhållanden
i lika hög grad som de politiska besluten. Det har i debatten därför
gjorts gällande att efterforskningsförbundet av den anledningen
borde utsträckas till att i vissa fall omfatta även företag och
organisationer. Den allmänna tendensen är att olikheterna mellan
offentlig och privat sektor minskar.
Ännu skiljer sig emellertid möjligheterna till insyn i de interna
förhållandena. Av enkäten med de svenska journalisterna hösten
1989 framgår att 22 procent anser att svårigheten att få fram
upplysningar från den offentliga sektorn är ett mycket stort eller
avgörande problem för massmedia idag. Mer än dubbelt så
många, 47 procent, är av uppfattningen att svårigheten att få fram
upplysningar från den privata sektorn utgör ett problem (se när
mare kapitel 12).
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Massmediestyrda institutioner
Möjligheten att fästa offentlig uppmärksamhet på interna förhål
landen ger media ett starkt inflytande över institutioners inre liv.
Ett företag vars verksamhet en längre tid beskrivits i negativa
termer kan exempelvis få problem med nyrekrytering. Avslöjan
den om missförhållanden i en myndighet kan leda till person- och
organisationsförändringar. Blotta medvetenheten om massmedias
granskningsmakt kan verka korrigerande.
Men det är inte endast i rollen som kritisk granskare som media
kan påverka verksamheten och interna beslutsprocesser inom
institutioner. Den bild av verkligheten som massmedia väljer att
förmedla har också ett avgörande inflytande över de urval och
prioriteringar som görs inom övriga institutioner.
Att exakt fastställa denna del av massmedias makt är svårt av
det skälet att det ofta är fråga om ett växelspel mellan medier och
andra institutioner. Det är ytterst vanskligt att i efterhand bedöma
vad som varit ett direkt resultat av medias uppmärksamhet och
vad som initierats även utan mediebevakning. Hade företagens
miljömedvetenhet ökat lika starkt om massmedia inte uppmärk
sammat miljöfrågorna? Hade det blivit en extra riksdagsdebatt
och ett särskilt informationsmöte med statsministern om gatu
våldet hösten 1989 om inte media under några, veckor givit
problemet extra stor uppmärksamhet?
Inte minst har förhållandet mellan massmedia och riksdagen
kommit att uppmärksammas. Den senaste större författningsutredningen ägnade frågan särskild uppmärksamhet. Utredningen
menade att riksdagens ställning som centralt politiskt debattforum
under senare tid hade försvagats. Förklaringen ansågs framför allt
vara ”konkurrensen från massmedierna”. Utredningen diskute
rade därför olika åtgärder för att stärka riksdagens debattfunk
tion.1

1. Folkstyrelsens villkor. SOU 1987:6, kap. 10.
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Tabell 8.1 Mediebaserade frågor och interpellationer i riksdagen
Procentuell andel interpellationer/
frågor som baserats på massmedia

Interpel
lationer

Frågor

Samtliga

Höstsessionen 1988

14%

13%

13%

Vårsessionen 1989

24%

18%

19%

Hela riksdagen 1988/89

20%

15%

16%

Totalt antal interpellationer!frågor
Höstsessionen 1988
Vårsessionen 1989
Hela riksdagen 1988/89

97
138
235

348
339
687

445
477
922

Massmedias bevakning har inte bara förändrat riksdagens ställ
ning i samhällsdebatten. Den bild av verkligheten som media
förmedlar, de problem tidningar, radio och TV tar upp, påverkar
i inte oväsentlig grad riksdagens arbete.
Fråge- och interpellationsinstitutet ger den enskilde riksdags
ledamotens möjlighet att under löpande riksdagsår själv ta initia
tiv och väcka riksdagens uppmärksamhet i olika samhällsfrågor.
En granskning av innehållet i dessa frågor och interpellationer
kan därför ge en bild av medias inflytande över verksamheten i
riksdagen. I vilken utsträckning hämtar riksdagsledamöterna upp
slagen till sina frågor från massmedia?
Det är långt ifrån alltid som den riksdagsman, som hämtat
underlaget för sin fråga från tidningar, radio och TV, också refe
rerar till media. Antalet frågor med angivna mediereferenser ger
därför bara en minimiskattning av medias inflytande. Tabell 8.1
visar andelen frågor och interpellationer under riksdagsåret
1988/89 som hade sådana otvetydiga hänvisningar. Det kan röra
sig om namngivna tidningar, nyhetsbyråer, radio- eller TVprogram eller formuleringar såsom ”enligt pressuppgifter”, ”av
massmedia har framgått” osv. Hänvisningar där massmedie148

anknytningen endast anats, men inte kunnat beläggas, har inte
tagits med. Hit hör t.ex. formuleringar som ”alarmerande rappor
ter”, ”enligt vad NN uttalat offentligt”, ”problemet X har väckt
stor uppmärksamhet ” och ”Y har slagit larm om” samt även
referenser till pressmeddelanden.
I 20 procent av interpellationerna och 15 procent av frågorna
förekom direkta hänvisningar till uppgifter i massmedia. De
massmediebaserade spörsmålen var något vanligare under vår
sessionen 1989 än höstsessionen 1988. En närmare granskning
visar också att initiativen med medier som källa oftast förekom i
energi- och miljöfrågor samt i sociala frågor.
Även om det givetvis är vanligt att riksdagsledamöternas fram
ställningar härstammar från egna erfarenheter, initiativ från den
egna lokala partiorganisationen och andra källor är det ändå
påtagligt i vilken omfattning riksdagsdebatterna utgör en återklang av ämnen och problem som massmedia valt att uppmärk
samma. Riksdagen erbjuder statsråden att ytterligare en gång
besvara frågor som de redan dagar eller veckor tidigare fått av
journalister. Riksdagsbehandlingen ger i sin tur anledning för
massmedia att åter uppmärksamma ämnet.

Massmedia i det interna maktspelet
Administrativ, teknisk och ekonomisk kompetens har traditionellt
fällt utslaget i urvalet till chefsposter inom näringslivet. Idag träder
en ny egenskap mer och mer i förgrunden. Företagsledare har fått
erfara hur massmediai talang ökat i betydelse. Att kunna utöva
framgångsrikt ledarskap i ett modernt storföretag kräver förmåga
att göra sig gällande i media.
Utvecklingen inom partipolitiken går i samma riktning. Dagens
massmediecentrerade valrörelser ställer allt högre krav på parti
ledarens och de ledande partiföreträdarnas medieframträdanden.
Press, radio och television är helt dominerande som medel att nå
ut till väljarna. Även små misstag kan utnyttjas av motståndare
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och journalister. Den politiska processen i andra länder, som
Förenta Staterna, må vara ännu mer dominerad av massmedia,
men inte heller i Sverige kan betydelsen av politikernas mass
mediala begåvning negligeras.
Massmedias inflytande märks därför också i rekryteringen till
ledande poster inom olika institutioner. En ledare måste kunna
spela på massmedias villkor. Allt fler centrala beslutsfattare har
genomgått något slag av mediakurs. Sådan medieutbildning er
bjuds av såväl specialiserade företag som extraknäckande journa
lister. Ett exempel på den typ av erfarenheter och råd som lärs ut
ges i en handbok under kapitelrubriken ”Att bygga massmediebilden”.2
Vissa saker, fastslår läroboken, gör man inte', man ljuger inte,
mutar inte, använder inte maktspråk, tiger inte och lägger inte
locket på. För att lyckas i media krävs att man både behärskar
ny hets värdering och argumentationsteknik. Man måste, konsta
terar författaren, utgå från medias nyhetsfilosofi. Att bli inter
vjuad innebär att ”i förväg bestämma sig för sina budskap och
formulera dem”; ”det är samma regel som gäller för en säljare”.
Det gäller att skapa ett personligt och informellt klimat vid
intervjun. ”Söker du skydd bakom skrivbordet kan du aldrig
åstadkomma rätt atmosfär.”3
Oavsett nyttan av medieträningens receptsamlingar kommer
den mediala skickligheten att variera. Konsekvenserna kan bli
stora för den interna maktfördelningen inom en institution. Of
fentlig uppmärksamhet kan påverka styrkeförhållandena mellan
olika makthavare. Den som syns ofta och skapar sig en positiv
bild förstärker sin ställning gentemot de tysta. Företagets, orga
nisationens, myndighetens eller partiets framgång blir mer eller
mindre beroende av talesmannens mediala skicklighet. Mass
media fungerar på så sätt som en skapare och förmedlare av
auktoritet.
2. Lars Lundqvist, Kommunikation som styrmedel, Liber, Stockholm 1986.
3. Lundqvist 1986, s. 75-89.
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Men de effektivaste kontakterna med massmedia behöver inte
alltid vara de synliga. De osynliga förbindelserna mellan besluts
fattare och journalister kan vara väl så betydelsefulla för de
interna maktförhållandena. Massmedia kan utnyttjas som ett vik
tigt maktmedel i interna strider. Befattningshavare kan genom att
läcka interna uppgifter till massmedia främja sin egen sak. Inte
minst i pågående politiska maktspel i t.ex. utredningar, riksdags
utskott och förhandlingar kan selektiv offentlighet bli en avgö
rande fördel.

Informatörerna
Institutioners interna organisation har i hög grad påverkats av
massmediebevakningen. Informationsfrågor har ökat i betydelse
och större företag, myndigheter och intresseorganisationer har
numera i allmänhet särskilda informatörer som svarar för kontak
terna med media. Inom de allra största institutionerna finns spe
ciella informationsavdelningar.
Massmedias ökade betydelse har inte endast lett till framväxten
av ett speciellt informationsyrke. Den informationsansvariges
ställning inom organisationerna har dessutom stärkts. Inom
näringslivet har det under 1980-talet blivit vanligare att informa
tionschefen ingår i, eller arbetar mycket nära, den verkställande
företagsledningen. Informationschefens arbetsuppgifter priorite
ras och informationsaspekter vägs in bland andra i beslutsunder
laget inför viktiga avgöranden.4

4. ”Information som profession”. Enkät med medlemmar i Sveriges Public Rela
tions Förening, Relations-konsult, Falun 1986. Rune Borg, Hans Ingvar Hansson,
Barbro Wohlrab och Lars Åhrén, ”Vårt yrkesområde i dag och i morgon”.
Rapport till Sveriges Public Relations Förening, 1983.
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Det är framför allt under de senaste två, tre decennierna som
yrkeskåren informatörer växt i omfattning och etablerat sig som
en egen profession. Informatörerna är inte organiserade i ett enda
fackförbund och uppgifterna om informatörernas antal är inte
minst av den anledningen behäftade med viss osäkerhet. Beroen
de på avgränsningar varierar skattningarna något. Enligt en be
räkning har antalet informatörer under 1980-talet ökat från under
2 000 till någonstans mellan 6 000 och 8 000.5
Informatörsyrket gränsar mot och överlappar delvis med två
andra yrken, marknadsförarens och journalistens. Under 1950talet var information och marknadsföring i stort sett liktydiga
begrepp. Under 1960- och 1970-talet började de offentliga myn
digheterna bedriva en aktiv ”samhällsinformation” för att vägleda
medborgarna i den alltmer komplicerade offentliga sektorn. Infor
matörsyrket kom därmed att få en större kontaktyta mot journa
listiken. Samtidigt drogs en tydligare gräns mellan information
och marknadsföring.
Det är många gånger svårt att entydigt avgränsa informatörens
arbetsuppgifter. Personaltidningsredaktörer utgör ofta en kombi
nation av informatör och journalist. PR-konsulter förenar infor
matörens och marknadsförarens uppgifter. Gränsdragningen mel
lan journalister och informatörer är också, som tidigare nämnts,
för närvarande föremål för diskussion inom Svenska Journalist
förbundet. Omkring 800 av förbundets medlemmar arbetar inom
den offentliga sektorn, företrädesvis med informationsuppgifter,
och är dubbelanslutna till den offentliga sektorns fackliga orga
nisationer. Det senaste decenniets expansion har emellertid ändå
inneburit att informatörsyrket allt tydligare separerats från såväl
journalistik som marknadsföring. Särskilda informationsutbildningar har successivt inrättats.
5. Om informatörsyrket, se Ulla Magnusson-Lindén & Lennart Weibull, Informa
törer i Sverige. Rapport 7, avdelningen för masskommunikation, Göteborgs
universitet 1986, s. 2-15, 51-59; Rutger Lindahl & Lennart Weibull, Informationsutbildning, UHÄ-rapport 1985:13, s. 153.
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Enkäten 1989 ger vissa data om de svenska informatörernas
bakgrund och yrkeserfarenheter (tabell 8.2-8.3; motsvarande upp
gifter om svenska journalister har redovisats i kapitel 4). Infor
matörerna är i allmänhet något äldre än journalisterna. Andelen
kvinnor är 31 procent, jämfört med 34 procent bland journa
listerna. Ungefär var sjätte informatör har gått på journalist
högskola och drygt var femte har informationsutbildning vid
högskola, t.ex. kurs i informationsteknik, bakom sig.

Tabell 8.2 Svenska informatörer: social bakgrund
Procentuell andel av
tillfrågade informatörer

Eöretag

Stat

Kommun, Intresseorg.,
landsting partier

Samtliga
i urvalet

Födelseår:
Före 1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960 eller senare

8
32
44
13
3

6
19
56
17
3

3
28
44
19
5

3
17
42
29
8

5
26
46
18
4

Kön:
Kvinna
Man

27
73

33
67

38
62

31
69

31
69

5
4

0
3

0
3

7
8

3
4

Faderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn.
Studentexamen, 3-årigt gymnasium
Akademisk utbildning

50
12
17
21

41
26
12
21

54
25
5
16

45
21
10
24

49
20
11
20

Moderns utbildning:
Enbart obligatorisk skola
Realskola, yrkesskola, 2-årigt gymn.
Studentexamen, 3-årigt gymnasium
Akademisk utbildning

59
29
5
7

60
28
4
7

58
30
5
6

57
17
9
17

59
27
5
9

Släkt med journalist/informatör:
Förälder
5
Make, maka eller sammanboende
7
Barn
6
Någon av ovanstående el. annan släkting 36

10
7
4
29

6
10
2
39

3
9
5
36

6
8
5
35

Invandring:
Invandrat själv
Någon förälder invandrat
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Tabell 8.3 Svenska informatörer: utbildning och yrkeserfarenhet
Procentuell andel av
tillfrågade informatörer

Förelag

Stat

Kommun, Intresseorg.,
landsting partier

Samtliga
i urvalet

Utbildning:
Journalisthögskolan Stockholm
Journalisthögskolan Göteborg
Informationsutbildning högskola
Journalistutbildning folkhögskola
Fortbildning: FOJO-kurs
Annan journalist/info-utbildning

5
7
13
1
4
27

9
7
24
4
9
14

5
15
35
2
17
15

7
5
19
8
5
27

7
9
22
3
9
21

Arbetat minst sex månader:
Storstadspress: morgontidning
Storstadspress: kvällstidning
Lokaltidning
Sveriges Television
Sveriges Riksradio
Lokalradio
Frilansjournalist
Fack-/vecko-/facklig press
Övrigt medieföretag
Något arbete inom media

6
5
16
3
3
3
7
8
27
46

16
9
19
9
11
7
16
10
23
44

10
5
33
2
3
13
24
13
39
70

14
10
19
3
8
3
19
20
14
51

10
7
22
4
5
7
15
12
26
53

Arbetat med informationsarbete:*
Företag
Stat, kommun, landsting
Organisationer, partier

86
19
12

16
86
9

17
92
16

14
19
78

39
52
24

Annat arbete än informationsarbete: *
Företag
44
Stat, kommun, landsting
13
Organisationer, partier
5
Något annat arbete
56

11
63
10
74

11
31
9
58

17
36
37
66

23
32
13
62

Arbetat genomsnittligt antal år:
Massmedia
Utanför massmedia: informationsarb.
Utanför massmedia: annat arbete

6,0
7,2
7,9

6,5
9,6
5,0

6,2
6,6
7,5

5,9
8,8
7,2

5,3
10,7
7,5

* Mer än sex månader.
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Strax över hälften av informatörerna har tidigare arbetat inom
massmedia. Sådana mediaerfarenheter är vanligast bland de kom
munala informatörerna, vilka ofta har ett förflutet på någon lokal
tidning.
Det är relativt ovanligt att informatörer byter från informations
arbete i en sektor till samma arbete i en annan. Av tabell 8.3
framgår exempelvis att endast en minoritet av de offentliga infor
matörerna haft anställning som informatör i näringslivet. Där
emot är det mycket vanligt att informatörer har arbetat med andra
uppgifter än information. Ännu så länge är inte informatörsyrket
en profession i den meningen att man är verksam inom yrket under
hela sitt aktiva liv. För genomsnittsinformatören är arbetslivs
erfarenheten utanför informationsyrket längre än den i yrket.
Liksom journalisterna anser sig informatörerna i allmänhet ha
relativt stort inflytande över sin arbetssituation (tabell 8.4; jfr
motsvarande data för journalisterna i kapitel 4). Särskilt informa
törer i företag uppger sig ha ett betydande inflytande över beslut
om arbetets allmänna inriktning.
Även om yrket tenderat att bli alltmer specialiserat förekommer
det, också inom de relativt stora organisationer som ingår i enkät
undersökningen, att informatörer sysslar med andra uppgifter vid
sidan av informationsarbetet. Ungefär två tredjedelar av informa
törerna har informationsarbete på heltid eller nästintill. Sidouppgifternas omfattning är störst bland informatörer i intresse
organisationer och politiska partier.
Organisationerna skiljer sig åt när det gäller hur stor del av
mediekontakterna som går via informationsavdelningen. Inom
kommuner och landsting förekommer det förhållandevis ofta att
massmedia är i kontakt med andra företrädare för verksamheten
än informatören.
I enkäten fanns också en fråga som avsåg att precisera hur
kontakterna mellan informatörerna och journalisterna går till. De
tillfrågade har emellertid svårt att ange vilken av parterna som
oftast tar initiativet. Deras erfarenhet är att det sker ungefär lika
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Tabell 8.4 Svenska informatörer: arbetsförhållanden och kontakter
Procentuell andel av
tillfrågade informatörer

Företag

Stat

Kommun, Intresseorg.,
landsting partier

Samtliga
i urvalet

Möjligheter att påverka arbetet (0-10)
Arbetstider
Uppläggning av det dagliga arbetet
Arbetsmiljön
Beslut om arbetets allmänna inriktning
Byta till andra arbetsuppgifter
Byta till annan arbetsgivare
Nyanställningar

7,6
8,4
7,8
8,4
5,8
7,4
7,4

7,0
7,9
6,3
7,2
4,6
5,6
5,9

7,8
8,4
6,8
7,6
4,6
5,9
6,9

7,9
8,1
6,8
7,5
5,4
6,4
6,2

7,6
8,3
7,0
7,8
5,2
6,5
6,8

Del av arbetstiden som ägnas åt
informationsarbete
Heltid, mer än 80 procent
Mellan 60 och 80 procent
Mellan 40 och 60 procent
Mellan 20 och 40 procent
Mindre än 20 procent

67
10
9
9
5

67
7
10
7
9

75
8
10
4
3

51
21
14
5
9

66
10
10
7
6

Informationsavdelningens del av
mediekon takterna
Mer än 80 procent
Mellan 60 och 80 procent
Mellan 40 och 60 procent
Mellan 20 och 40 procent
Mindre än 20 procent
Separat informationsavdelning saknas

40
26
15
9
6
4

34
21
19
10
10
6

10
15
30
22
16
7

33
24
24
4
7
9

29
22
21
12
10
6

Initiativ till kontakter med journalister
Nästan alltid på informatörens initiativ
Oftast på informatörens initiativ
Ungefär lika ofta på bådas initiativ
Oftast på journalistens initiativ
Nästan alltid på journalistens initiativ
Har inte någon sådan kontakt

1
12
59
21
4
3

7
6
41
32
12
3

3
16
54
26
1
0

10
31
50
7
2
0

4
15
52
22
4
2

Umgås vid sidan av arbetet minst
varje månad med
Journalister
Informatörer

45
68

55
60

44
65

62
55

51
63

Bedömning av personkontakters betydelse
Avgörande betydelse
33
Mycket stor betydelse
49
Ganska stor betydelse
15
Inte särskilt stor betydelse
2
Ingen betydelse alls
0

36
52
6
6
0

30
52
17
1
0

36
44
16
2
2

34
49
14
3
0
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ofta på bådas initiativ. Intresseorganisationer och politiska partier
avviker i så måtto att informatören vanligen är den aktive parten.
Det föreligger allmän enighet om betydelsen av personliga
kontakter i informatörsarbetet. Många informatörer umgås också
med kolleger och journalister vid sidan av arbetet.

Det förmedlande skiktet

Massmediesamhället har på ett avgörande sätt förändrat förhål
landet mellan ledare och befolkning. Mellan beslutsfattarna och
medborgarna har det etablerats ett nytt förmedlande skikt. Infor
mationsförmedlingen äger därför rum som en tv ås tegsprocess.
Det förmedlande skiktet utgörs av två yrkesgrupper, informa
törer och journalister. Informatören är fast knuten till en organi
sation, ett företag eller en myndighet och har till uppgift att
förmedla denna institutions budskap, ytterst till allmänheten, i
praktiken till massmedia. Journalisten är den bärande länken i
kontakten med allmänheten. Informatörerna har de olika leveran
törernas uppdrag att konkurrera om utrymme i offentligheten.
Medias uppgift är att sortera och presentera dessa budskap.
Informatören befinner sig sålunda i en mellanställning mellan
uppdragsgivare och media. Lojaliteten kan därmed variera. Vissa
informatörer identifierar sig snarast med journalistrollen och ser
sig som massmedias förlängda arm in i organisationen. Andra
känner samhörighet med uppdragsgivaren och betraktar media
som motpart. Det är ännu en öppen fråga huruvida uppkomsten
av ett separat informationsyrke med egna utbildnings v äg ar kom
mer att leda fram till en ny, självständig professionell identitet.

157

9. Jakten på uppmärksamhet

Beslutsfattande är en fråga om val, men också om urval. En del
problem tas upp till övervägande medan andra lämnas därhän.
Uppmärksamhet är en knapp resurs. Modern organisationsforsk
ning har påpekat att de regler som styr fördelningen av uppmärk
samhet (”attention rules”) är lika viktiga som reglerna för själva
beslutsfattandet (”decision rules”).1 Kampen om makten i sam
hället är i stor utsträckning en kamp om uppmärksamhet.
Det finns därmed ett viktigt samband mellan makt och offent
lighet. Den offentliga debatten kan ses som resultatet av en
filtreringsprocess, ett urval av ämnen och teman. Just detta urval
är föremål för en ständig strid mellan olika intressen. Vad är det
då som styr den offentliga uppmärksamheten?
Svårigheten att kartlägga denna aspekt av maktspelet är att
reglerna som fördelar uppmärksamhet vanligen endast är in
formella och underförstådda. Det har dock gjorts vissa försök att
upptäcka och dokumentera dessa outtalade regler. Den tyske
sociologen Niklas Luhmann har exempelvis urskilt ett antal olika
uppmärksamhetsregler.2 Uppmärksamheten bestäms för det för
sta av förekomsten av grundläggande värderingar i samhället.
Uppmärksamheten inriktas dessutom särskilt mot kriser och kris
symptom. En annan viktig faktor är avsändarens status. Promi1. James G. March & Johan P. Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations,
Universitetsförlaget; Bergen 1976, s. 38 ff.
2. Niklas Luhmann, ”Offentliche Meinung”, i Politische Planung, 2 uppl., Westdeutscher Verlag, Opladen 1975.
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nens och ledarställning tenderar därmed att vara självförstärkande. Uppmärksamheten bestäms delvis också av symptom på
politisk framgång. Den som synes vara framgångsrik ges mer
uppmärksamhet, vilket i sin tur ger möjlighet till ytterligare
framgång. Kontinuitet och oföränderlighet väcker vanligen mind
re intresse än nyheter och avvikelser. Olika typer av hot och faror
drar också till sig uppmärksamhet.
Även om en lista över uppmärksamhetsregler inte kan göra
anspråk på fullständighet ger förteckningen ändå den viktiga
insikten att det finns många olika, delvis konkurrerande, kriterier
för uppmärksamhet. Dessa regler för uppmärksamhet ordnar och
ger ett visst mönster åt offentligheten.
Massmedia intar en nyckelposition som uppmärksamhetens
organisatör. Kontrollen över urvalet av ämnen och aktörer vilar i
betydande utsträckning hos nyhetsmediernas redaktioner. Hur går
denna urvalsprocess till? Hur organiserar massmedia uppmärk
samhet? Hur agerar olika partsintressen för att väcka uppmärk
samhet?

Opinionspåverkan
Ett ökande antal parter och intressegrupper konkurrerar om att nå
ut med sina budskap. Försöken att influera människors medve
tande blir mer och mer genomtänkta och organiserade. Jakten på
uppmärksamhet blir allt intensivare. Opinionsbildningen professionaliseras.
Opinionsbildning handlar inte alltid bara om utspel och en
skilda punktinsatser. Lika viktig är den allmänna framtoningen.
De stora företagen, myndigheterna och organisationerna försöker
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aktivt skapa en positiv bild av den egna institutionen. Begreppet
image har kommit att integreras i svenska språket?
Att ge ett förtroendefullt intryck utåt tillmäts stor betydelse inte
endast i förhållandet till allmänheten utan också till beslutsfattare
och, inte minst, för andan i den egna organisationen. Företagens
traditionella marknadsföring har därför kompletterats med företagsannonsering och medveten profilering. Opinionsinstituten er
bjuder imagemätningar baserade på allmänhetens betygsättning.
Symbolpolitik har blivit ett reguljärt inslag i de stora makt
gruppernas verksamhet.
Jämför man olika typer av institutioner är likheterna mer slå
ende än olikheterna. Företagen lånar idéer från politikens värld.
Den offentliga förvaltningen inspireras av näringslivet. Skill
naderna minskar. Strävan att väcka uppmärksamhet, påverka opi
nionen och få gehör för sina intressen förenar företagare, politi
ker, statliga chefer, kommunalråd, förbundsordförande och lokala
aktivister.
Den politiska scenen besätts därför av aktörer från alla delar av
samhället. I en undersökning som särskilt inriktades på företagens
roll som politiska påtryckare kunde tre huvudtensenser urskiljas.4
Aktiviteten ökar. Företagare blir mer och mer aktiva påtryckare
i politiska frågor. Det gäller inte bara aktiviteter i branschorgani
sationernas regi utan också direkta initiativ från enskilda företag
eller grupper av företag. En särskild marknad för PR-konsulter
med inriktning på politisk påverkan har vuxit fram.
Påverkansmetoderna utvecklas. Företagen skaffar sig bättre
kunskaper om den politiska beslutsprocessen. Verksamheten professionaliseras. Större företag avsätter särskild personal för att
bevaka den politiska utvecklingen.

3. Jfr Kenneth E. Boulding, The Image, University of Michigan Press, Ann Arbor,
1956. Daniel J. Boorstin, The Image. A Guide fo Pseudo-Events in America,
Harper & Row, New York 1961.
4. För en närmare redovisning, se Ingrid Carlberg, Svenska företag som politiska
påtryckare, maktutredningen, Uppsala 1989.
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Opinionspåverkan blir allt viktigare. Den som vill påverka ett
politiskt beslut har ett val mellan två huvudvägar, nämligen att
kontakta beslutsfattaren direkt eller att framföra sitt budskap
indirekt genom att väcka opinion i frågan. Den senare metoden
bedöms som allt mer betydelsefull. Informationschefer och PRkonsulter ger bilden av en värld där politikernas ställningstagan
den mer och mer avgörs av opinionen.

Massmedias betydelse
Att påverka opinionen behöver inte vara detsamma som att vända
sig till massmedia. I ett av de fall som studerats i undersökningen
gavs t.ex. skolan stor betydelse. Det aktuella företaget lade upp en
långsiktig strategi för att påverka opinionen. Ett viktigt led ut
gjordes av en stor informationssatsning riktad mot skolor och
lärare för att övertyga ”morgondagens beslutsfattare”, dvs hög
stadiets och gymnasiets elever. Ett annat företag lade stor vikt vid
den interna informationen. De anställda sporrades att bilda opinion
för företaget bland vänner och bekanta. På så sätt skulle företagets
budskap spridas till allmänheten.5
Ändå utgör massmedia huvudvägen för den som via opinions
bildning söker påverka politiska beslut. Medias inflytande kan
dock variera. I vissa lägen spelar massmedia en avgörande roll
för utgången, i andra fall kan ett händelseförlopp utspelas helt
utan medias medverkan.
Att ställa frågan om massmedias relativa betydelse innebär att
uppmärksamheten riktas mot variationerna i medias inflytande.
Hur varierar medias roll mellan olika områden av samhällslivet?
Varierar betydelsen mellan olika medietyper?

5. Fallen beskrivs närmare i Carlberg 1989.
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Skillnader mellan områden
Det är ett stort och ännu så länge relativt outforskat ämne att
fastställa vilket inflytande massmedia har på beslutsfattande och
samhällsutveckling inom olika områden. Skälet till átt det finns
relativt få systematiska studier är sannolikt de betydande metod
mässiga och forskningspraktiska svårigheter som är förbundna
med sådana undersökningar. Det gäller att kunna kombinera ett
stort antal källor och materialtyper för att kunna jämföra den
relativa betydelsen av olika tänkbara inflytelsefaktorer. Ett första
problem är att kunna bestämma vilken vikt som opinionsbildning
över huvud taget haft. Nästa problem blir att fastställa massmedias
relativa betydelse inom området för de opinionsbildande fak
torerna.
Det faller utanför ramen för denna bok att genomföra sådana
omfattande undersökningar. Vad som i detta sammanhang emel
lertid är av särskilt intresse är att jakten på uppmärksamhet kanske
inte alltid är lika viktig. Hur bedömer företrädare för olika makt
grupper den betydelse som massmedia har inom olika områden?
Om man allmänt ansåg att media saknade inflytande inom det ena
eller andra området skulle det heller inte finnas anledning att
förvänta att kampen om opinionen här tillmättes en förstarangsplats i den allmänna strävan efter inflytande.
Enkäten med informatörer och journalister innehöll en serie
frågor just om massmedias inflytande på beslut och resultat inom
olika samhällsområden. Resultatet redovisas i tabell 9.1. Även om
det finns vissa smärre skillnader mellan journalister och de olika
kategorierna av informatörer är det allmänna intrycket ändå den
stora samstämmigheten i bedömningarna av massmedias roll.
Inom alla delgrupper anser en majoritet att massmedia har mycket
stort eller till och med avgörande inflytande på skivförsäljning,
filmers popularitet och valrörelser. Särskilt informatörerna anser
också att massmedia har stor betydelse för partiledarnas popula
ritet mellan valen. Journalisterna gör här en mer försiktig bedöm
ning.
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Tabell 9.1 Bedömning av massmedias inflytande
Procentuell andel som anser att
massmedias bevakning har mycket
stort eller avgörande inflytande
pâ beslut och resultat avseende:

Skivförsäljning
Filmers popularitet
Valrörelser
Flyktingärenden
Kulturella trender
Partiledares popularitet mellan valen
Miljöpolitik
Partiers popularitet mellan valen
Uppfattningar om olika sociala grupper
Börsutveckling
Långsiktiga värderingsförändringar
Skattepolitik
Energipolitik
Skolpolitik
Beslutsfattande i kommunen
Försvars- och utrikespolitik
Avtalsförhandlingar
Beslutsfattande i regeringen
Beslutsfattande i riksdagen
Beslutsfattande i intresseorganisationer
Jordbrukspolitik
Beslutsfattande i privata storföretag

Journalister

Informatörer
Företag

64
58
52
51
49
47
39
36
34
25
24
23
22
15
15
12
11
8
7
6
5
3

54
52
62
62
46
63
59
49
36
36
29
33
41
20
19
15
14
18
13
13
11
2

Stat

65
57
54
52
55
54
38
46
32
40
18
28
29
18
18
15
14
13
16
7
9
6

Kommun Org.,
landsting partier

71
67
59
65
66
59
49
47
46
34
29
32
27
18
15
13
13
8
5
6
3
0

67
53
64
47
43
67
43
53
34
30
17
34
31
24
12
14
19
10
12
3
12
3

Såväl journalister som informatörer gör den bedömningen att
massmedia har större makt över allmänheten än över besluts
fattarna. I synnerhet gäller detta näringslivet. Få anser att besluts
fattandet i privata storföretag i någon avgörande mån påverkas av
massmedias bevakning. Av olika institutioner är det i första hand
kommunen som anses stå under massmedias inflytande, men inte
heller här är det mer än ett litet mindre tal som finner att media
skulle ha stort inflytande.
Journalisternas och informatörernas bedömningar kan också
tolkas som en varning mot alltför långtgående generaliseringar
om massmedias makt i ”politiken”. Skillnaden mellan olika poli
tikområden är nämligen mycket stor. Flyktingärenden och miljö164

politik anses vara områden som starkt påverkas av massmedias
bevakning. Inom andra delar av det politiska livet, exempelvis
försvarspolitik och jordbrukspolitik, anses media spela en under
ordnad roll för beslutsfattandet.
Det viktigaste resultatet av denna mätning av de professionellas
bedömning är just den stora spridningen. Varje generalisering om
massmedias roll ter sig därmed som vilseledande. Ibland sker
avgörandena utanför medias inflytande. Andra aspekter av sam
hällsutvecklingen framstår däremot som i hög grad bestämda av
massmedias agerande.

Skillnader mellan massmedier

Lika lite som massmedias inflytande är detsamma inom alla om
råden är massmedia något enhetligt fenomen. Olika medietyper
kan ha olika genomslagskraft. De tillfrågade journalisterna och
informatörerna ombads att bedöma olika mediers betydelse för
opinionsbildningen, dels på det lokala planet, dels på riksplanet
(tabell 9.2).
Tabell 9.2 Bedömning av olika mediers betydelse
Proc, andel som anser att resp,
medium har mycket stort eller
avgörande inflytande på
opinionsbildningen

Informatörer

Journalister

Dags
press

Radio,
TV

Företag

Stat

Kommun Org„
landsting partier

På det lokala planet:
Lokalpress
Lokalradio
Regional-TV
Lokala kabel-TV-sändningar
Närradio

72
25
15
4
3

61
34
31
4
1

70
48
31
0
7

70
40
30
4
2

78
37
10
3
0

69
53
33
9
6

På riksplanet:
Television
Morgonpress
Kvällspress
Riksradio

77
49
49 '
47

85
57
50
51

88
72
37
61

85
63
34
49

89
67
40
51

85
63
43
62

Uppgifterna om närradio och lokala kabel-TV-sändningar avser endast personer som har tillgång
till resp, medium på den egna orten.
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Såväl journalister som informatörer är ense om att lokalpressen
har störst betydelse för opinionsbildningen på lokal nivå. På andra
plats följer lokalradion och på tredje lokal-TV. Nya medier som
närradio och lokala kabel-TV-sändningar anses i allmänhet, åt
minstone ännu så länge, sakna betydelse för den lokala opinions
bildningen.
Vad gäller opinionsbildningen på riksnivå är bedömningarna
enhetliga. Televisionen anses ha störst betydelse. Bland journa
listerna finns därefter inga större skillnader i bedömningarna av
morgontidningarnas, kvällstidningarnas och riksradions betydel
se. Informatörerna har i ett avseende en från journalisterna av
vikande uppfattning. Bland informatörerna är det nämligen fler
som anser att riksradion har stor betydelse för den nationella
opinionsbildningen än som fäller motsvarande omdöme om
kvällspressen.
Intrycket av variation skulle bli ännu starkare om den tids
mässiga aspekten också beaktades. Massmedias betydelse har
inte endast förändrats sett i ett längre tidsperspektiv. Även enstaka
beslutsprocesser har sin inre dynamik. Den allmänna regeln är att
medias betydelse är störst i början av en beslutsprocess, innan alla
positioner hunnit låsas. Följaktligen är utrymmet för opinionspåverkan vanligen störst då beslutsfattare fortfarande står inför
öppna handlingsalternativ.
Alla de aspekter som här har diskuterats leder således till
resultat som pekar i samma riktning. Medias makt är inget enhet
ligt begrepp. Det finns variationer såväl mellan samhällsområden
som mellan medietyper och över tid.

Påverkan som hantverk
Framväxten av ett informerande skikt, som skildrades i föregående
kapitel, har inneburit att samhällets institutioner fått en ny makt
grupp. Det har uppstått ett nytt hantverk med sina egna metoder,
verktyg och knep. Från informatörens horisont erbjuder mass166

media en hel repertoar av påverkansmöjligheter. Eftersom massmediebilden påverkar den egna organisationen gäller det att kunna
påverka massmediebilden.
Metoderna att väcka massmedias uppmärksamhet är många.
Intervjuer med PR-konsulter och informationschefer ger bilden
att den ökade aktiviteten fått till följd att många åtgärder med
generell verkan förlorat i betydelse.6 Således är det inte med en
mångfald av presskonferenser eller pressmeddelanden som aktö
ren skapar de bästa förutsättningarna att nå publicitet. Utveck
lingen går mot mer av direkta personliga kontakter med utvalda
journalister. Det viktiga anses vara att bygga upp en långsiktig,
förtroendefull relation. En annan lämplig metod som nämns är att
anordna olika former av arrangemang som kan vara intressanta
för massmedia att bevaka. Framförandet av budskapet ingår här
bara som en av många andra aktiviteter. Seminarier med intresse
väckande föredragshållare är ett exempel.
Massmedias ökade betydelse och den skärpta konkurrensen
om journalisternas uppmärksamhet medför att större resurser
läggs ner på mediehantering. Man anstränger sig att lära sig
massmedias spelregler och utarbetar strategier för umgänget med
journalister.
Idag finns det flera handböcker på marknaden som mer eller
mindre systematiskt, mer eller mindre impressionistiskt, beskri
ver informatörens arsenal av påverkansmetoder. I en antologi med
titeln Informationens möjligheter ges tips om hur mediekontakter
bör skötas. ”Att spela biljard med pressen” heter ett avsnitt. Där
beskrivs hur man lättast undviker negativa biljardeffekter i media,
dvs att negativa eller felaktiga budskap sprids från redaktion till
redaktion. Tystnad vid kris kan vara förödande, menar författaren.
”Äppelkäcka uttalanden om att allt ska bli bättre kan möjligen få

6. Carlberg 1989.
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värre konsekvenser än tystnad. Men ett analyserande samtal med
en kunnig journalist har veterligen aldrig skadat någon.”7
En annan handbok beskriver ”sju viktiga verktyg i mediebearbetningen”: personliga relationer, pressreleaser, presskonferen
ser, artikelproduktion, journalistseminarier, journalistarrange
mang och kunskapsbildning. Presskonferenser bör bara användas
då en verklig nyhet kan presenteras, annars förstör man mark
naden för sig; ”alltför många presskonferenser pratas sönder”.
Pressreleaser bör skrivas ”så att den kan gå direkt in utan ändring
ar”. Den högst prioriterade metoden är även här personliga rela
tioner. ”Det viktigaste man kan göra är att bygga upp personliga
kontakter med ett antal strategiskt intressanta journalister.”8
Betydelsen av personliga kontakter illustreras i en studie av AB
Bofors informationsstrategi.9 I mitten av 1980-talet hamnade
företaget i en förtroendekris till följd av vapenexportaffärer. Bo
laget inledde en medveten satsning på informationsåtgärder för
att bryta den negativa utvecklingen. Massmedia definierades som
en av de viktigaste målgrupperna. Företaget ville bryta tystnaden
och överge den slutna och mot media avvisande attityd som länge
dominerat. En intern promemoria lade upp riktlinjerna: ”Före
tagets trovärdighet måste byggas upp och bevaras. En förutsätt
ning för detta är öppenhet och en i alla lägen korrekt information.
Hårt centraliserad och svåråtkomlig information motverkar detta
syfte. Vi måste alltså vara öppna, låta media och journalister ha
breda och frekventa kontakter med företaget o.s.v. — men ändå
klara nödvändig sekretess och precision.”
Personliga kontakter med försvarsjournalister och informella
sammanträffanden bedömdes som två viktiga vägar att nå ut till
massmedia. Bofors ordnade företagsvisningar i Karlskoga för
journalister. Några reportrar erbjöds att bevaka företagets interna
7. Krister Pettersson, ”Att spela biljard med pressen”, i Malle Jöever, red., Infor
mationens möjligheter, Liber, Stockholm 1985, s. 119.
8. Lars Lundquist, Kommunikation som styrmedel. En bok om PR i dagens företag,
Liber, Stockholm 1986, s. 85 ff.
9. För en närmare dokumentation, se Carlberg 1989, avsnitt 4.3.
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etikseminarier med bl.a. chefer och fackliga företrädare. Före
tagsledningen försökte också förbättra relationerna till journa
lister genom att själva ta kontakt oftare, även när de inte hade
någon ny information att förmedla.
Den starkare betoningen av personliga kontakter innebär själv
fallet inte att traditionella metoder som pressmeddelanden och
presskonferenser spelat ut sin roll. Pressmeddelanden tjänar oftast
som underlag för journalisten, men det går att finna exempel på
hur pressmeddelanden i närmast oförändrat skick publicerats som
nyhetsartiklar i dagspressen. Industrigruppen för Energihushåll
ning i Bostäder (IEB), en intressegrupp av företag som tillverkar
isoleringsmaterial för byggnader oçh som vill påverka energi
politiken i riktning mot ökat energisparande, skickade under
perioden mars 1987-februari 1988 ut tre pressmeddelanden. De
var alla skrivna i artikelform och avsedda att belysa energi
sparandets fördelar. Varje pressmeddelande publicerades utan
mer än mycket små ändringar i fyra eller fem dagstidningar. Vid
något tillfälle hade innehållet kortats något, men i övrigt följer
artiklarna helt pressmeddelandets förlaga. Ingressen är genom
gående den som påtryckargruppen själv formulerat. Inte sällan
överensstämmer även rubrik och mellanrubriker.10

Påverkansmetoders effektivitet och användning
I enkäten ställdes ett antal frågor om olika påverkansmetoders
effektivitet. Journalisternas och informatörernas bedömningar
överensstämmer i stort med handböckernas. Den personliga kon
takten med enskilda journalister sattes främst av alla kategorier
informatörer (tabell 9.3). För journalisterna var det endast möjlig
heten att få tillgång till exklusiv information som fick lika många
omnämnanden.

10. Industrigruppen för Energihushållning i Byggnader (IEB), pressmeddelanden
1987 och 1988, IEB:s pressklippssamling.
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Tabell 9.3 Bedömning av påverkansmetoders effektivitet
Proc, andel som anser att metoden är
mycket effektiv eller avgörande för
att föra ut ett budskap via massmedia

Journalister

Låta journalist få exklusiv information
Personlig kontakt med enskild journalist
Personlig kontakt med chefred/programchef
Läcka uppgifter under anonymitet
Presskonferens
Specialbeställda opinionsmätningar
Annonsering
Skriva debattartiklar
Inbjudningar, visningar, pressresor
Kontakt med ledarredaktioner
Presseminarium
Personlig kontakt med ägare
Pressmeddelande
Regelbundna nyhetsbrev och liknande
Bjuda på luncher, middagar
Rabatter och ekon, förmåner till journalister
Hot om sanktion

69
65
49
45
35
27
22
17
15
12
14
14
9
6
6
4
1

Informatörer
_______________________________
Företag Stat
Kommun Org.,
landsting partier

61
83
52
26
40
15
12
22
17
16
22
9
15
4
4
2
0

67
90
69
35
24
22
4
23
16
25
25
9
9
10
3
2
1

41
81
53
33
28
19
20
18
7
16
15
14
8
8
3
6
1

51
76
50
28
19
25
7
20
10
27
14
12
12
2
4
4
0

Även personliga kontakter med chefredaktörer respektive pro
gramchefer tillmättes av alla parter en relativt stor betydelse.
Däremot bedömdes personliga kontakter med ägaren i allmänhet
vara en orealistisk väg att påverka massmedias innehåll.
Att kunna erbjuda en journalist en exklusiv nyhet ses i allmän
het som en avgörande konkurrensfördel. Ett särskilt kapitel ut
görs av anonyma läckor. Ett förtroendefullt förhållande mellan
uppgiftslämnare och reporter kan ge den senare tillgång till infor
mation ”off the record”, bakgrundsinformation och andra upp
lysningar lämnade under anonymitet. För en part i en intresse
konflikt öppnas härigenom möjligheten att föra ut information
som man, åtminstone inte för tillfället, själv vill stå för. Det kan
röra sig om förhandlingsutspel, försöksballonger eller selektiv
information i ett pågående beslutsprocess.
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Tabell 9.4 Användning av påverkansmetoder
Företag

Procentuell andel informatörer som
använder metoden minst varje månad

Låta journalist få exklusiv information
Personlig kontakt med enskild journalist
Personlig kontakt med chefred/programchef
Läcka uppgifter under anonymitet
Presskonferens
Specialbeställa opinionsmätningar
Annonsering
Skriva debattartiklar
Inbjudningar, visningar, pressresor
Kontakt med ledarredaktioner
Pres seminarium
Personlig kontakt med ägare
Pressmeddelande
Regelbundna nyhetsbrev och liknande
Bjuda på luncher, middagar
Rabatter och ekonomiska förmåner till journalister
Hot om sanktion

14
76
30
2
10
2
51
8
13
11
3
9
. 75
26
18
0
0

Stal

30
87
30
6
37
1
27
25
3
25
4
3
89
32
5
0
0

Kommun Org.,
landsting partier

20
90
35
6
64
0
79
23
16
14
2
7
79
22
2
1
1

30
72
45
5
22
0
19
55
7
39
2
2
81
17
21
0
0

Nära hälften av journalisterna anser att sådana anonyma läckor
är mycket effektiva eller avgörande. Även relativt många bland
informatörerna, särskilt inom den offentliga sektorn, gör samma
bedömning.
Det är dock inte säkert att de effektivaste metoderna också är
de mest utnyttjade. Till informatörerna ställdes en särskild fråga
om hur ofta deras organisation använder respektive påverkansmetod för att föra ut sitt budskap (tabell 9.4). De två absolut
vanligaste metoderna är pressmeddelanden samt personliga kon
takter med enskilda journalister. I ett fall rör det sig om en metod
som i allmänhet bedöms vara relativ ineffektiv, i det andra fallet
den allra mest effektiva metoden.
Det visar sig att sambandet mellan den faktiska användningen
och bedömningen av effektiviteten är relativt lågt. I informatörens
vardagsarbete används kontaktmetoder som man erkänner långt
ifrån alltid leder till tydliga resultat. De stora utskicken av skrift
ligt material som pressmeddelanden och nyhetsbrev kan lika
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gärna hamna i papperskorgen som i tidningen, men de upplevs
uppenbarligen ändå som nödvändiga.
Metoderna att nå ut i massmedia varierar mellan samhälls
sektorer. Presskonferenser utnyttjas framför allt av kommunala
informatörer, däremot mer sällan av företagen. Näringslivet och
kommunerna har det gemensamt att de ofta annonserar, en metod
som mer sällan utnyttjas av statliga myndigheter, organisationer
och politiska partier, de två senare främst i samband med avtals
rörelser respektive valrörelser.
Den allmänna bedömningen är vidare att materiella incitament
såsom luncher, middagar och rabatter eller andra ekonomiska
förmåner till journalister varken är särskilt effektiva eller särskilt
utnyttjade. Att hota med sanktioner bedöms heller inte vara effek
tivt och är av den anledning en sällan utnyttjad metod. Dessa
uppgifter kan emellertid inte användas som belägg för att dessa
företeelser är betydelselösa. Journalisterna ger nämligen i detta
avseende en helt annan bild. En speciell enkätfråga handlar om
journalisternas erfarenheter av otillbörliga påtryckningar. Frågan
gällde om journalisten själv hade varit med om att någon försökt
påverka publicering genom hot om sanktioner, ekonomiska för-

Tabell 9.5 Journalisternas erfarenheter av otillbörliga påtryckningar

Procentuell andel som
erfarit påtryckning från:

Sveriges Sveriges
Storstadspress:
Morgon-Kvälls- Lokal- Tele Riks Lokal
Samtliga
radio
tidning tidning tidning vision radio

Småföretagare
Företrädare för stora företag
Företrädare för intresseorganisationer
Lokala politiker
Kommunala tjänstemän
Statliga tjänstemän
Rikspolitiker
Andra grupper

26
21
17
19
8
3
5
10

25
17
29
16
16
10
7
0

36
25
22
24
12
5
4
8

21
25
25
17
12
8
6
6

7
10
14
7
10
3
3
0

26
26
17
31
14
11
0
9

28
22
20
20
11
6
5
7

Påtryckning från någon grupp

54

55

65

56

38

66

58

Frågans formulering: "Har du varit med om att någon eller några av [nedanstående] grupper för
sökt påverka publicering genom hot om sanktioner, ekonomiska förmåner eller annan påtryckning
som enligt din mening passerar gränsen för det etiskt acceptabla?"
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måner eller annan påtryckning som enligt den tillfrågades bedöm
ning passerar gränsen för det etiskt acceptabla. Det visar sig att
över hälften, 58 procent, av de tillfrågade journalisterna har någon
sådan erfarenhet (tabell 9.5).
Den grupp som oftast uppges ha försökt påverka publicering
på ett otillbörligt sätt är småföretagarna. Det är här framför allt
landsortspressens journalisters erfarenheter som här slår igenom.
Andra grupper som ofta nämns är företrädare för stora företag,
företrädare för intresseorganisationer (anges oftast av kvälls
tidningsjournalister) och lokala politiker (anges främst av lokal
radions anställda). Däremot omnämns rikspolitiker och offentliga
tjänstemän av jämförelsevis få journalister.
Massmedia och parterna
Det föregående avsnittet har belyst de metoder som intresse
grupper använder för att nå ut med sitt budskap i massmedia. Men
denna vardagens jakt på uppmärksamhet är givetvis inte enkel
riktad. Mellan massmedia och samhällets övriga maktcentra råder
ett ömsesidigt beroende. Relationen har beskrivits i termer av
byteshandel. Massmedia är beroende av information, nyheter och
kommentarer från organisationer, partier, företag och myndigheter
och erbjuder publicitet i utbyte. Samhällets olika intressegrupper
byter information mot utrymme i spalter och radio- och TVprogram.11
Det kontaktmönster som ett sådant ömsesidigt beroende föder
är av extra stort intresse. Oavsett vem som står för initiativet är
kontakt en nödvändig förutsättning för publicitet. I enkätunder
sökningen ställdes en fråga som syftade till att kartlägga de
svenska journalisternas kontaktmönster. Svaren redovisas i tabell
9.6.

11. Det ömsesidiga beroendet mellan massmedia och olika maktcentra diskuteras
bl.a. i norska maktutredningens rapport om massmedier, NOU 1982:30.
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Tabell 9.6 Journalisternas kontakter med olika parter
Procentuell andel som i
yrkesverksamheten har minst
månatlig kontakt med:

Kommun
Statliga myndigheter
Småföretag
Storföretag
Rättsväsendet
Länsförvaltning
Socialdemokratiska arbetarepartiet
Högskolor, universitet, forskn-inst
Landsting
LO och LO-förbund
Lokala aktionsgrupper
Centerpartiet
TCO och TCO-förbund
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Andra näringslivsorganisationer
Miljöpartiet
Vänsterpartiet kommunisterna
Regering och regeringskansli
SAF och SAF-förbund
SACO och SACO-förbund
LRF och LRF-förbund
Kristdemokratiska samhällspartiet
Försvaret

Sveriges Sveriges
Storstadspress:
Riks Lokal
Morgon-Kvälls- Lokal Tele
tidning tidning tidning vision radio
radio
Samtliga

32
37
28
36
28
18
24
30
13
20
20
17
18
19
20
18
13
12
21
15
9
6
2
9

26
40
21
32
32
16
21
21
16
16
16
10
16
10
12
7
12
7
19
9
6
3
1
13

79
45
60
48
56
56
54
29
52
43
44
46
34
39
41
27
30
31
10
16
21
21
14
16

37
53
36
43
37
28
25
35
26
25
20
16
24
16
18
16
14
16
29
16
16
14
4
14

17
52
21
34
18
7
14
55
7
17
17
14
17
14
14
21
14
14
28
14
7
7
3
7

94
71
80
70
77
80
63
62
80
66
63
51
57
49
49
49
57
46
34
35
34
49
17
40

49
47
45
44
37
34
34
34
32
31
27
26
25
24
24
22
19
19
18
16
15
14
7
6

Då samtliga journalisters kontakter läggs samman framkom
mer att det är kommuner, statliga myndigheter och företag som
har de mest omfattande förbindelserna med massmedia. Det finns
emellertid viktiga skillnader mellan olika medier. För riksmedierna spelar kommuner och småföretag av naturliga skäl inte
samma framskjutna roll. Här dominerar statliga myndigheter.
Även kontakterna med storföretagen är omfattande. Riksradions
journalister har tätast kontakter med högskolor, universitet och
andra forskningsinstitutioner.
Kontakternas omfattning behöver emellertid inte vara ett mått
på faktiskt inflytande. I en annan fråga ombads journalisterna och
informatörerna att göra en bedömning av vilka möjligheter som
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Tabell 9.7 Bedömning av parters möjligheter att nå ut via massmedia
Procentuell andel som
anser att resp, part har
mycket stora möjligheter
att nå ut via massmedia

Departement
Socialdemokratiska arbetarepartiet
Storföretag
LO och LO-förbund
Statliga myndigheter
SAF och S AF-förbund
Moderata samlingspartiet
Kommuner
TCO och TCO-förbund
Folkpartiet
SACO och SACO-förbund
Landsting
Centerpartiet
Miljöpartiet
Andra näringslivsorganisationer
Lokala aktionsgrupper
LRF och LRF-förbund
Vänsterpartiet kommunisterna
Småföretag
Kristdemokratiska samhällspartiet

Journalister

Informatörer
Företag

64
61
54
52
51
45
43
42
41
34
29
29
26
17
17
14
13
12
4
4

65
72
51
70
44
43
35
24
48
34
26
15
20
31
10
19
16
13
3
4

Stat

60
65
52
50
16
40
52
21
35
44
27
13
31
23
20
15
19
18
2
3

Kommun Org.,
landsting partier

65
58
68
56
41
53
45
27
41
45
31
18
30
23
11
29
10
10
3
1

71
75
60
65
35
63
62
33
44
54
21
23
37
31
24
23
21
21
2
2

olika grupper och institutioner har att nå ut med sina budskap i
massmedia (tabell 9.7). På något undantag när (kommunala infor
matörer) råder det enighet om att regeringen och socialdemo
kratiska partiet har lättast att nå ut med sina budskap via
massmedia. Även storföretag, LO och statliga myndigheter kom
mer högt på listan. Det finns förvisso en del skilda meningar, men
i många fall råder en mycket samstämmig bedömning. De aktiva
i branschen anser exempelvis att kristdemokratiska samhällspar
tiet och småföretagen har svårt att nå ut via massmedia.
På några punkter skiljer sig dock journalisters och informa
törers bedömningar. Fler journalister än informatörer anser att
statliga myndigheter, kommuner och landsting har stora möjlig
heter att komma fram. Vad gäller miljöpartiet och lokala aktions
grupper är bilden den motsatta. Här tenderar journalisterna att
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göra en mer försiktig bedömning, medan däremot informatörerna
anser att miljöpartiet och aktionsgrupper är relativt gynnade av
media.
I många fall sammanfaller massmediekontakternas omfattning
med branschfolkets egen bedömning av de olika partsintressenas
möjlighet att nå ut via massmedia. Rangordningen mellan de
politiska partierna är identisk. Socialdemokraterna har flest jour
nalistkontakter och anses också ha lättast att nå ut. Därefter följer,
och ordningsföljden är densamma i båda avseendena, moderata
samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet, miljöpartiet, vänster
partiet kommunisterna och slutligen kristdemokratiska samhälls
partiet, som både har glesast kontakter och bedöms ha sämst
möjligheter att nå ut. Rangordningen överensstämmer dessutom
helt med partiernas storlek i de allmänna valen. Det är här ogörligt
att bestämma vad som är orsak och vad som är verkan. Inte
osannolikt rör det sig delvis om en växelverkan.
Det finns emellertid några undantag från det allmänna mönstret
att mediekontakter och möjlighet att nå ut harmonierar. Journa
listernas direkta kontakter med regeringskansliet är i allmänhet
inte så omfattande, men regeringen och departementen anses ändå
ha stora möjligheter att nå ut med sitt budskap.
Ett motsatt fall är småföretagarna. Det råder mycket intensiva
kontakter mellan småföretagarna och massmedierna, inte minst i
landsortspressen och lokalradion. Journalister och informatörer
är ändå överens om att småföretagen har svårt att nå ut via
massmedia.

Debattens grindvakt
Offentligheten rymmer endast ett begränsat antal ämnen och ak
törer. Inte sällan görs det gällande att Sverige har en förhållandevis
snäv debattmiljö. En iransk invandrare ger uttryck för denna syn
på svensk politik: ”Jag ser ibland en osynlig makt i detta land, ett
dolt styrande centrum som vet precis när de ska trycka på knappen,
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och vilken knapp. Det är de som gör en fråga aktuell för en dag
och gör den passé nästa dag. Vem skapar de ytliga vågorna? Vem
tjänar på att dra uppmärksamheten till en annan, att styra männi
skors engagemang till vissa saker — med åtföljande blindhet för
andra?”12
Sitt fulländade uttryck får uppmärksamhetens variationer i
debattens koreografi. Oavsett om ämnet är trolöshet, Machiavelli
eller grundskollärarutbildningen följer debatten sitt eget mönster,
sin egen logik. Själva dagordningssättandet har en närmast offi
ciös prägel. Inte förrän debatten formligen kungjorts, helst med
vinjett i någon huvudstadstidning, blir debatten en egentlig de
batt. Höjdpunkten nås vanligen i det stadium då debatten börjar
handla om debatten. Därefter vidtar en trött, rekapitulerande
skuggboxning, huvudståndpunkterna gentas, varefter spaltutrym
met och magasinen vigs åt ett annat ämne.
Många politiska sakfrågor har en sådan livshistoria. Herbert
Tingsten urskilde en gång fem faser i den offentliga debattens
böljegång: 1) Initiativet, 2) Förvirringen, 3) Kristalliseringen, 4)
Avgörandet och 5) Likriktningen.13
Den självklara följden av en ensidig inriktning på några få
uppmärksammade frågor är att många problem hamnar i skym
undan. Under ett visst skede står exempelvis konsument- och
handikappfrågor i centrum. Någon tid senare kämpar intresse
grupperna inom dessa områden förgäves för att väcka intresse för
sin sak.
Vad är då anledningen till att uppmärksamheten är så koncen
trerad och välordnad i den svenska offentligheten? En hypotes har
12. Intervju i Dagens Nyheter 13 november 1986.
13. Herbert Tingsten, ”Uppkomsten av en opinion: synpunkter och erfarenheter”, i
Opinion och. opinionsbildning som historiska forskningsobjekt. Föredrag vid
Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära 1967. Universitetsförlaget,
Oslo 1968. Tingstens arbete uppmärksammas och diskuteras av Mikael Gilljam
i dennes avhandling Svenska folket och löntagarfonderna. En studie i politisk
åsiktsbildning. Studentlitteratur, Lund 1988. Se även Anthony Downs, ”Up and
down with ecology: the issue-attention life cycle”, Public Interest, 28, 1972, s.
38-50.
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redan antytts av den iranske invandraren, nämligen att det är några
få som styr debattens ljuskägla. En annan teori är att förklaringen
snarast står att finna i massmediesystemets nuvarande struktur.
Som påpekats tidigare i denna bok råder i svenska massmedia en
dominerande massmedielogik och en stark tendens till anpassning
mellan olika medieinstitutioner. Att ett mediemässigt debattämne
under avgränsad tid blir föremål för allas uppmärksamhet skulle
därmed bara vara resultatet av massmedias allmänna arbetssätt.
Föreningen av dramatiserande berättarteknik, journalistisk yrkesprestige och medias kollektiva dominans i samhällsdebatten ska
par ett enfrågesamhälle.
Att debattmönstrets speciella logik kan hänföras till mass
medias allmänna arbetssätt innebär givetvis inte att det rör sig om
en automatisk, självgående process. Varje debatt formas av ett
antal överväganden och beslut av personer som kontrollerar till
trädet till offentlighetens arena. Även om opinionsbildning kan
ske med hjälp av många olika metoder är det uppenbart att
massmedia oftast spelar en avgörande roll. Massmedia fungerar
som det offentliga samtalets grindvakt.
Inte minst på tidningarnas debattsidor blir denna funktion tyd
lig. På debattplats får andra än tidningens egna medarbetare
komma till tals. Medborgare utanför medievärlden ges här en
möjlighet att i längre och sammanhängande resonemang föra ut
sina ståndpunkter och argument. Men vem skall få medverka,
vilka ämnen skall ges uppmärksamhet? Vad är det som sorteras
bort? Medias makt ligger här i urvalet av artiklar.
Redaktören för DN Debatt, den största morgontidningens de
battsida, uppger att han under en tioårsperiod refuserat omkring
50 000 artiklar.14 Inget talar för att uppskattningen är orealistisk.
Om någon skulle vara kvalificerad för beteckningen debattens
grindvakt vore det en person i denna position.

14. Uppgift frân Göran Beckérus oktober 1989.
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Konsekvenserna av denna filtreringsprocess kan här bedömas
genom en särskild undersökning av ett års publicerade artiklar på
Stockholms två största morgontidningars debattsidor. Det har inte
varit möjligt att få tillgång till alla refuserade artiklar under
samma tidsperiod. För att ändå få en bild av den ”dolda” debatten
har undersökningen i stället kompletterats med en månad, novem
ber 1989, då Dagens Nyheters samtliga opublicerade debattinlägg
kunnat analyseras och jämföras med de publicerade. Tidningens
debattredaktion har dessutom, för varje publicerad artikel under
denna månad, redogjort för de överväganden som legat bakom
publiceringsbesluten.15 Valet av Dagens Nyheter för den separata
studien motiveras av att tidningen är landets största morgon
tidning och att dess debattsida inte sällan citeras och följs upp
även i andra medier.
Under det aktuella året, november 1988-oktober 1989, publi
cerades 662 debattartiklar på Svenska Dagbladets Brännpunkt
och 597 artiklar på DN Debatt. I november 1989 inkom 416
debattinlägg till Dagens Nyheter. Av dessa publicerades 51 artik
lar, vilket motsvarar 12 procent av de insända bidragen. För denna
undersökning har vi fått tillgång till kopior av de 365 artiklar som
refuserades och återsändes till författarna.16
Alla artiklar, såväl publicerade som refuserade, har klassifi
cerats efter författarens kön, organisationstillhörighet, position
och partitillhörighet. Artiklarna har också indelats efter ämnes
område. Resultatet av undersökningen redovisas i tabell 9.8.
De två första kolumnerna beskriver således deltagarna i den
offentliga debatten som den tar sig uttryck på Stockholms två
15. Uppgifterna antecknades på en blankett med följande huvudfrågor: tid mellan
artikelns mottagande och publicering, förhistoria (spontant insänd, initiativ från
redaktionen, ev. kontakter före publiceringen), andra personer som varit inblan
dade, skäl för val av tidpunkt för publicering, särskilda överväganden bakom
redigering etc. Vi tackar debattredaktörerna Göran Beckérus och Mats Bergstrand
för deras medverkan i denna undersökning.
16. För en tidigare genomförd undersökning av refuserade kulturartiklar, se Johan
Asplund, ”Kultursidan baksida”, i Ett ostämt piano är hemskt. Korpen, Göteborg
1984.
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TabeH 9.8 Debattsidor i Stockholms morgontidningar

Kön
Kvinna
Man
Summa procent

Nov 1988 - okt 1989

Dagens Nyheter nov 1989

Dagens
Svenska
Dagbladet Nyheter
%
%

Publi
cerade
%

Refu
serade
%

Antal
inlägg
Totalt

Publiceringsgrad
Kvot i %

14
85
100%

19
81
100%

20
80
100%

25
75
100%

99
303
-

9
12
-

Organisation
Riksdagen
16
Regering, departement
7
Statliga myndigheter
11
Rättsväsendet
3
Försvaret
3
Högskolor, universitet, forskningsinst. 13
Länsförvaltning
1
Landsting, inkl, sjukhus
6
Kommuner
3
Stora och medelstora företag
5
Småföretag
2
Massmedia
2
Arbetsmarknadsorganisationer
10
- därav LO
1
- därav TCO
3
- därav SACO
1
- därav SAF
4
Andra näringslivs- och yrkesorg.
8
Övriga organisationer och föreningar
7
Summa procent
100%
14%
Utan organisationstillhörighet

13
13
8
2
1
15
1
5
3
4
1
7
9
4
3
1
1
4
11
100%
23%

19
11
16
0
0
19
3
3
7
5
0
3
5
7
7
3
0
3
9
100%
19%

9
1
3
2
2
22
2
6
10
0
1
1
8
2
2
2
0
7
24
100%
66%

18
5
10
2
3
34
4
9
15
2
1
2
12
4
4
4
0
9
34
250

39
80
61
0
0
21
25
12
17
100
0
50
20
14
14
25

Position
Politiker
21
- därav statsråd
2
- därav partiledare
4
Chef, ordf, för myndighet, org., företag 19
Annan företrädare f mynd, org, företag 27
Forskare, vetenskapsman
12
- därav professor
6
Författare, konstnärer, kulturarbetare
2
Enskilda privatpersoner
3
Övriga, t.ex. yrkesföreträdare
17
Summa procent
100%

20
5
5
15
28
19
8
4
1
12
100%

30
7
7
16
17
25
13
2
2
7
100%

7
0
7
6
14
9
2
1
35
29
100%

39
4
5
30
59
43
13
4
128
103
-

57
75
60
34
15
27
86
33
1
3
-

780

11
11
3

Tabell 9.8 Debattsidor, forts.
Novl988-okt 1989

Dagens Nyheter nov 1989

Dagens
Svenska
Dagbladet Nyheter
%
%

Publi
cerade
%

Refu
serade
%

Antal
inlägg
Totalt

Publiceringsgrad
Kvot i %

Partitillhörighet
Vänsterpartiet kommunisterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Moderata samlingspartiet
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokratiska samhällspartiet
Övriga partier
Summa procent
Utan partitillhörighet

1
21
11
25
35
5
1
0
100%
76%

3
40
10
18
14
11
1
2
100%
76%

6
38
0
25
19
6
0
6
100%
65%

3
23
18
25
11
8
6
6
100%
90%

2
14
7
13
7
4
2
3
358

50
43
0
44
43
25
0
33
8

Ämnesområde
Författning, demokrati, rätt
- därav demokrati, rättigheter
- därav förvaltning, offentlig sektor
Internationellt
- därav EG, Europa
- därav invandring
Försvar, säkerhet, nedrustning
Utbildning, kultur, media
- därav skola
Folkrörelse, ungdom, jämställdhet
Social, vård, omsorg
- därav hälso- och sjukvård
- därav alkohol, narkotika
- därav sociala problem, våld m.m.
Arbetsmarknad
Trafik, kommunikationer
Plan, bostad, byggnad
Miljö, energi
- därav energi
- därav miljö
Jordbruk, livsmedel, skog
Industri, näringsliv
Ekonomi, finans
- därav skatter
Allmänpol, det pol. spelet etc
Summa procent

12
4
1
10
2
1
8
13
4
1
14
9
2
0
6
5
3
5
2
3
4
1
15
7
4
100%

14
3
3
13
3
3
7
11
1
3
16
7
2
1
2
4
1
10
5
5
2
1
11
7
5
100%

11
9
0
17
9
2
2
11
7
4
26
4
11
4
0
4
0
7
7
0
0
0
15
7
2
100%

7
3
1
11
2
5
3
30
23
2
26
5
4
10
1
3
1
5
2
2
3
1
7
2
0
100%

32
16
5
48
13
19
12
114
87
10
107
22
21
40
4
14
4
21
11
10
10
2
31
17
1
-

16
25
0
17
30
5
8
4
3
20
11
9
24
5
0
14
0
14
27
0
0
0
23
18
100
-

Samtliga undersökta artiklar

662

597

365

416

12

51

Anm.: Ett mindre antal artiklar av utländska författare hemmahörande i utlandet ingår inte i denna
tabell.
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största morgontidningars debattsidor under ett år. Som fram
kommer redan vid en översiktlig granskning tillhör debattörerna
nästan uteslutande samhällets etablerade institutioner. Författarna
företräder vanligen myndigheter, organisationer eller politiska
partier. Den intressanta frågan är nu i vilken utsträckning denna
sammansättning av debatten överensstämmer med den opinion
som inte kom till tals. Finns det någon kategori av debattörer som
oftare blir avvisad än andra? Förklaras den offentliga debattens
sammansättning av redaktörens urvalsmakt?
Analysen av refuserade artiklar på DN Debatt avser visserligen
endast en månad. Det finns emellertid möjlighet att bedöma
huruvida den utvalda månaden avviker från det normala genom
att jämföra de publicerade artiklarna under november 1989
(tabellens tredje kolumn) med de artiklar som publicerats under
hela det föregående året (kolumn två).
Det faktum att debattens fokus varierar över tid innebär att
ämnesvalet under en enda månad rimligen bör avvika från ett
medeltal beräknat över en längre period. November 1989 präg
lades inte minst av lärarstrejken. Som ett led i opinionsbildningen
uppvaktade lärare massmedia med inlägg. Ungefär vart fjärde
bidrag till DN Debatt handlade om skolan. Bara tre procent av
dessa trycktes. Ett annat stort debattämne hösten 1989 var våldet
på gator och torg. Mot slutet av året klingade debatten av, men
ännu i november försökte relativt många föra fram sina åsikter i
frågan.
Materialet under november 1989 är således präglat av de spe
ciella frågor som då var aktuella. Men det allmänna intrycket är
ändå att den bild som framträder av de publicerade artiklarnas
författare denna månad inte dramatiskt skiljer sig från genom
snittet under det närmast föregående året.
Tabellens sista kolumner visar de refuserade artiklarnas för
fattare och ämne. Kolumnen längst till höger anger publiceringsgraden inom olika kategorier. Procenttalen uttrycker andelen
publicerade artiklar i förhållande till antalet insända bidrag. Då
det i många undergrupper rör sig om mycket få artiklar måste
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dessa procenttal givetvis bedömas med stor försiktighet och sna
rast ses som exempel. Uppgifterna redovisas ändå för fullständig
hetens skull.
Männen utgör en stor majoritet både bland de publicerade och
de refuserade bidragen. Endast 14 procent av författarna på Sven
ska Dagbladets Brännpunkt och 19 procent på DN Debatt är
kvinnor. Bland de författare som refuserats av DN utgör kvin
norna en något större andel än bland de accepterade. Män har
följaktligen lättare att bli publicerade, men snedfördelningen för
klaras också av att kvinnor skickar in färre bidrag än män.
De skribenter som blir publicerade är vanligen företrädare för
myndigheter, företag eller organisationer. Endast en mindre del
av artiklarna är skrivna av personer som saknar sådan organisationsanknytning. De refuserade bidragen har emellertid en helt
annan sammansättning. Här saknar två tredjedelar tillhörighet till
någon organisation. I detta hänseende får redaktörens urvalsmakt
ett starkt genomslag. Rådet till den som vill komma inpå debatt
sidorna är följaktligen att först och främst skaffa sig en organi
sation bakom ryggen.
Organisationsföreträdarnas intresse av att publiceras på debatt
plats vägleds inte enbart av strävan att påverka allmänhet och
beslutsfattare. Det är ofta av stor intern betydelse att organisa
tionens ledning syns utåt. Intern kritik av ledningen grundas
numera inte sällan på anklagelser att organisationen inte lyckats
hävda sin plats i den allmänna debatten. Massmediebild och intern
legitimitet har därmed fått ett nära samband.
Över 60 procent av de publicerade artiklarna med organisationsanknytning kommer från skribenter tillhörande riksdag,
regering, myndigheter och högskolor. Det är det officiella Sverige
som i första hand kommer till tals på debattsidorna. Näringslivet
och intresseorganisationerna bidrar också, men i mindre om
fattning. Det finns vissa smärre skillnader mellan de två dags
tidningarna. Företrädare för näringslivet och dess organisationer
förekommer oftare i Svenska Dagbladet än i Dagens Nyheter.
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Uppgiften om skribenternas position förstärker ytterligare bil
den av debattsidan som etablissemangets domän. Av de publice
rade artiklarna är författaren oftast en politiker, chef, ordförande
eller annan företrädare för myndigheter, organisationer och före
tag. Det stora inslaget av forskare är också värt att uppmärk
samma. Professorer och experter har relativt stor sannolikhet att
bli publicerade.
Många insända bidrag kommer från enskilda privatpersoner.
Härmed avses personer som varken företräder någon organisation
eller genom sitt yrke har anknytning till det ämne som diskuteras.
(Lärare som skriver om skolfrågor har sålunda inte först till denna
kategori, utan till gruppen yrkesföreträdare.) Privatpersoner har
emellertid mycket svårt att få sina inlägg publicerade. Av 128
sådana bidrag under november månad 1989 refuserades 127.
Publiceringssannolikheten inom kategorin privatpersoner under
stiger därmed 1 procent.
Omkring en fjärdedel av de publicerade artiklarna under året
har en författare vars partitillhörighet angivits. Andelen författare
med partianknytning är lika stor i de båda morgontidningarna.
Däremot skiljer sig partifördelningen något. I Svenska Dagbladet
dominerar borgerliga politiker, särskilt moderater. På DN.s de
battsidor är balansen mellan blocken jämn. Eftersom antalet in
sända artiklar med partitillhörighet är relativt liten under en enda
månad är uppgifterna om publiceringsgrad vanskliga att lägga till
grund för några allmänna slutsatser. Visserligen refuserade DN
alla sju centerpartistiska inlägg i november 1989, men under det
närmast föregående året tillhörde 10 procent av de partianknutna
författarna centerpartiet.
En gruppering av de publicerade artiklarnas ämnesinnehåll
visar att det finns relativt små skillnader mellan de två tidning
arna. Miljö- och energifrågor diskuterades något oftare i Dagens
Nyheter medan ekonomiska frågor och arbetsmarknadsfrågor
fick något större utrymme i Svenska Dagbladet, men olikheterna
är inte så stora.
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Den likartade ämnesfördelningen torde knappast vara resultatet
av löpande överenskommelser mellan debattredaktörema. I stäl
let kan likheten ses som ett belägg för hypotesen att en förklaring
till det svenska debattmönstret står att finna i massmedias sätt att
arbeta. Debattredaktörerna strävar framför allt efter att anknyta
till aktuella ämnen. Ett ämnes aktualitet avgörs emellanåt av den
politiska beslutsprocessen, men kanske väl så ofta av nyhets
medias prioriteringar. Varken debattredaktörer eller skribenter är
opåverkade av de allmänna debattvågorna. Samtidigt kan redak
törerna genom initiativ och urval delvis styra och förstärka upp
märksamheten. På så sätt blir debattsidorna en del i den process
som leder fram till enfrågedominansen.

Beslutsprocessen
På grundval av de uppgifter som lämnats av Dagens Nyheters
debattredaktörer är det möjligt att något närmare beskriva den
beslutsprocess som föregått publiceringen av de 51 artiklarna
under november 1989. Det visar sig att tiden mellan mottagande
och publicering är relativt kort. Över hälften av artiklarna, 29
stycken, publicerades mindre än en vecka efter de anlänt till
redaktionen.
Bilden av grindvakten vars enda uppgift är att sortera insänt
material måste dessutom modifieras. Endast strax under hälften,
24 av de 51 artiklarna, var spontant insända i den meningen att
det inte förekommit kontakt med författaren innan artikeln an
lände till redaktionen. I sammanlagt 43 fall föregicks publice
ringen av något slag av kontakt. Flera av dessa rörde diskussioner
om den insända artikeln mellan mottagandet och publiceringstillfället.
I åtta fall tillkom artikeln efter initiativ från redaktionen. Det
rör sig här inte minst om repliker och inlägg i en pågående debatt.
Under den aktuella månaden kontaktade redaktionen bl.a. två
borgerliga partiledare, Carl Bildt för en artikel (publicerad 21
november) om EG och Bengt Westerberg (16 november) för att
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reagera på utrikesminister Sten Anderssons uttalande om Balti
kum.
Debattredaktören ser inte sällan som sin uppgift att röka ut
olika parter ur deras bon. Redaktören kan beställa en artikel för
att locka fram genmälen. Motvilliga debattörer som angrips har
inte mycket annat att välja på än att gå i svaromål. Även redige
ringen kan vägledas av samma strävan. En artikel av Gertrud
Sigurdsen den 11 november gavs en provokativ rubrik om att
kampen mot narkotika inte var läkarnas bord ”i syfte att dra fram
läkarprotester”.
Redaktörens roll som debattregissör är som mest betydelsefull
då en hel debatt förs mellan särskilt inbjudna författare. Detta slag
av följetongsdebatt med beställda artiklar är vanligast under som
marmånaderna, men även under andra tider på året kan redak
tionen göra försök att få igång en debattserie. Ett inlägg förses
med särskild vinjett som en signal och inbjudan till ytterligare
inlägg. Sannolikheten att komma till tals inom det annonserade
ämnet ökar under den tid debatten pågår.
Författarna till debattartiklarna är i många fall upptagna poli
tiker, chefer och ledare. Kontakterna med redaktionen går då ofta
via en pressekreterare eller motsvarande. I 19 av de undersökta
fallen förekom det att någon annan person än författaren varit i
inblandad i kontakterna med tidningen. Det förekommer dess
utom att någon annan än undertecknaren skrivit artikeln. Hur ofta
som pressekreterare, talskrivare eller andra medarbetare står för
skrivandet är mycket svårbedömt. Under den aktuella månaden
fanns det, enligt redaktörernas bedömning, anledning att miss
tänka att sex artiklar tillkommit under större eller mindre medver
kan av annan person än undertecknaren.
Skälen för valet av tidpunkt för publicering kan variera. Van
ligast är att redaktören vill anknyta till någon pågående debatt.
Nyhetsvärdet, strävan att vara före andra medier med ett nytt
argument eller ny information och ämnets allmänna aktualitet är
andra viktiga faktorer som avgör tidpunkten. I åtta fall angav
redaktörerna uttryckligen att artikeln publicerats i syfte att på-
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verka den politiska beslutsprocessen. Huvudsekreteraren i en
utredning fick exempelvis sin artikel införd den 10 november
därför att remisstiden gick ut sex dagar senare. Beslutet att ta in
Per Gahrtons EG-artikel den 13 november bestämdes av den
kommande riksdagsdebatten i frågan. Lena Hjelm-Walléns artikel
om extra regeringsbidrag i kampen mot knarket kom in den 15
november med argumentet att nyheten skulle offentliggöras vid
en presskonferens dagen därpå. Lars Ångströms kritik mot ÖB
och försvarskommittén publicerades den 20 november därför att
för sv ar skommittén sammanträdde detta datum. En artikel om
u-hjälp och östländer infördes den 26 november delvis som en
anpassning till debatten i riksdagen. Ett krav om avveckling av
kontokortsregleringen publicerades den 28 november eftersom ett
riksdagsbeslut var att vänta i dagarna.
I vissa avseenden fungerar således debattsidan som en extra
remissrunda för det offentliga beslutsmaskineriet. Aktualitets
värdet definieras många gånger efter andra maktgruppers alma
nacka. Debattredaktionen är därför i inte ringa grad beroende av
utomstående intressen. Samtidigt är politiker, intressegrupper och
myndigheter beroende av denna medieinstitution. De många in
sända artiklarna och den energi som utvecklas i kontakterna inför
publiceringen röjer den betydelse som de inblandade aktörerna
tillmäter möjligheten att få sina alster offentliggjorda. Denna
inblick i en debattredaktörs vardag förstärker det allmänna in
trycket av ett nära och ömsesidigt beroende mellan massmedia
och andra intressegrupper.

Offentligheten som spegel eller handling
Det finns två slags aktörer, enskilda personer och företrädare för
kollektiv. Undersökningen av debattsidorna visar att de senare är
i förkrossande majoritet. Flertalet av de personer som figurerar i
debattsidornas offentlighet framträder såsom representanter för
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myndigheter, företag och intresseorganisationer. Den enskilde,
som endast för egen del ger uttryck för sin uppfattning, är ett
sällsynt undantag.
Detta resultat är inte unikt. Skevheten mellan kollektiva och
individuella aktörer är uttryck för vad som benämnts ”det asym
metriska samhället”.17 De kollektiva aktörerna, de juridiska per
sonerna, blir allt fler och mäktigare. Det går att belägga att
andelen kollektiva aktörer i förhållande till andelen enskilda
personer under 1900-talet stigit i såväl de i domstolarna behand
lade rättsfallen som i den offentlighet som kommer till uttryck på
dagstidningarnas förstasidor.18
En av samhällsvetenskapens stora frågor handlar om betingel
serna för stabilitet och förändring. Hur sker förändringar? Eller
varför äger förändringar inte rum? Hur vidmakthålls ett visst
system år efter år? En viktig del av svaret på dessa frågor är att
en del processer är självförstärkande. Offentlighetens urvals
process har här stor betydelse. Vissa aktörer ges legitimitet av att
synas och vara aktiva. Uppmärksamheten behöver inte alltid vara
positiv. En aktör kan mycket väl förlänas auktoritet genom nega
tiv identifikation, som föremål för angrepp och opposition. Det
viktiga är att inte förtigas eller glömmas bort.
Det är ett väl belagt faktum att innehavarna av de ledande
posterna i samhällets mäktiga institutioner inte utgör något socialt
genomsnitt. Kvinnornas underrepresentation är fortfarande ett
slående särdrag. Som visats är över 80 procent av de medverkande
på debattsidorna i Stockholms morgontidningar män. Resultatet
skulle sannolikt inte blivit mycket annorlunda om mätningen gällt
något annat debattforum, dagstidningarnas förstasidor eller ra
dions och televisionens nyhetsprogram. Slagsidan i massmedias

17. James S. Coleman, The Asymmetric Society, Syracuse University Press, 1982.
Jfr Edward O. Laumann & David Knoke, The Organizational State. Social
Choice in National Policy Domains, University of Wisconsin Press, Madison
1987, s. 380 f.
18. Coleman 1982, s. 11 f.
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offentlighet beror på att det finns fler män än kvinnor bland
opinionsbildarna.
En stor undersökning av televisionens idévärld visar också
mycket riktigt att den värld som TV-tittama möter i huvudsak
befolkas av västerländska medelklassmän i åldrarna 30-50 år.
Kvinnor, barn, äldre, arbetare samt personer från andra delar av
världen är kraftigt underrepresenterade. Sannolikheten för en
person ur samhällets maktelit att förekomma i TV är ungefär 100
gånger större än en arbetare. Att TV-utbudets speciella samman
sättning får stora konsekvenser för den ”offentliga symbolmiljön”
är uppenbart, men det har visat sig innebära stora forsknings
mässiga svårigheter att mer i detalj belägga dess effekter.19
Anklagelsen att massmedia ger en skev bild av den sociala
verkligheten brukar ofta avvisas med argumentet att ”massmedia
endast speglar verkligheten”. Men ”avspeglingsargumentet” är
inte fullt så självklart och oskyldigt som det låter. Det underskattar
nämligen massmediebildens egen skapande kraft. Det förhål
landet att kvinnor och andra underrepresenterade grupper inte i
samma utsträckning uppträder i rollen som beslutsfattare skapar
en schablonbild av ”det normala” som i sig har en opinions
bildande tyngd och som förstärker och reproducerar de rådande
förhållandena.
På det principiella planet går det förvisso att göra en åtskillnad
mellan deskriptiva och normativa satser, mellan är och bör. I den
psykologiska verkligheten kan det emellertid finnas starka sam
band. Man kan tala om ”det faktiskas normativa kraft”. Så är det
och så måste det därför vara. En spegling av verkligheten kan
därför verksamt bidra till att bevara denna verklighet.
Samhällsvetenskapen, som i detta avseende står inför samma
problem som journalistiken, försöker bemästra problemet genom
19. Kjell Nowak, Hans Strand, Gunnar Andrén, Sven Ross & Cecilia von Feilitzen,
Folket i TV. Demografi och social struktur i televisionens innehåll. Centrum för
masskommunikationsforskning, Stockholms universitet 1989. Se även Kjell
Nowak, ”Televisionen — mellanskiktens medium”, Tvärsnitt, 2, 1988, s. 44-51.
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medveten användning av metoder. En forskningsmetod kan ses
som ett försök att skapa kritisk distans. Det observerade är inte
det nödvändiga. Varje metod bygger på något slag av jämförelse.
Den avspeglade verkligheten relateras antingen till en norm, ett
abstrakt kriterium, eller till en annan verklighet, antingen vid en
annan tid eller på en annan plats (historisk respektive komparativ
metod). Vetenskaplig teoribildning och hypotesprövning bygger
på det uttryckliga antagandet att det kunde vara annorlunda.
Ingen metodiskt medveten forskare skulle hävda att vetenska
pen endast ”speglar verkligheten”. En sådan naiv syn skulle
förbise det aktiva moment som ligger i den vetenskapliga verk
samheten. Forskning är att finna svar på frågor, att pröva explicit
formulerade teorier.
Det kan knappast vara annorlunda för journalisten. Innehållet
i massmedia utgör ett aktivt urval. Om kriterierna för detta urval
inte görs uttryckliga innebär det endast att underförstådda värde
ringar, att gängse och allmänt anammade idéer tillåts att styra.
Den vetenskapliga metodarsenalen finns till för att utomstå
ende skall kunna ta del av forskningsresultaten och utsätta dem
för kritisk granskning. Hypotesernas betydelse ligger i att de
utpekar vilka alternativa utfall som skulle vara möjliga. Det ligger
nära till hands att dra parallellen med läsarens, tittarens och
lyssnarens förhållande till massmedias innehåll. Att enbart få en
”spegling av verkligheten” är inte tillräckligt. För att kunna
bedöma ett sådant utsnitt ur verkligheten krävs också kriterier,
jämförelsepunkter och sådana perspektiv som gör det möjligt att
få en kritisk förståelse av det som skildras. Frågan är i vilken
utsträckning dessa allmänna principer är möjliga att förverkliga i
praktisk journalistik.
Detta kapitel har visat hur organisationer, myndigheter, företag
och andra maktgrupper använder alltmer förfinade metoder för att
via massmedia nå ut med sina budskap till beslutsfattare och till
allmänheten. Vad får då denna professionalisering av opinions
bildningen för konsekvenser för den enskilde medborgaren?
190

Den pluralistiska demokratin innehåller här ett dilemma. Å ena
sidan är opinionsbildningen fri. Var och en har rätt att försöka
ändra andra människors åsikter. Å andra sidan bygger demo
kratins tanke på den enskildes autonomi. Vad som för myndig
heten, företaget, intresseorganisationen eller det politiska partiet
framstår som effektiv opinionsbildning kan för individen bli
indoktrinering och manipulation.
Den demokratiska teorin lämnar inget enkelt standardsvar på
hur denna konflikt skall lösas. Däremot går det att utpeka två
omständigheter som stärker förutsättningarna för medborgarnas
autonoma ställningstaganden. Den ena är mångfald, dvs tanken
att ingen enda part skall kunna dominera opinionsbildningen.
Förekomsten av flera inbördes stridande uppfattningar och den
levande debatten mellan olika intressen underlättar för med
borgaren att väga olika argument mot varandra. Den andra förut
sättningen är kunskap. Möjligheten att självständigt bilda sig en
uppfattning ökar om man har möjlighet att genomskåda avsän
darens avsikter och om man känner till propagandans och över
talningens vanligaste metoder och knep.
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10. Massmedia i maktspelet

Att beskriva maktspel och beslutsfattande är att rekonstruera det
nätverk av aktörer som förenas genom motsättningar, samarbete,
kompromisser och konflikter. Massmedias betydelse ligger inte
minst i förmågan att påverka dessa aktörers inbördes relationer.
Själva massmedias logik, sättet att berätta om verkligheten, in
griper och förändrar förhållandet mellan olika parter.

Massmedia i förhandlingssamhället
Ett nyckelbegrepp i den statsvetenskapliga forskningen om poli
tiskt beslutsfattande är ”arena”. Politiker måste vanligen, är den
allmänna tanken, göra avvägningar mellan olika intressen. Sådana
kalkyler innefattar inte endast sakskäl knutna till den aktuella
frågan (”sakpreferenser”) utan i hög grad också överväganden som
har att göra med andra aktörers tänkbara agerande och egna
framtida handlingsmöjligheter (”strategiska preferenser”). För att
systematisera detta slag av kalkyler har man indelat politikers
överväganden i ett antal allmänna kategorier. En ofta åberopad
klassificering inrymmer tre sådana arenor: den parlamentariska
arenan, den interna partiarenan och väljararenan.1 I vissa under-

1. Gunnar Sjöblom, Party Strategies in a Multiparty System, Studentlitteratur, Lund
1968; Leif Lewin Det politiska spelet, Rabén & Sjögren, Stockholm 1979.
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sökningar, där politikens genomförande i förvaltningsledet varit
av betydelse, har man dessutom talat om en implementeringsarena.2
Fördelen med varje begreppsbestämning är att den koncen
trerar uppmärksamheten genom att utesluta. Vissa aspekter av
verkligheten sätts under sökarljuset medan andra förbigås. De
statsvetenskapliga undersökningarna av politiskt beslutsfattande
har haft den förtjänsten att de kunnat jämföra den relativa bety
delsen av de tre eller fyra arenor som uppmärksammats. Däremot,
och det ligger i sakens natur, förbigås sådana förhållanden och
tänkbara bestämningsfaktorer som ligger utanför de studerade
arenorna. Denna bok utgör en plädering för åsikten att massmedia
numera måste betraktas som en självständig arena, i många fall
kanske väl så betydelsefull som de traditionella arenor vilka
bildas av den representativa demokratins etablerade institutioner.
Konkurrerande maktcentra förhåller sig ingalunda passiva i
förhållande till massmedia, utan verkar ofta aktivt för att på den
massmediala scenen förbättra sin egen position och försvaga
motståndarens.
Denna massmedias betydelse som arena grundas på två förhål
landen. För det första erbjuder massmedia aktörerna handlings
alternativ. Utspel, medieframträdanden och läckor är en väg bland
andra att ta initiativ i exempelvis en förhandlingssituation. För det
andra måste konsekvenser av olika åtgärder och handlingar, eller
frånvaro av handlingar, ofta bedömas efter massmediernas be
handling och utvärdering.
Dessa två aspekter hänger ofta samman. Massmedia erbjuder
såväl handlingsalternativ som bedömningar. Fenomenet kan stu
deras inom politiskt beslutsfattande, i relationen mellan olika
partsintressen såväl som i förhandlingsspelet mellan stat och
organisationer.

2. Axel Hadenius, Spelet om skatten, Norstedts, Stockholm 1981.
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Politik inför kamerorna
Inte minst i tider av minoritetsparlamentarism utgörs politiskt
beslutsfattande av ett förhandlingsspel. Regeringen tvingas för
ankra sina förslag hos åtminstone något oppositionsparti. Partier
utanför regeringen har chans att vinna parlamentariskt inflytande
i åtminstone en del av sina frågor.
Att ett sådant parlamentariskt maktspel äger rum är därför helt
naturligt. Däremot är det inte fullt så självklart hur spelet äger
rum. Mer än ett forum står till buds: informella, överläggningar
mellan partiledare och andra partiföreträdare, utskottskompromisser, överenskommelser i kommittéer och andra berednings
grupper eller, rent undantagsvis, i riksdagens kammare. Härtill
kommer så massmedia som ett sådant forum för egna utspel och
reaktioner på andras. En politikers slutliga ställningstagande blir
sedan beroende av en bedömning av konsekvenserna för det egna
partiet på den parlamentariska arenan, väljararenan, den interna
partiarenan och mediearenan.
Betydelsen av massmedia i detta avseende skall inte omedel
bart överdrivas. Trots den intensifierade bevakningen förs mycket
av detta parlamentariska förhandlingsspel bakom lyckta dörrar. I
många fall ligger det i de inblandades intresse att inte låta sina
förhandlingstrevare och utkast bli allmänt kända. Särskilt i fall då
flerpartiöverenskommelser innebär kompromisser i förhållande
till vallöften och programmatiska uttalanden föredras den försik
tiga tystnaden.
Ändå visar erfarenheten att massmedia numera ingår som ett
reguljärt inslag i det politiska spelet. Det senaste årtiondet er
bjuder åtskilliga exempel.
Svensk energipolitik tog en avgörande vändning då Olof Palme
1979, efter det att han tagit del av följderna av en amerikansk
kärnkraftsolycka, genom massmedia annonserade att han önska
de låta kärnkraftsfrågan gå till folkomröstning. Relationerna till
folkpartiet, som då innehade regeringsmakten, förändrades i ett
slag.
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Skatteöverenskommelsen 1981 innebar kompromisser från alla
berörda parter. I massmedias skildring framstod emellertid folk
partiet som förloraren; partiet hade ”lagt sig platt” för social
demokraterna. Det faktum att folkpartiet åren därefter starkare
kom att markera sin borgerliga profil kan i inte ringa mån för
klaras av partimedlemmarnas reaktion mot bilden av en parti
ledning som gjort alltför stora eftergifter.
Även relationerna mellan de borgerliga partierna inbördes är
känsliga för massmedias rapportering. Det taktiska dilemmat för
ett borgerligt parti är att det på en gång måste profilera sig för att
vinna röster och samtidigt samverka med de två andra borgerliga
partierna för att uppnå parlamentarisk majoritet. Moderna mass
medias logik tenderar snarare att framhäva splittringen än enig
heten inom borgerligheten. Inriktningen på konflikter gör att
motsättningarna mellan de borgerliga partierna spetsas till. Det
eviga triangeldramat öppnar ständigt möjligheter till nya akter
och förvecklingar.
Skulle perspektivet vidgas utanför svensk inrikespolitik fram
står massmedias betydelse snarast som ännu större. Internationell
storpolitik förs idag i inte ringa mån via media. Fredsavtalet
mellan Egypten och Israel föregicks av kontakter direkt förmed
lade av programledaren i ett amerikanskt televisionsprogram.
Toppmöten, internationella kriser och terrorhandlingar arrangeras
med internationella massmedia i åtanke. Statsvälvningar genom
förs inför TV-kamerorna, ibland inne i själva TV-studion.
Massmedias betydelse i det politiska spelet medför också att
hela tempot i beslutsprocesser trissas upp. Genom massmedia har
politiker fått möjligheten att snabbt ”gå ut”, ta initiativ och ställa
motparter inför ett fait accompli. Å andra sidan kan en berörd part
uppleva situationen som att antalet frihetsgrader minskas. Tvång
et att hela tiden vara beredd att reagera, att vara till hands, att
kunna ”ge besked” leder till snabba ställningstaganden och där
med låsningar som inte alltid varit avsikten. Risken för att en
förhandling skall ”gå snett” ökar.
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Avtalsförhandlingar via massmedia
På 1950-talet utövades makten över svenskarnas löner av två
parter, LO och SAF. Några få män överläde innanför stängda
dörrar. Först efter den avslutande ”nattmanglingen” vidarebe
fordrade tidningar och radio vad utfallet blivit.
Idag bestäms löneavtalen i en långdragen och svåröverskådlig
process med en mängd inblandade aktörer. Topporganisationerna
har fått dela sin makt med karteller, enskilda fackförbund och
arbetsgivarorganisationer, regeringen, avtalsverket och olika per
sonalkategoriers informella grupperingar.3
Medlingskommissionens ordförande under 1986, Sven-Hugo
Ryman, har inför konstitutionsutskottet vittnat om svårigheterna
att ”försöka åstadkomma enighet kring ett avtal med inte mindre
än nio parter, eller t.o.m. tio, om man lägger till kyrkan”. De
många olika parterna passar på varandra: ”Vi fick sålunda inte de
öppenhjärtiga informationer som man förr eller senare kan få i en
normal medling — man vågar då säga saker och ting, men när det
är så många parter blockerar de varandra.” I medlarens perspektiv
försvåras förhandlingarna ytterligare av massmedias uppmärk
samhet: ”det är inte bra om hela förhandlingspanoramat kommer
ut till offentligheten i tid och otid”. Uppmärksamheten ”är egent
ligen ingen fördel”. Medlarens åsikt är ”att man helst inte skall
förhandla inför offentligheten”.4
Men för förhandlingsparterna kan spelet på massmediescenen
ge avgörande fördelar. ”Kampen om opinionen är en betydelsefull
del av lönekampen”, konstaterar Nils Elvander i sin studie av det
svenska förhandlingssystemet. I de fall Elvander studerat spelade
massmedierna sällan någon självständig roll. Det var i allt väsent-

3. För en överblick över förhandlingssystemets förändringar, se Nils Elvander, Den
svenska modellen. Löneförhandlingar och inkomstpolitik 1982-1986, Liber,
Stockholm 1988.
4. KU 1986/87:33, bil. A 3, s. 117-123.
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ligt förhandlingsparterna som bestämde när något skulle släppas
ut och vad som skulle offentliggöras.5
Fördelarna med framgångsrik opinionsbildning är uppenbara.
En facklig organisation kan direkt påverka arbetsgivaren, men
också öka mobiliseringen bland de egna medlemmar. Inte minst
viktigt är spelet kring ”tredje man”. Att framställa motståndaren
som ett hot mot allmänintresset är att göra allmänheten till sin
allierade i lönekampen. Parterna i avtalsrörelsen arbetar därför
med en stor uppsättning medel för att påverka opinionen.6 Sjuk
sköterskor, poliser och lärare har genomfört stora annonskam
panjer. Organisationernas informatörer arrangerar presskonfe
renser och seminarier. Demonstrationer och manifesterande med
lemmar defilerar förbi televisionskamerorna. Redaktioner över
sköljs av insändare, brev, artiklar och telefonsamtal från enskilda
medlemmar som ett led i en av organisationen styrd opinionsbildningskampanj.
Massmedia och förhandlingsstaten

Den fria marknaden och den planmässiga staten är två teoretiska
renodlingar som sällan eller aldrig återfinns i verkligheten. Sam
hällets faktiska maktprocesser avgörs i stället av ett spel mellan
olika intressegrupper som förbinds i mer eller mindre komplexa
nätverk. Särskilt i de nordiska länderna har många beslut och
avgöranden kommit att bestämmas i förhandlingar mellan olika
parter.7 I stället för lärobokens bild av politisk planering och

5. Elvander 1988, s. 342 ff.
6. Se t.ex. Clas Barkman, ”Lönekamp vinns på massmediescenen”, Dagens Nyheter
26 november 1989.
7. Se t.ex. Klaus Nielsen & Ove K. Pedersen, Forhandlingsøkonomi i Norden,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 1989.
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målstyrning ger en studie av det faktiska beslutsfattandet i närings
politiken bilden av en förhandlingsstat där utfallet bestäms under
informella överläggningar mellan politiker, tjänstemän och stor
företag.8 Inte minst utländska betraktare av nordisk politik har
under åren slagits av denna politiska kultur präglad av en vilja att
nå praktiska resultat genom överläggningar och ömsesidiga jämkningar. 9
Mycket talar emellertid för att förhandlingar som metod att lösa
sociala och politiska konflikter på många områden blir svårare att
tillämpa. En orsak är den starka tillväxten i antal problem och
aktörer. Förhandlingsmodellen lämpar sig bäst för en situation
med relativt få och överblickbara problem och med relativt få
berörda intressen. Ju fler problem som trängs på dagordningen
och ju fler parter som skall rymmas kring förhandlingsbordet
desto vanskligare blir att det att inom rimlig tid komma till ett
resultat som tillfredsställer de berörda.
Ett annat viktigt skäl till överläggningsmetodens svårigheter är
konflikten mellan förhandlingar och offentlighet. Medlarens er
farenheter från 1980-talets avtalsförhandlingar är inte unika. Det
är sällan som en förhandling gynnas av offentlighet. Den ömtåliga
process varigenom parterna söker jämka samman sina krav till en
för alla acceptabel kompromiss kan ofta störas om förhandlingen
ges offentlighet.10 För en enskild part blir det därför ofta ett
dilemma om man skall chansa på att via selektiva läckor försöka
gynna sin position samtidigt som man då också riskerar att hela
förhandlingen går i stöpet.

8. Bengt Jacobsson, Konsten att reagera. Intressen, institutioner och näringspolitik,
Carlssons, Stockholm 1989.
9. T.ex. Neil Elder, Alastair H. Thomas & David Arter, The Consensual Democracies? The Government and Politics ofthe Scandinavian States, Martin Robertson,
Oxford 1982.
10. Olof Petersson, Maktens nätverk. En undersökning av regeringskansliets kontak
ter, Carlssons, Stockholm 1989, kap. 11.
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Samtidigt som opinionsbildning och förhandlingslösningar på
detta sätt kan befinna sig i konflikt erbjuder massmedia i gengäld
alternativa metoder för konfliktlösning. En studie av 1980-talets
inkomstpolitik tyder exempelvis på att opinionsbildning, s.k.
informativa styrmedel, haft en inte obetydlig effekt. Kampanjer
och maningar till arbetsmarknadens parter om återhållsamhet har
blivit ett viktigt komplement till exempelvis administrativa och
ekonomiska styrmedel.11
Erfarenheterna från 1980-talet är härvidlag entydiga, nämligen
att offentlighet och massmedia i väsentliga avseenden håller på
att förändra etablerade förhandlingssystem och konfliktlösnings
modeller.
Den journalistiska metoden att genom personifiering och till
spetsning skildra sociala konflikter leder till att aktuella problem
ofta bedöms med utgångspunkt från "de berörda", "de drabbade"
osv. Enskilda särintressen tenderar därmed att få en gynnad och
framskjuten plats. Däremot lämpar sig massmedielogiken sämre
för att skildra större samband och generella principer. Mediernas
arbetssätt befrämjar särintressen och partikularism.

Massmedia som regissör och recensent
Massmedia ökar i betydelse som alternativ arena för parter i
beslutsprocesser och förhandlingar. Tillträdet till denna offentliga
scen ligger dock utanför deras kontroll. Media har makten att såväl
regissera som att recensera dramat. Massmedia besätter rollerna
och bestämmer deras inbördes relationer. Media skapar vinnare
och förlorare.
Den speciella logik som utmärker massmedias sätt att skildra
verkligheten förstärker benägenheten att göra olika grupper i
samhället till parter i konflikter. Journalister kan exempelvis

11. Nils Elvander, ”Inkomstpolitik i Norden”, i Nielsen & Pedersen 1989.
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provocera aktörer och institutioner att reagera genom att inbjuda
en part att presentera sin sak och därmed skapa en obalans.
Motparten tvingas då ut för att försvara sig och konflikten är ett
faktum.
Medias makt som regissör har emellertid inte alltid varit lika
stor. Fram till slutet av 1950-talet var etermedias förhållande till
makthavarna i allmänhet mycket hovsamt. Det var en oskriven
regel att radion avstod från offentliggörande om en av parterna i
en konflikt inte önskade medverka. I realiteten hade de stora
intressegrupperna därmed vetorätt över monopolföretagets sänd
ningar. I mitten av 1950-talet började radion föra en mer själv
ständig linje. En vändpunkt blev rapporteringen av socialdemo
kraternas och bondeförbundets planer att fortsätta regeringskoalitionen efter valet 1956. Tage Erlander vägrade medverka i Dagens
Eko, men programmet sändes ändå under medverkan av opposi
tionsledarna Bertil Ohlin och Jarl Hjalmarsson. Samma höst valde
radion också att gå ut med nyheten om LO:s köp av Aftonbladet
trots att LO vägrade att medverka. Därmed var särintressenas
vetomakt i praktiken bruten. Radion började spela en mer själv
ständig roll.12
Ett framgångsrikt uppträdande på massmedias scen förutsätter
två steg, inte bara att få tillträde utan också att få en gynnsam
bedömning. Massmedias makt kommer här till uttryck i möjlig
heten att bestämma vad som skall betraktas som framgång respek
tive misslyckande. I rollen som recensent uppträder massmedia
som domstol i konflikter mellan parter. Det är till yttermera visso
en domstol som både skriver lagarna och tillämpar dem.

12. Se närmare Göran Elgemyr, ”När Dagens Eko bröt vetorätten”, i Kerstin Brunn
berg & Göran Elgemyr, red., Dagens Eko. Nyheter i radio under 50 âr, Sveriges
Radios Förlag, Stockholm 1987.
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En undersökning av hur svenska generaldirektörer ser på sitt
arbete och sin makt visar tydligt vilken betydelse massmedia har
som grund för utvärdering. Generaldirektörerna ”döms, presen
teras, förlöjligas, angrips och lovordas av massmedia”. I brist på
andra signaler ser de massmediasom den främsta källan för kritik.
Beslutsfattarnas bild av omvärlden är således starkt beroende av
massmedias skildring.13
Medias roll som domstol är ett uttryck för uppgiften att fungera
som en oberoende granskningsinstans, som ”den tredje stats
makten”. Massmedias ökade inflytande härrör inte minst från
denna roll som dömande makt.

Opartiskhet
Det förhållandet att massmedia får en större betydelse för relatio
nerna mellan samhällets olika intressegrupper gör att utrymmet
för medias makt ytterligare ökar. Risken för gynnande respektive
missgynnande av olika parter tilltar.
Från medborgarens perspektiv blir en central fråga i vilken mån
som media förmår uppfylla kravet på opartiskhet. Det är inte
säkert att massmediebildens konflikt överensstämmer med de
faktiska skiljelinjer och åsiktsmotsättningar som finns i sam
hället. En sådan snedvridning behöver emellertid inte vara ett
resultat av öppen partiskhet i den meningen att den eller andra
parten medvetet gynnas.
Den största risken är snarast att massmedielogikens berättar
teknik leder till en ofullständig skildring av pågående konflikter.
Tekniken att dramatisera genom personfixering, konfrontation
och tillspetsning i svart/vit-konflikter innebär att offentligheten

13. Barbara Czamiawska, Public Sector Executives: Managers or Politicians? Handelshögskolan/EFI, Stockholm 1985, s. 54 ff; se även ”Förvaltningschefer —
politiker eller ledare?”, i Nils Brunsson, red., Politik och ekonomi, Doxa, Lund
1986.
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koncentreras till ett fåtal uppmärksammade aktörer. Partiskheten
blir därmed inte direkt, utan snarare indirekt. Vissa parter och
intressen definieras bort. Presumtiva aktörer och latenta intressen
görs därmed osynliga. Den mediebestämda konflikten får därmed
sin största betydelse genom det som den inte skildrar.
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11. Massmedia och medborgarna

Hur förändras samhällets institutioner? Den samhällsteoretiska
litteraturen rymmer två extremuppfattningar. Den ena gör gällande
att institutioner fritt och godtyckligt kan konstrueras och om
skapas av människohand. Den andra hävdar att institutioner är
naturvuxna och följer sina egna, organiska utvecklingslagar.
Det finns emellertid de författare som ansett att båda dessa
tankar är otillfredsställande. John Stuart Mill har exempelvis
påpekat att institutioner varken behöver liknas vid ”ångplogar och
tröskverk” eller ses som en del av naturhistorien. Institutioner är
vad de är genom människors avsiktliga handlande. De är beroende
av samhällets förhärskande sedvanor och tänkesätt. Men sam
tidigt kan institutioner bidra till att utveckla människors själv
ständighet. Det råder därför ett dubbelriktat förhållande mellan
människor och institutioner. Människor kan utveckla kollektiva
institutioner, men institutioner kan också befrämja de enskildas
utveckling.1
Kännetecknande för ett demokratiskt samhälle är att dess insti
tutioner är öppna för kritik. Institutioner kan förändras som ett led
i en ständigt pågående kritisk process. Omprövningsförmågan
beror på benägenheten att dra slutsatser av tidigare erfarenheter.
En levande demokrati förutsätter därmed ett slags permanent
konstitutionellt samtal.
1. Se vidare Olof Petersson, Makt i det öppna samhället, Carlssons, Stockholm
1989, s. 135 ff.
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Ett avgörande moment i detta perspektiv på demokratins inne
börd är medborgarnas möjligheter att självständigt ta ansvar för
sitt samhälle. Denna idé om självbestämmande är central i medborgarskapsbegreppet.
Framväxten av det moderna medborgarskapet kan ses som en
successiv vidgning av den enskilda människans rättigheter. Med
borgarskapets socialhistoria brukar ofta beskrivas som en utveck
ling i tre faser. Den civila delen av medborgarskapet innebar allas
likhet inför lagen. Det politiska medborgarskapet betydde allmän
och lika rösträtt. Medborgarskapets sociala sida avser att till
försäkra den enskilde en viss grundläggande välfärd.2
Vad som saknas i denna medborgarskapets triptyk är en aspekt
som får allt större betydelse. Medborgarskapet innefattar också
rätt till information. Det kan emellertid vara vilseledande att
föreställa sig denna del av medborgarskapet som ytterligare en
fas, som ett ”fjärde steg”. Rätten till information kan ses som en
nödvändig förutsättning för att kunna utöva sina rättigheter i såväl
civilt, politiskt som socialt avseende.
I själva verket följer rätten till information som en konsekvens
av tanken på autonomi som ett för det demokratiska medborgars
kapet grundläggande begrepp. Som tidigare nämnts utgör för
mågan till kritisk reflektion, ”egna tankar över anammade idéer”,
en konstituerande del av den personliga autonomin. Medbor
garnas reella möjligheter att självständigt ta ställning i samhälls
frågor och kontrollera sina egna institutioner betingas inte minst
av kunskaper. Idealet om en levande konstitutionell debatt kan
därför bara förverkligas genom en fungerande informationsför
medling. Rätten till information är av lika stor betydelse för den
enskilde medborgaren som för medborgaren i egenskap av med
lem i ett större kollektiv.
2. T.H. Marshall, ”Citizenship and Social Class”, i Class, Citizenship, and Social
Development, University of Chicago Press 1964. Se Olof Petersson, Anders
Westholm & Göran Blomberg, Medborgarnas makt, Carlssons, Stockholm 1989,
s. 9 ff och där anförd litteratur.
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I den moderna demokratin har massmedia en central uppgift i
denna process. Uppgiften är dessutom dubbel. Massmedia skall
inte endast förmedla den information som är nödvändig för med
borgarnas ställningstaganden. Därtill kommer också att vara en
kanal för deltagande i debatten, att låta medborgarna framträda i
media och förmedla dessa olika opinioner. I förhållande till mass
media har medborgarna därmed två roller, å ena sidan konsument,
å andra sidan deltagare.

Medborgaren som konsument
I den mån det offentliga samtalet i allt högre grad förs via mass
media kommer demokratins förverkligande att bli mer och mer
beroende av att alla medborgare kan följa mediedebatten. Om
däremot mediesystemet är organiserat så att grupper av med
borgare i realiteten utestängs från möjligheten att ta del av medias
information hotas demokratins likhetsprincip. Mediekonsumtio
nens omfattning och fördelning blir därmed ett viktigt mått på
demokratins förverkligande.
Massmedia upptar idag en stor del av svenskarnas vakna tid.
Tillgängliga publikundersökningar visar att en genomsnittsperson i Sverige 1988 tillbringade 342 minuter, dvs uppemot sex
timmar, med massmedia per dag. Etermedierna står för två tredje
delar av denna tid. De knappt sex massmedietimmarna fylls till
48 procent med att lyssna, 32 procent med att titta och 20 procent
med att läsa. Genomsnittsmedborgaren läste morgontidningar 24
minuter och kvällstidningar 10 minuter per dag, lyssnade på radio
drygt två timmar och såg på TV i ungefär 1 timma och 45 minuter.
Maktutredningens medborgarundersökning visar också att
massmediekonsumtionen har en betydande omfattning. Av de
vuxna svenskarna läser 80 procent morgontidning, medan 75

3. Massmediebarometern 1988, Sveriges Radio/PUB, 19, 1988, s. 5.
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procent lyssnar på radio, 67 procent ser på TV och 37 procent
läser kvällstidning.4
Dessa totalsiffror döljer emellertid vissa skillnader mellan oli
ka befolkningsgrupper. Tabell 11.1 visar exempelvis att högutbildade, höginkomsttagare och SACO-medlemmar läser
morgontidningar i större utsträckning än befolkningen i övrigt.
TV-tittande, radiolyssnande och kvällstidningsläsning förekom
mer oftare i LO-grupperna än bland akademikerna. Men den
allmänna bilden är ändå att massmediekonsumtionen är relativt
jämnt fördelad. Inkomst- och utbildningsnivån påverkar visser
ligen till en del benägenheten att läsa morgontidning, men även
bland låginkomsttagare och lågutbildade är det en stor majoritet
som håller sig med morgontidning.5
Det är ett stort och svårt forskningsproblem att bedöma huru
vida stor konsumtion av massmedia också leder till information
och kunskap. Människor har olika möjligheter att uppfatta och
förstå meddelanden. I den mån sådana olikheter är ojämnt förde
lade i befolkningen finns det risk för socialt bestämda kunskaps
klyftor.6 Bilden kompliceras ytterligare av att kunskapsklyftorna
måste ses i ett dynamiskt perspektiv. Kunskapsskillnaderna mel
lan olika befolkningsgrupper är sällan konstanta över tid. Ett
vanligt fenomen är i stället att klyftorna ökar under en snabb
process för att sedan åter minska.7
Det går emellertid att belägga att medborgarnas kunskaper om
partier och politik ökat under de senaste decennierna. Därmed ges
en viktig komplettering av bilden av medborgarnas samhälls4. Svaren baseras på en fråga om man brukar utöva olika aktiviteter. Procenttalen
avser andelen som valt svarsalternativet ”ja, ofta”. Övriga svarsalternativ var ”ja,
någon gång” och ”nej”. Frågetekniken har för jämförbarhetens skull övertagits
från levnadsnivåundersökningarna 1968-1981.
5. Jfr Lennart Weibull, Tidningsläsning i Sverige. Tidningsinne hav, tidningsval,
läsvanor, Liber, Stockholm 1983.
6. Se t.ex. Olle Findahl, Televisionens möjligheter och begränsningar som infor
mations- och kunskapsförmedlare, Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning, 9, 1988.
7. Se Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s. 358, 385.
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Tabell 11.1 Massmedia: medborgarnas konsumtion och deltagande

Procentuell andel inom
resp, befolkningsgrupp

Massmedia
konsumtion

Massmedia
deltagande

Lyssnar/läser/ser ofta:
Morgon Kvälls
TV
Radio tidning tidning

Skrivit
artikel/
insändare

Kontaktat/
medverkat
i media

Hela befolkningen

67

75

80

37

20

9

Kön
Kvinna
Man

67
68

78
73

80
80

31
42

18
23

7
12

Ålder
16-20 år
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

65
59
61
61
68
83
90

63
77
73
74
79
82
76

66
70
82
84
81
93
84

37
40
37
42
39
31
23

15
16
24
27
19
20
16

9
8
15
12
8
5
3

Ort
Landsbygd
Samhälle
Stad (ej storstad)
Storstad

69
68
66
68

81
77
73
71

77
81
84
71

29
42
36
37

16
19
23
21

5
9
12
10

Invandring
Invandrat själv
Föräldrar invandrat
Ej invandrat

69
68
67

64
78
76

60
81
82

32
39
37

17
16
21

7
5
10

Utbildning
Låg
Medel
Hög

74
66
60

75
78
71

78
78
86

37
41
29

11
18
37

4
8
19

Inkomst
1 (låg)
2
3
4
5 (hög)

67
72
65
68
65

/ 72
78
78
79
71

75
79
77
81
88

31
35
41
40
36

15
13
16
20
37

5
5
8
11
16

Anm.: Procenttalen i denna och nästa tabell läses radvis.
Uppgifterna är hämtade från maktutredningens medborgarundersökning hösten 1987.
Undersökningen beskrivs närmare i Olof Petersson, Anders Westholm & Göran Blomberg,
Medborgarnas makt, Carlssons, Stockholm 1989.
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Tabell 11.1 forts.

Procentuell andel inom
resp, befolkningsgrupp

Massmedia
konsumtion

Massmedia
deltagande

Lyssnar/läser/ser ofta:
Morgon Kvälls
TV
Radio tidning tidning

Skrivit
artikel/
insändare

Kontaktat/
medverkat
i media

Yrke
Industriarbetare
Övriga arbetare
Lägre tjänstemän
Tjänstemän i mellanställning
Högre tjänstemän
Småföretagare
Jordbrukare

74
68
65
66
63
67
68

72
78
78
77
69
80
84

70
75
83
85
91
86
89

42
40
35
38
29
34
18

9
12
15
28
43
23
16

4
5
6
15
20
8
2

Sektor
Privat
Kommunal
Statlig

68
59
58

76
. 77
70

76
81
84

40
37
38

16
24
33

8
14
16

Fackligt medlemskap
LO
TCO
SACO/SR

69
61
52

79
74
71

74
85
95

43
38
16

13
27
60

7
16
18

Föreningsmedlemskap
Få
Medel
Många

71
69
60

72
75
77

70
81
88

36
38
34

11
14
42

4
7
19

Partisympati
Vpk
S
C
Fp
M
KdS
Mp

58
71
63
67
67
71
51

75
75
81
74
72
47
73

75
77
81
88
85
82
72

49
43
27
29
40
18
33

39
16
21
29
25
29
28

23
8
9
14
9
6
10

engagemang. Av konventionella skildringar av det politiska del
tagandets omfattning kan intrycket verka nedslående. Den lokala
partiaktiviteten stagnerar. Endast få går på politiska möten eller
har förtroendeuppdrag. Partiidentifikationen försvagas, valdel
tagandet har i de senaste två valen minskat.
210

Men denna bild avser endast politiskt deltagande i snävare
mening, i de former av aktivitet som är knutna till den repre
sentativa demokratins institutioner. Även om dessa utvecklingsdrag kan vara nog så problematiska just för dessa institutioner är
det inte berättigat att dra slutsatsen att medborgarnas allmänna
samhällsengagemang minskar. Det finns inga belägg för en sådan
utveckling. Tvärtom tyder tillgängliga data på att de svenska
medborgarna troligen aldrig varit så välinformerade och kunniga.8
En central fråga är i vilken mån massmedias bild av läsarna är
korrekt. En viktig bevekelsegrund för dagens journalistik är att
den skall vara förståelig och tillgänglig för de breda läsargrup
perna. Ett framställningssätt baserat på tillspetsning och förenk
ling har inte minst motiverats av hänsynen till publikens fatt
ningsförmåga. I intern redaktionsjargong har publiken förkropps
ligats under namn som ”Nisse i Hökarängen”.
Utvecklingen innebär att denne schablonfigur, om han nu nå
gonsin existerat, blir ett mer och mer sällsynt undantag. Allt fler
medborgare har erfarenheter och utbildning som i många av
seenden gör dem mer kunniga och insiktsfulla än de journalister
som skall upplysa dem. Medias bild av sin publik riskerar idag
snarast att bygga på underskattning än överskattning.

Massmedia skapar identitet

Medborgarskapets allmänna innebörd är att varje person är till
försäkrad ett antal rättigheter och skyldigheter. En viktig beting
else för uppkomsten av universella och lika rättigheter har varit
att medborgarnas delat vissa grundläggande föreställningar om
rättvisa och likhet. Det finns därmed ett viktig samband mellan
medborgarskap och kollektiv identitet.
8. Jfr Petersson, Westholm & Blomberg 1989, kap. 10; Sören Holmberg, Väljare i
förändring, Bonniers, Stockholm 1984, s. 232 ff.; Jörgen Westerståhl, Staten,
kommunerna och den statliga styrningen, civildepartementet 1987, s. 25.
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Vad som inte alltid uppmärksammas i diskussionen är mass
medias förmåga att skapa sådan samhörighet och identitet. Det är
ingen tillfällighet att det moderna parti- och organisationsväsen
dets grundande är intimt förknippad med framväxten av lokala
tidningar, vilka fungerade som ”kristallisationskärnor ” för opi
nioner och kollektiv gemenskap. Vad vore idag alla föreningar
och organisationer utan sina medlemsblad och tidskrifter?
Anna Hedborg och Rudolf Meidner har påpekat att en av de
viktigaste förutsättningarna för den svenska folkhemsmodellen är
enhetligheten i fråga om språk, religion, tradition och kultur.
Svenska massmedia har här varit ytterst betydelsefulla. Sverige
debatterar en sak i taget. Debatter får samtidigt och fullt genom
slag i hela landet. ”På gott och ont är då stora delar av befolk
ningen i alla delar av landet mycket likartat informerade.”
Svenska massmedias arbetssätt och inflytande har befrämjat ”ut
vecklingen av konsekvens och likformighet”.9
Media kan skapa identitet i nationell skala, men motsvarande
samhörighetsskapande verkan återfinns inom skilda delar av
samhället. Media kan exempelvis förstärka identifikationen med
politiska partier, media kan upprätthålla kommunikation och sam
hörighet inom olika sektorer och segment i samhället och media
kan befrämja territoriell tillhörighet; media kan såväl förstärka
som försvaga identifikationen med lokalsamhället. Medias makt
ligger långt ifrån enbart i kortsiktig attitydpåverkan. Media är ett
mäktigt integrerande kitt i samhället.
Massmediesystemets aktuella utveckling måste därför bedö
mas även från denna utgångspunkt. Massmediestrukturen blir
mindre enhetlig och den tidigare utvecklingen mot "konsekvens
och likformighet" avtar. Riksenhetligheten försvagas.

9. Anna Hedborg & Rudolf Meidner, Folkhemsmodellen, Rabén & Sjögren, Stock
holm 1984, s. 27.
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Medborgaren i massmedia
På vilket sätt kommer medborgarna till uttryck i massmedia? I
allmänhetens perspektiv är media en spegel. Tidningar, television
och radio ger en bild av oss själva, hur vi mår, vad vi tycker och
hur vi reagerar. Men spegeln ger inte någon naturtrogen avbild
ning. Mediebilden av medborgarna är beroende av de metoder som
står till buds för att fånga folkopinionen. Själva metoden bidrar
därmed till att skapa en alldeles speciell bild, som får sin egen
påverkanskraft.
Idag är medborgarens bild av sig själv som samhällsvarelse
starkt beroende av massmedia. Medborgarskapets subjektiva
innebörd är i viktiga avseenden mediebestämd. Press, radio och
television låter medborgaren huvudsakligen framträda i tre roller:
som statistik, som fall och som påtryckare.

Medborgaren som statistik

Opinionsmätningar och andra slag av statistiska undersökningar
gör det möjligt att med en förhållandevis ringa arbetsinsats få en
åtminstone ungefärlig bild av åsikter och opinioner i befolkningen.
Det har till och med gjorts gällande att statistisk undersöknings
metodik öppnar möjligheter till ett nytt slags journalistik, ”precisionsjournalistik”.10
Opinionsmätningar är emellertid ingen exakt eller neutral spe
gel av opinionen. En opinionsmätning ger endast enkla svar på
enkla frågor. Svaren är ofta starkt beroende av hur frågorna
utformats. Dessutom kan publiceringen av opinionsmätningar
påverka opinionen. Särskilt det ökade bruket av opinionsmät
ningar har fäst uppmärksamheten på möjligheten att opinionen

10. Philip Meyer, Precision Journalism. A Reporter’s Introduction to Social Science
Methods, Indiana University Press, Bloomington 1973.
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kan ledas, och vilseledas, av alla partisympatiundersökningar,
valprognoser och attitydmätningar i olika politiska frågor. I vissa
länder, såsom Frankrike, har riskerna för sådana effekter fått
motivera ett lagstadgat förbud att publicera, sprida och kommen
tera mätningar av väljarsympatier omedelbart före ett val.11
Tanken att bilden av opinionen kan påverka opinionen är inte
ny. Opinionsbildning har exempelvis betraktats som ett special
fall av fenomenet social imitation. Mot slutet av förra seklet
utvecklade den franske sociologen Gabriel Tarde en allmän teori
om hur människor lär sig genom att härma. Människor betraktar
andras beteende, prövar själv och tillägnar sig så redan befintliga
vanor. En under efterkrigstiden tongivande tysk masskommunikationsforskare, Elisabeth Noelle-Neumann, har utvecklat en
12
variant av denna tanke genom sin teori om tystnadsspiralen.
Noelle-Neumann utgår från experiment som visat hur människor
styrs av konformism och fruktan att isoleras. Opinionsbildning
kan då ses som en variant av detta allmänna fenomen. Människor
drar sig för att ha särmeningar. Den allmänna opinionen definieras
av Noelle-Neumann som de uppfattningar inom kontroversiella
områden som man man antingen kan eller måste yttra för att inte
isoleras. Avvikande minoritetsuppfattningar får svårare att göra
sig gällande just därför att de är minoritetsuppfattningar. Flertalsuppfattningen förstärks ytterligare; tystnaden bildar sin egen
själv förstärkande spiralrörelse.13
Hur skall då teorin om tystnadsspiralen värderas? En teori kan
bedömas i två olika avseenden, dels som en deskriptiv teori (går
opinionsbildning faktiskt till så?), dels som en normativ teori (bör
opinionsbildning, enligt något kriterium, gå till så?).

11. Se Alexandre Lazareff, Le droit des sondages politiques. Analyse de la règlementationfrançaise. Librairie générale de droit et de junsprudence, Paris 1983.
12. Elisabeth Noelle-Neumann, Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung: unsere
soziale Haut, Ullstein, Frankfurt a.M. 1982.
13. För en tillämpning på svenskt material, se Invandrare i tystnadsspiralen, rapport
från diskrimineringsutredningen, Stockholm 1985.
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Även om man kan diskutera enskildheter i de undersökningar
som anförts som stöd för teorin råder det inget tvivel om att det
finns exempel på fall där denna typ av själv förstärkande process
kunnat beläggas. Därav vore det emellertid förhastat att dra slut
satsen att teorin har karaktären av en allmän lag. Som i så många
andra fall inom samhällsvetenskaperna är det inte fråga om ett
samband med universell tillämplighet. Det kan, men behöver inte
vara, så som teorin utsäger. Giltigheten är begränsad och betingad
av andra faktorer. Man kan se idén om tystnadsspiralen som en
teoretisk stilisering, en renodling av en möjlig process.
Som en sådan teoretisk renodling är teorin mycket användbar.
Det intressanta blir då nämligen de fall då teorin inte stämmer.
Teorin kan utnyttjas för att isolera intressanta avvikelser från det
förväntade resultatet. Nästa steg blir då givetvis att analysera
varför minoritetsuppfattningar inte helt utraderats, varför tyst
nadens spiral inte slagit igenom med full kraft. Det skulle här föra
för långt att systematiskt och i detalj diskutera sådana tänkbara
faktorer. Men intresset kommer inte minst att riktas mot de
individer och minoriteter som genom att uppehålla sin särkultur
förmått att motstå storsamhällets uniformerande tryck.
Oavsett teorins empiriska giltighetsområde återstår att bedöma
tystnadsspiralen som normativ teori. Är tystnadsspiraler goda
eller dåliga? Ett ställningstagande är från forskningssynpunkt inte
nödvändigt, men Noelle-Neumann väljer en sådan utgångspunkt
att teorin får en positiv innebörd. Grundtanken är att samhället
skulle falla samman om det inte hölls samman genom integration.
Den allmänna opinionen befrämjar denna integration genom att
förstärka de dominerande värdeuppfattningarna. Tystnadsspira
len kommer därmed att bedömas positivt till följd av sin integre
rande kraft.
Betoningen på integration som ett positivt värde följer som en
konsekvens av den underliggande samhällssynen. Individualis
men ses som en fara för samhället. Det traditionella samhällets
upplösning hotar att förvandla människorna till isolerade mole-

215

kyler. Opinionsbildningen kan hejda denna utveckling genom sin
sammanhållande funktion.
Detta samhällsperspektiv har varit vanligt i såväl sociologisk
teori som konservativ ideologi. Beskrivningen av individualis
mens faror har fått motivera behovet av gemensamma värden,
fasta normer och integration. I politisk teori har integrationsbegreppet kommit att förknippas med en antiliberal syn på stat
och medborgare.14
Att framhålla integration som det överordnade värdet är knap
past förenligt med det autonomibegrepp som är en utgångspunkt
för denna bok. Integration, i betydelsen anslutning till majori
tetens uppfattning, är i autonomiperspektivet varken något posi
tivt eller negativt. Det avgörande är hur denna anslutning äger
rum. I den mån valet att ansluta sig den dominerande uppfatt
ningen är uttryck för ett kritiskt och självständigt val är det
berättigat att tala om autonom opinionsbildning. Det är i detta fall
fråga om kritisk traditionsförmedling.15 Men om tystnadsspiralen
drivs av konformism och rädsla att skilja sig från mängden sker
integrationen på villkor som strider mot autonomiprincipen. Den
autonome medborgaren är i detta fall i stället den enskilde individ
som har modet och styrkan att stå för sin egen uppfattning i strid
med omgivningens krav.
Tystnadsspiralen kan ses som en av många varianter på den
allmänna teori som antar att opinionsbildningsprocesser styrs av
sin egen inneboende logik. I den engelska litteraturen används
termen ”bandwagon effect” för fenomenet att framgång föder
framgång; i tyskan används uttrycket ”Mitläufer”. Som svensk
benämning har föreslagits ”överlägeseffekt”. Denna typ av för14. Noelle-Neumann åberopar en av integrationsteorins främste företrädare, Rudolf
Smend. För en skarp kritik av Smends statsteori, se Hans Kelsen, Der Staat als
Integration, Verlag von Julius Springer, Wien 1930.
15. Jfr Petersson 1989, s. 87 f.
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stärkningseffekt är emellertid inte den enda tänkbara reaktionen.
Man kan tvärtom tänka sig att även förloraren kan stärkas av att
en opinionsförändring blir känd. Presumtiva anhängare kan mobi
liseras inför ett hotande nederlag. Det har talats om en möjlig
”underdog”-effekt. I själva verket kan opinionsmätningars styran
de verkan i princip gå i vitt skilda riktningar.16
Svårigheterna att på säker grund belägga förekomsten av denna
typ av själv förstärkande processer är uppenbara. Många av de
experiment och efterhandsanaly ser som genomförs har uppenbara
brister. Frågan är inte så mycket huruvida påverkanseffekter kan
förekomma. Problemet är att fastställa hur stor effekten är och
under vilka betingelser den uppträder. Om det vore så att överlägeseffekten hade en entydig och fastställbar inverkan skulle
situationen vara mycket enklare. Det har till och med visats att
man i så fall skulle kunna göra opinionsmätningarna självkorrigerande. Om man vet att en framgång av en viss storlek skapar
en ytterligare ökning kan de publicerade siffrorna minskas så
mycket att opinionen efter publiceringen blir den som faktiskt
observerats.17
Problemet är att överlägeseffekten inte är den enda process som
påverkar opinionsbildningen. Om det endast funnes självförstärkande spiralprocesser skulle opinionen aldrig kunna vända. Även
om offentliggörandet av en opinionsmätning har en viss inverkan
kan dess betydelse försvinna bland alla andra faktorer som på
verkar människors uppfattningar och åsiktsbyten. Däremot är det
numera väl belagt att det finns vissa tillfällen då opinionsmät
ningar kan ha stor betydelse. Ett sådant exempel är uppgifter om
stödet för småpartier som pendlar kring valsystemets fyraprocentsspärr. Väljarnas bedömning av om en röst är ”bortkastad”

16. Sören Holmberg & Olof Petersson, Inom felmarginalen. En bok om politiska
opinionsundersökningar, Liber, Stockholm 1980, s. 222 ff.
17. Herbert A. Simon, ”Bandwagon and Underdog Effects in Election Predictions”,
Public Opinion Quarterly, 18, 1954.
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eller ej grundas i hög grad på tillgängliga partisympatimätningar.
Sådan taktisk röstning är ett faktum.18
Frågan är hur förekomsten av opinionsmätningars opinionspåverkningar skall bedömas. En första synpunkt är att sådana
processer äger rum även utan opinionsundersökningar. Opinionen
kan alltid påverkas, mer eller mindre, av bilden av opinionen.
Redan före opinionsmätningarnas tid innehöll massmedia stora
mängder av påståenden av vad ”allmänna opinionen” ansåg.
Skillnaden vara bara att uttalandena då vanligen grundades på ett
osäkrare och mer subjektivt underlag.19
En annan viktig synpunkt är att massmedias opinionspåverkan
från allmän demokratisk synpunkt knappast kan bedömas som
illegitim. De effekter som här diskuteras återfinns inte endast
inom partisympatiundersökningarnas och de politiska opinio
nernas områden. Liksom konjunkturprognoser påverkar ekono
miska aktörers handlande finns det mängder av andra exempel på
hur beskrivningar av verkligheten förändrar verkligheten.20 Ett
konsekvent införande av den typ av publiceringsförbud som finns
vid de franska valen skulle stå i direkt strid mot yttrande- och
tryckfriheten.
Problemet bör snarast ses i medborgarens perspektiv. Antag att
någon faktiskt önskar lägga en valbarometer till grund för taktisk
röstning, eller på annat sätt ta hänsyn till det allmänna opinions
läget, hur säkra är dagens opinionsmätningar som beslutsunder
lag? En svaghet med den typ av stickprovsundersökningar som
det här är fråga om är att de endast är ungefärliga. Såväl syste
matiska som osystematiska fel innebär att de siffermässiga skatt
ningarna endast utgör närmevärden. Ett kanske ännu allvarligare
bekymmer är att den ”opinion” som registreras i sig själv kan vara
färgad av taktiska överväganden. Svaren som avges i en fråge18. Holmberg 1984, s. 41 ff.
19. För en undersökning av hur tidningars bild av opinionsläget förändrats, se
Holmberg & Petersson 1980, kap. 8.
20. Se Bo Särlviks yttrande i Valbarometern: ett radionämndsärende, Sveriges
Radios Förlag, Stockholm 1971.
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undersökning kan aldrig likställas med en faktisk valhandling. En
väljare kan utnyttja möjligheten att i en intervju ”straffa” eller
”belöna” partier utan att för den skull vid själva valet byta parti.
Svängningarna i opinonsmätningarna mellan valen brukar vara
ungefär dubbelt så stora som svängningarna i själva valresultaten.
Frågan är vad som är den ”faktiska” opinionen mellan valen. Ju
fler som svarar och röstar ”taktiskt”, desto svårare är det för den
enskilde väljaren att skaffa sig ett realistiskt underlag för ett beslut
att rösta taktiskt.
Diskussionen om opinionsmätningarnas makt måste emellertid
vidgas till andra områden än den enskilde medborgarens hand
lande. Om inverkningarna på den allmänna opinionen många
gånger kan vara svårbedömbar är det desto tydligare att opinions
undersökningar påverkar beslutsfattare och opinionsbildare. Vis
serligen är det kutym att förneka att man själv påverkas av
opinionsmätningar. Det tycks för övrigt vara en allmän regel att
man tillmäter opinionen större betydelse för andra än för den egna
personen.21 Men ingen partiledning har hittills förblivit oberörd
av kraftigt nedåtgående opinionssiffror. ”Stämningen” inom par
tiet påverkas och tvingar partiledningen att handla, göra utspel
och profilera sig.22
Frågan om vilken effekt opinionsmätningarna har på makt
fördelningen kan inte ges ett entydigt svar. Det finns exempel på
hur makthavare utmanats och ifrågasatts genom opinionsunder
sökningar. Inte minst kan ledningen för stora organisationer få sin
auktoritet undergrävd om motståndare kan visa att de inte har
medlemmarna med sig. Under slutet av 1970-talet ifrågasattes
exempelvis om TCO-ledningens ställningstaganden var repre
sentativa för medlemsopinionen. Opponenterna utnyttjade opi
nionsundersökningar i sin kritik. Dåvarande ordföranden i TCO,
21. Diana C. Mutz, ”The Influence of Perceptions of Media Influence”, International
Journal of Public Opinion Research, 1, 1989, s. 3-23.
22. Holmberg & Petersson 1980, kap. 9.
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Lennart Bodström, slog irriterat tillbaka: ”Dessa opinionsunder
sökningar, som i bästa fall innefattar att några hundratal eller
möjligen något tusental personer tillfrågats med trubbiga fråge
formulär, utgör för tillfället det mest använda vapnet mot den
representativa demokratin”.23 Opinionsundersökningar är inte all
tid makthavarnas redskap utan ”kan också tjäna som ett mycket
effektivt vapen för minoriteter och udda grupperingar”.24
Tanken att opinionsmätningarna kan utgöra en extra kanal för
medborgarnas åsiktsyttringar är inte ny. I opinionsundersökning
arnas barndom spådde Alva Myrdal optimistiskt att demokratin
”vunnit ett nytt medel för sin effektivisering”: ”Opinionsmät
ningen är inte en kuriositet. Den är ett nytt precisionsinstrument
för en mer fullkomlig politisk apparat.”25
I dagens debatt är skepsisen emellertid betydligt större. Möjli
gen är man överens om att opinionsundersökningarna kan vara ett
effektivt instrument, men verktyget betraktas vara av större nytta
för makthavarna än för folket. Möjligheterna att kartlägga och
därmed och kontrollera folkopinionen har blivit betydligt större.
Den moderna staten kan mobilisera folkligt stöd för sina åtgärder
i en skala som skulle varit otänkbar för några sekel sedan. Genom
opinionsmätningar görs opinionen mätbar, mindre farlig och mer
hanterbar.26
Opinionsundersökningarnas allra största betydelse ligger dock
i deras allmänna indirekta påverkan på hela den politiska pro
cessen. Det rör sig emellertid inte om någon ensidig påverkan.
Man bör i stället se dagens opinionsmätningar som ett av flera
inslag i en allmän förändring av politikens gestaltning.

23. Tal vid TCO-S stämma 30 maj 1979.
24. Gudmund Hernes, ”Opinionsundersökningar, makt och demokrati”, i Makten
över opinionen. Källa 23, Forskningsrådsnämnden 1986, s. 10.
25. Alva Myrdal, ”Hur folkopinionen studeras”, Tiden, 5, 1941, s. 269-277; ”Opi
nionsmätningarnas mognadsprov”, Tiden, 7, 1942, s. 397-414.
26. Benjamin Ginsberg, The Captive Public. How Mass Opinion Promotes State
Power, Basic Books, New York 1986.
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Samspelet mellan opinionsmätningar och journalistik kommer
till tydligt uttryck i hur resultaten från partisympatiundersökningar behandlas på tidningarnas ledarsidor. Efter varje ny väljarbarometer går en stötvåg genom dagsdebatten. De politiska
kommentarerna får betydande likheter med sportsidornas. Opi
nionsmätningarna driver fram ett slags kapplöpningsjournalistik
(”horserace journalism”).27 Därigenom förstärks ett alldeles spe
ciellt perspektiv på politiken. Massmedielogikens sätt att skildra
verkligheten genom tillspetsning, dramatisering och personfixe
ring kan här få fullt utlopp. Valrörelserna förvandlas till travlopp
eller fotbollsmatcher. Partiledare och popularitetskurvor ställs i
fokus.
I vissa avseenden kan det synas som om den representativa
demokratin stärkts genom denna utveckling. Intresset ökar, val
deltagandet är (fortfarande) relativt högt och väljarnas kännedom
om partiledarna och partiernas ståndpunkter i aktuella frågor är
relativt utbredd. Men i kapplöpningsperspektivet går andra sidor
av politiken förlorad.28

Medborgaren som fall

När inte medias medborgare uppträder som en individ i ett statis
tiskt aggregat kan det vara i gestalt av utfall. I själva verket är
detta en hörnsten i modern journalistik. Uppmärksammade hän
delser och politiska utspel tolkas bl.a. i perspektivet vad de får för
konsekvenser för läsare och allmänhet. Medborgaren kommer att
framträda som ”drabbad” eller på andra sätt berörd.
Denna sida av medias arbetssätt tenderar snarast att öka i
betydelse. Vid sidan av de traditionella målen i massmedias
överideologi (att informera, granska, debattera och underhålla)

27. Holmberg & Petersson 1980, s. 207 ff.
28. H. Mendelsohn & I. Crespi, Polis, Television, and the New Public, Chandler,
S eran ton 1970.
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framträder här en ny viktig uppgift, nämligen att ge service åt
medborgarna
Pressens strävan att nå närkontakt med sina läsare har av
Gudmund Hernes karaktäriserats som en utveckling ”från stats
makt till serviceorgan”. Fenomenet finns i flera olika länder. I
Förenta Staterna står USA Today för en av 1980-talets största
framgångar i mediebranschen genom sin inriktning på service
ideologi. Danska Jyllands-Posten har byggt ut sin konsument
redaktionen för att bistå sina läsare med skatt, bilköp och andra
bekymmer. Norska Dagbladet har som mål att stå ”i nära kontakt
med våra läsare”. Läsarna skall känna att tidningen är deras
språkrör, deras försvarare mot profitmakare och byråkrati. Hand
i hand med serviceideologins framväxt så sker, påpekar Hernes,
både en avideologisering och en professionalisering av journalist
rollen. Nyckelordet är kampanjjournalistik. Tidningarnas förhål
lande till sina läsare börjar likna partiers och organisationers
förhållande till väljare och medlemmar.29
I Sverige är Expressen och Aftonbladet de främsta exemplen
på denna utveckling inom journalistiken. ”Aftonbladet på din
sida” är en tidstypisk slogan. ”Sedan vi för två veckor sedan
introducerade PÅ DIN SIDA har många hundra brev och telefon
samtal kommit från läsare som behöver råd. Aftonbladets spe
cialreportrar arbetar just nu med hundratals fall”, presenterar
tidningen sin inriktning.30
Ibland blir det rent av strid om vem som skall ha äran av att ha
”gripit in” och ”klarat ut” ett fall. Aftonbladets två chefredaktörer
har tagit ”fallet Bertil” som exempel på hur tidningen hjälpt en
läsare: ”1 26 år vårdade Gull-Britt Larsson sin sjuka dotter i
hemmet i Tumba och sparade miljoner åt samhället. Hennes man
Bertil ringde och var ledsen för att Gull-Britt inte skulle få ATP
och bara 8 kronor om dagen i sjukpenning. I går fick Bertil träffa
29. Gudmund Hernes, Død og pine! Om massmedie og helsepolitikk, FAFO, Oslo
1987, kap. 6.
30. Aftonbladet 16 september 1989.
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statsministern som gav besked om att regeringen ska ordna ett
extra pensionstillägg för Gull-Britt och andra föräldrar till handi
kappade barn. Gull-Britt får 1 100 extra på pensionen varje
månad.”
Statsministern reagerade dock inför detta försök från Afton
bladet att ta åt sig äran. Ingvar Carlsson skrev ett brev till Bertil
Larsson: ”Tydligen tror AB också att det är tidningens förtjänst
att vi träffades förra fredagen. Så är det givetvis inte och jag
hoppas att inte Du och Gull-Britt tror det. Som Du vet är detta en
hjärtefråga för mig och det var därför jag ville träffa Dig och
personligen få överlämna det förslag som nu är ute på remiss.”
Brevet publicerades under rubrikerna ”Då blev statsministern
arg” och ”Ingvar Carlsson knäpper AB på näsan”. Sista ordet var
emellertid därmed inte sagt. Det visade sig att Bertil först hade
fått kontakt med statsministern via ett radioprogram. Studie
reportern skrev ett inlägg och påpekade: ”Det var ett samtal från
Bertil Larsson till Ekots telefonväkteri den 8 september förra året
som fick Ingvar Carlsson att sätta igång det arbete som nu lett
fram till förslaget om pensionstillskott. ”31 Konkurrensen ökar,
inte bara om läsarna, utan också om medborgarna som fall.

Medborgaren som påtryckare
Medborgarnas samhällsengagemang har i den politiska sociologin
inte minst beskrivits som olika former av politiskt deltagande. Det
demokratiska samhället erbjuder, förutom själva valhandlingen, i
princip ett helt spektrum av möjligheter att föra fram sina åsikter
och krav, antingen ensam eller i förbund med likasinnade. Olika
undersökningar visar att deltagandet är mycket ojämnt fördelat.
Vissa medborgare är politiskt helt passiva medan andra är mycket
starkt engagerade. Till yttermera visso finns det också belägg för
att politiskt deltagande inte är något enhetligt. Det finns många
31. Journalisten, nr 32 och 34 1989.
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olika former och varianter av aktivitet. Man kan sålunda urskilja
ett antal skilda dimensioner av politiskt deltagande, t.ex. lokal
32
partiaktivitet, manifestationer, protester, röstning och kontakter.
Utvecklingen går därhän att det blir mer och mer berättigat att
tala om massmediedeltagande som en särskild form för politiskt
engagemang. En medborgare som står i begrepp att aktivt verka
för ett ändamål, främja ett intresse eller få till stånd en politisk
förändring står inför en repertoar av handlingsvägar. Man kan
engagera sig i ett politiskt parti, verka via någon organisation eller
aktionsgrupp, ta personlig kontakt med någon politiker eller an
svarig tjänsteman, ta del i en demonstration eller annan opinions
yttring osv. Härtill bör man nu som en viktig kanal nämna mass
media.
I maktutredningens medborgarundersökning 1987 visade det
sig att 20 procent någon gång skrivit insändare eller artikel till en
tidning eller tidskrift (9 procent endast insändare). En annan fråga
gällde om man under det senaste året gjort något för att åstad
komma förbättringar eller motverka försämringar i samhället. Av
de tillfrågade, ett representativt urval av vuxna boende i Sverige,
hade 9 procent kontaktat eller medverkat i massmedia som ett led
i ett sådant påverkansförsök (se tabell 11.1 ovan).33
I detta avseende är massmedia knappast en kanal för de tysta
och förbisedda. De som på eget initiativ deltar i massmedia är i
allmänhet de högutbildade och de välbeställda. Andelen SACOmedlemmar som skrivit i tidning är 60 procent. Motsvarande
andel bland LO:s medlemmar är 13 procent. Män syns oftare än
kvinnor. De medelålders dominerar framför ungdomar och äldre.
Högre tjänstemän och offentliganställda hörs och syns mer än
andra yrkesgrupper. Andelen vpk-are som uppträder i massmedia
32. Petersson, Westholm & Blomberg 1989, kap. 4.
33. Petersson, Westholm & Blomberg 1989, s. 94-96.
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Tabell 11.2 Massmedia och medborgarengagemang

Procentuell andel inom
resp, befolkningsgrupp

Massmedia
konsumtion

Massmedia
deltagande

Lyssnar/läser/ser ofta:
Morgon Kvälls
TV
Radio tidning tidning

Skrivit
artikel/
insändare

Kontaktat/
medverkat
i media

Antal initiativ som medborgare
Inga
72
Några
68
Många
61

74
76
75

81
77
82

35
38
37

13
20
30

4
10
16

Möjligheter att påverka
Små
Måttliga
Stora

70
68
65

71
76
76

73
81
84

39
35
37

14
21
24

5
11
11

Författa överklagande
Kan ej
Kan få hjälp
Kan själv

77
76
63

78
80
73

68
78
82

32
35
38

5
6
27

1
2
13

Valdeltagande
Ej röstat
Röstat

68
68

70
77

70
83

35
37

12
22

5
10

Intresserad av politik
Inte alls
Inte särskilt
Ganska
Mycket

72
67
67
65

74
75
75
77

65
79
83
87

34
36
37
39

7
14
22
48

4
6
10
23

är exempelvis mer än dubbelt så stor som andelen socialdemo
krater.34
I den tidigare nämnda medborgarundersökningen gjordes ett
antal försök att beskriva medborgarnas möjligheter att påverka
sina levnadsomständigheter, både i den egna privata situationen
och som samhällsmedborgare i stort. Tabell 11.2 redovisar några
34. Jfr ovan kapitel 9. Data om kön, ålder, klass och nationalitet för medverkande i
televisionen ges i Kjell Nowak m.fl., Folket i TV. Demografi och social struktur
i televisionens innehåll. Centrum för masskommunikationsforskning, Stock
holms universitet, 14, 1989.
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aspekter av medborgarnas möjlighet att utöva inflytande. Inom
ett antal områden (boende, rollen som konsument, hälso- och
sjukvård, barnomsorg, skola och arbetsliv) undersöktes i vilken
utsträckning man haft anledning att ta några egna initiativ för att
motverka försämringar eller åstadkomma förbättringar. För sam
ma områden ställdes frågor om den egna bedömningen av möj
ligheterna att påverka sin situation. Förmågan att hävda sin rätt
gentemot myndigheter mättes genom en fråga om man skulle
kunna författa en skrivelse för att överklaga ett beslut. Det poli
tiska engagemanget fångades bl.a. genom frågor om valdelta
gande och intresse för politik.
Det visar sig föga förvånande att deltagandet i massmedia är
starkt sammanhängande med dessa aspekter av medborgarskapet.
De som kontaktar och medverkar i massmedia är i allmänhet de
aktiva, de starka och de engagerade. Men konsumtionen av mass
media är, som tidigare visats, inte alls fördelad på detta sätt.
Massmedia når ut till de passiva och de som anser sig ha föga
inflytande i minst lika hög grad som till de starka.

Offentligt samtal på massmedias villkor
Demokratin är inte en organisationsform som redan har förverk
ligats eller som ens slutgiltigt kan förverkligas, utan ett styrelsesätt
som utmärks av förmågan att ständigt förnya sig. Demokratin
innefattar ett ständigt sökande efter nya konstitutionella former för
folklig kontroll och ansvarig politisk styrelse.35 Medborgarskapet
förverkligas under permanent debatt.
I vissa avseenden har massmedia förbättrat medborgarnas möj
ligheter att följa den politiska processen. Massmedia uppträder
också som en mer självständig granskare och kritiker. Men mass
media har också delvis förändrat den politiska processen.
35. Vemon Bogdanor, red., Constitutions in Democratic Politics, Gower, Aldershot
1988, s. 386.
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I ett tidigare kapitel diskuterades den dominerande ideologi
som innebär att den politiska processen förvandlas till en konsumtionsdemokrati. Det är ett betydelsefullt faktum att massmedielogik, konsumtionsdemokrati och opinionsmätningar kan ses som
tre element i en och samma utveckling, tre element som ömse
sidigt gynnar varandra. Utvecklingen innebär att vissa drag i den
politiska processen förstärks medan andra försvagas.
Enskilda frågor ges större uppmärksamhet än sammanhäng
ande ideologier. Den journalistiska arbetsmetoden lämpar sig
bättre för att sätta strålkastarljuset på hastigt uppflammande,
isolerade och kontroversiella händelser. Politiker uppmärk
sammas för slagkraftiga och tillspetsade formuleringar (”sound
bites”) snarare än hela anföranden. Medborgarnas värderingar
kommer genom opinionsmätningar till uttryck som procenttal.
Opinioner blir liktydigt med hur stor andel som är för respektive
emot en viss ståndpunkt. Idén att ett politiskt parti skall stå för ett
mer sammanhängande helhetsperspektiv, en ideologisk huvudin
riktning och en allmän världsbild, är mycket svårare att förverk
liga i en konsumtionsdemokrati. Politiken blir ett snabbköp
snarare än ett forum för övertygelser och gemensam tillhörighet.
Tidsperspektivet förkortas. Valsociologiska undersökningar,
också i andra länder än Sverige, visar att stabiliteten avtar och att
rörligheten ökar. Andelen väljare med stark och fast partilojalitet
sjunker, fler och fler medborgare är beredda att ompröva stånd
punkter och byta parti. Valrörelsernas, och därmed massmedias,
betydelse ökar. Takten i hela den politiska processen drivs upp.
Uppdykande problem kräver omedelbar behandling och lösning.
Krishantering av dagsaktuella frågor tenderar att hela tiden tränga
ut långsiktighet och vidare perspektiv.
Media blir viktigare än organisation. Det nuvarande partiväsen
det växte fram under helt andra kommunikationsvillkor. Ett vitt
förgrenat nät av lokala organisationer var avgörande för att kunna
nåt ut, mobilisera nya anhängare och permanenta sitt inflytande.
Denna organisationsmodell, som härstammar från arbetarrörel
sen, övertogs efter hand även av borgerliga partier. Numera är
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situationen en annan. Nya partier, som t.ex. Mogens Glistrups
missnöjesparti i Danmark 1973, kan tack vare televisionen få ett
riksomfattande genomslag under mycket kort tid. Ett partis led
ning kan nå ut direkt till väljarna utan att behöva gå via parti
apparaten. De lokala partiorganisationerna har för närvarande
svårt att rekrytera nya aktiva medlemmar.
Erfarenheterna från andra länder, i första hand Förenta Sta
terna, visar att partipolitiken numera domineras av publicitetshänsyn och mediakonsulter, medan betydelsen av förtroendevalda
och lokalt engagemang minskar.36

36. Se temanumret ”Political Consultants and Democratic Govemance” av PS:
Political Science & Politics, 22, 1989.
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12. Egna tankar över anammade
idéer?

Det finns anledning att återigen påpeka att uppfattningen av vad
som utgör ett problem är beroende av två förhållanden, dels
problemets faktiska omfattning, dels de egna förväntningarna.
Forskningsverksamhet utgör inget undantag. Observationer måste
relateras till de hypoteser eller kriterier som uppställts. Slutsat
serna av en undersökning grundas på denna skillnad mellan iakt
tagelse och förväntan.
När en studie handlar om ett så mångtydigt begrepp som
demokrati är denna allmänna regel särskilt viktig att ha i minnet.
Slutsatserna kommer i hög grad att vara beroende av hur be
greppet närmare definieras. Inte ens bland statsvetare råder någon
allmän enighet om vad som bör utgöra kriterierna för ett demo
kratiskt samhälle.
En strategi har gått ut på att identifiera demokratibegreppet
med den rådande uppsättningen institutioner i ett samhälle. Före
komsten av t.ex. fria val, flerpartisystem och organisationsfrihet
gör att ett land klassificeras som demokratiskt. Det säger sig självt
att Sverige och många andra industriländer uppfyller dessa krite
rier och därmed måste beskrivas som demokratier. På samma sätt
kan man förfara med de opinionsbildande institutionerna. Ytt
rande- och tryckfrihet samt frånvaro av censur av det skrivna och
talade ordet skiljer demokratin från diktaturen. Klassificeringen
av Sverige utgör härvidlag inget problem.
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Men det finns en annan möjlig strategi. Den går ut på att man
fastställer något demokratiskt värde som skall förverkligas. 1 Ett
sådant kriterium kan i forskningen fungera som ett kritiskt instru
ment. Det är då en öppen fråga i vilken mån samhällets institu
tioner uppfyller demokratins krav. Avvikelserna mellan norm och
verklighet kan variera både över tid och mellan institutioner.
Det är den senare vägen som valts i denna bok. Inlednings
kapitlet utgick, i anslutning till humanismens och den kritiska
rationalismens tradition, från autonomi som det centrala värdet.
Ett demokratiskt samhälle kan ses som ett försök att förena
medborgarens personliga autonomi med de gemensamma insti
tutionernas kollektiva autonomi. Kollektiva institutioner kan un
dersökas ur fyra olika aspekter: makten inom institutioner, insti
tutioners makt, maktrelationer mellan institutioner och makten
över institutioner. Fyra stora problem aktualiseras sålunda när det
gäller dagens massmedieinstitutioner. Massmedia måste dess
utom uppmärksammas såväl i sin betydelse som egen aktör som
i sin egenskap av arena för andras institutioner. Därmed bildades
en ram för denna undersökning, vars slutsatser nu kan dras.

Det svenska massmediesystemet

Med utgångspunkt från kravet på mångfald uppvisar det svenska
massmediesystemet klara brister. Nyetablering av traditionella
dagstidningar har i praktiken upphört. Den regionala pressen
genomgår för närvarande en ökad ägarkoncentration. Medbor
garnas valmöjligheter begränsas i många fall av lokala tidningsmonopol. Även om det formella monopolet på etermedia av
skaffats har Sveriges Radio fortfarande en monopolliknande ställ
ning.
Men utvecklingen innehåller också åtskilliga positiva utvecklingsdrag. Tidningsdöden, som under några årtionden slog ut
1. Stefan Björklund, Politisk teori, 4 uppl., Aldus, Stockholm 1976, s. 89 f. Jfr
samme författares Den uppenbara lösningen, Aldus, Stockholm 1977, s. 106.
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många av de mindre tidningarna, har i stort sett hejdats. De
senaste åren har inneburit att mångfalden i etern ökat. Inom de
olika medieinstitutionerna har journalisternas relativa självstän
dighet ökat. Journalistutbildning, klarare yrkesidentitet och ökad
professionell medvetenhet har stärkt journalisternas ställning som
grupp.

Att tala massmedias språk

Det journalistiska sättet att beskriva verkligheten kännetecknas av
tillspetsning, konkretisering, dramatisering och personifiering.
Detta speciella språk har successivt vunnit insteg också i andra
delar av samhällslivet. Myndigheter och institutioner har därmed
blivit mer lättillgängliga. Men massmedielogik och informalisering har också en baksida. Den journalistiska metoden medför
hårdare sovring av materialet. Utrymmet för manipulation ökar.
Frågan huruvida medias ökade betydelse i det offentliga sam
talet totalt sett lett till ökad allsidighet och saklighet måste i
dagens forskningsläge lämnas öppen.
Massmedias integritet

Det finns få oberoende massmedieinsti tu tioner i Sverige. Sam
banden med andra maktcentra är förhållandevis starkt. Flertalet
dagstidningar är beroende av privata ägare. Huvuddelen av pres
sen är genom lojalitetsband förenad med de politiska partierna.
Intresseorganisationer besitter ägarmajoriteten i Sveriges Radios
styrelse.
Journalisternas integritet kan hotas av dubbla lojaliteter. Grän
sen mellan journalistiskt arbete och informationsarbete är ofta
flytande. Det finns också åtskilliga exempel på byten och bland
ningar av rollerna som granskare och granskad.
Journalisternas engagemang i politik och föreningsliv skiljer
sig i flera avseenden från allmänhetens. Visserligen har jour
nalisterna inte större andel aktiva förtroendeuppdrag. Genom
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medlemskap och sympatier är det ändå tydligt att journalisterna
genomsnittligt står längre till vänster och är starkare engagerade
i miljöorganisationer, internationella solidaritetsföreningar och
fredsrörelsen. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet har
en betydligt större andel sympatisörer bland journalisterna än
bland väljare i allmänhet.
För en yrkesgrupp som har till uppgift att vara en oberoende
granskare av andra maktcentra är det naturligtvis ett problem om
någon politisk riktning blir dominerande. Dels medför den poli
tiska skevheten att vissa intressen kan gynnas och andra miss
gynnas, dels minskar mångfalden inom yrkeskollektivet. En poli
tiskt blandad grupp är ett korrektiv mot ensidighet i problemupp
fattning och nyhetsvärdering.
Makten över massmediesystemet
Det svenska massmediesystemet har en historia som kan delas upp
i fyra faser: liberalisering, partipress, koncentration och elektro
nisk uppsplittring. I viktiga avseenden innebär de nu pågående
förändringarna att gamla maktstrukturer utmanas. Den tekniska
utvecklingen driver de mediepolitiska aktörerna framför sig.
Massmediestrukturens förändringar har drivits fram i ett sam
spel mellan teknologi, marknad och politik. Det råder inget tvivel
om att marknadskrafter och politiska beslut på avgörande sätt
präglat de svenska massmediernas utveckling. Det betyder emel
lertid inte nödvändigtvis att konsumenter och väljare kunnat
utöva effektivt inflytande. Tvärtom har medborgarnas inflytande
över medieutvecklingen varit begränsat.

I offentlighetens ljus
Med offentlighetsprincipen inte bara erkänns utan uppmuntras
massmedias rätt att genom aktiv granskning påverka institutioners
inre liv. Även om det i praktiken finns många inskränkningar i
regeln om fri insyn, inte minst till följd av de stora undantagen
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inom den privata sektorn, utgör offentlighetsprincipen en mycket
viktig förutsättning för den fria opinionsbildningen. Media har
redan därigenom ett stort inflytande över andra institutioner.
Massmediernas ökande betydelse märks även i de stora institutio
nernas interna organisation. Informationsspecialister ingår nu
mera allmänt i ledningsstaberna. Informatörer håller på att bli en
ny maktgrupp i informationssamhället. Organisationernas inre
verksamhet har mer och mer kommit att präglas av informations
strategiska och massmediala hänsynstaganden. I vissa fall kan
man tala om mediestyrda institutioner.
Jakten på uppmärksamhet

Olika institutioners möjlighet att nå resultat är ofta avhängiga av
massmedia. Att kunna kontrollera uppmärksamheten blir därmed
en viktig maktresurs. Olika maktgrupper har ett stort antal påverkansmetoder till sitt förfogande för att söka styra massmedierna.
Särskilt viktiga är de personliga kontakterna med enskilda jour
nalister.
Medias roll som grindvakt ökar i betydelse. De undersökningar
som redovisats i denna bok pekar på att inte minst politiker,
experter och organisationsföreträdare kan utnyttja massmedia
som en extra arena.
Massmedias bild av samhället underrepresenterar kvinnor, ar
betare, barn, äldre och människor från andra delar av världen.
Medias kommer därigenom inte endast att spegla yttre förhål
landen. Media förstärker och omskapar verkligheten.
Massmedia i maktspelet

Massmedia ingriper och påverkar relationerna mellan samhällets
olika partsintressen. Journalister kan både regissera och recensera
det offentliga dramat. Samtidigt erbjuder massmedia en särskild
arena i maktspelet mellan olika intressen. Dagens parlamentarism
och avtalsrörelser utgör tydliga åskådningsexempel.
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Härigenom håller massmedia i vissa avseenden på att förändra
formerna för beslutsfattande och konfliktlösning i Sverige. Sär
intressen får ökade möjligheter att nå ut med sina krav. Koncen
trationen till några få uppmärksammade parter och konflikter
riskerar att leda till att andra aktörer och problem definieras bort.

Massmedia och medborgarna
Massmedias betydelse för medborgarnas kännedom om samhälls
förhållanden i Sverige och andra länder kan knappast överskattas.
Flera undersökningar visar entydigt att medborgarna blivit kun
nigare och mer engagerade när det gäller samhällsfrågor. Även om
andra faktorer också spelat in, såsom den stigande utbildnings
nivån och kvinnornas frigörelse, är det ändå oomtvistligt att mass
medierna spelat en mycket stor roll för medborgarnas ökande
självständighet. Även om det fortfarande finns stora kunskaps
klyftor i befolkningen når svenska massmedia ut också till grupper
som saknar längre formell skolutbildning. Inte minst televisionen
och kvällstidningarna har bidragit till den sociala jämlikheten i
informationssamhället.
Från medborgarsynpunkt fungerar massmedia idag inte endast
som en informationskälla utan också som en möjlig kanal för
påverkan. Medborgarnas deltagande i massmedia är emellertid
socialt mycket skevt fördelat. Betraktad som en form för politiskt
deltagande är massmedia fortfarande en av de socialt mest exklu
siva vägarna, som ställer stora krav på individuell initiativför
måga och verbal kompetens.

Massmedias makt
Denna sammanfattning av huvudresultaten utpekar ett antal för
hållanden som försvårar massmedias möjligheter att som obero
ende informations- och opinionsförmedlare stärka den enskilde
medborgarens autonoma åsiktsbildning.
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Undersökningens första huvudfråga handlar om massmedia
som aktör i samhället. Resultaten visar att svenska massmedia
som helhet betraktad inte är någon autonom institution, utan redan
genom strukturella förhållanden binds till andra maktcentra i
samhället. Koncentrationstendenser och ”flockbeteende” mins
kar mångfalden. Dagspressmarknaden är i praktiken sluten. Med
borgarna har haft små möjligheter att påverka massmedieinstitutionernas sammansättning. Dagens svenska massmedia upp
visar således betydande brister i ljuset av de principer för ett öppet
samhälle som formulerats inledningsvis i denna bok.
Samtidigt innebär framväxten av en mer självständig jour
nalistkår att massmedias strukturella osjälvständighet fått mindre
betydelse i den praktiska verksamheten. Massmedia uppträder
mer och mer som ett självständigt maktcentrum, vars inflytande
inte minst ligger i möjligheten att påverka medborgarnas verklig
hetsbild.
Undersökningens andra huvudfråga handlar om massmedia
som arena. Massmedias makt över andra institutioner har ökat i
alla avseenden. Media har inflytande över såväl institutioners inre
maktförhållanden, institutionernas egen makt i samhället som
relationerna mellan institutioner.
I medborgarperspektiv har media bidragit till att höja kunskaps
nivån och den kritiska medvetenheten om samhällsförhållanden i
Sverige och världen. Medborgarnas möjligheter att delta i sam
hällsdebatten har därmed stärkts.

Journalisternas problemuppfattningar
Den bild av massmedias roll i dagens Sverige som här givits
bygger på ett utifrånperspektiv. Utgångspunkten har varit ett antal
samhällsvetenskapliga frågeställningar. För att ytterligare kunna
belysa massmedias roll i samhället är det också av intresse att
jämföra denna bild med de berördas egna uppfattningar.
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Enkäten till journalister och informatörer innehöll en serie
frågor om massmedias roll i samhället. Materialet gör det möjligt
att kartlägga de yrkesverksammas egna bedömningar av hur sven
ska massmedia fungerar idag.
Den första frågeserien utgörs i själva verket av två grupper. I
ett första steg ombads de tillfrågade att ange vilka funktioner
massmedia enligt deras uppfattning borde ha. Därefter ställdes
frågan om vilken roll man ansåg att de uppräknade funktionerna
faktiskt har för svenska massmedia idag. Skillnaden mellan de två
svaren blir därmed ett mått på journalisternas bedömning av
klyftan mellan ideal och verklighet. Svaren redovisas i tabell 12.1.
Den uppgift som flest journalister anser media bör fylla är att
avslöja maktmissbruk. Inte mindre än 94 procent menar att denna
funktion bör ha mycket stor eller avgörande betydelse. I viss mån

Tabell 12.1 Skillnad mellan ideal och verklighet
Informatörer

Journalister
Har/bör ha mycket stor eller
avgörande betydelse (procent)

Sätta in skeenden i ett större sammanhang
Vara en självständig kritiker
Ge röst åt de svaga
Avslöja maktmissbruk
Vara en bred och allsidig info-källa till allmänheten
Vara en motmakt mot etablerade institutioner
Ge en neutral skildring av händelser
Ställa publikens frågor
Vara en folkbildare
Förmedla den allmänna opinionen till makthavarna
Ta ställning och driva opinion även på nyhetsplats
Sätta dagordningen för den politiska debatten
Förmedla info från makthavarna till allmänheten
Ge underhållning och avkoppling
Skildra det ovanliga och sensationella

Bör
ha

Har
idag

77
74
77
94
82
71
69
66
44
51
22
13
22
27
17

10
11
15
38
26
16
17
17
6
22
27
30
47
59
73

Skill
nad

+67
+63
+62
+56
+55
+55
+51
+49
+38
+29
-5
-17
-25
-32
-56

Bör
ha

Har
idag

85
73
60
89
88
59
78
57
43
53
16
9
31
22
4

10
18
17
46
18
25
9
15
7
24
39
43
31
51
80

Skill
nad

+76
+56
+43
+43
+70
+34
+69
+41
+36
+29
-22
-35
0
-29
-76

Frågornas formulering: "Denna fråga handlar om massmedias roll i samhället. Vilken betydelse
anser du att var och av följande länkbara funktioner bör ha?"
"Vilken roll anser du att dessa funktioner faktiskt har? Ange med ett kryss hur stor betydelse du
anser alt de har för svenska massmedia idag."
Till följd av procentavkortningar kan de redovisade differenserna skenbart avvika.
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anses också svenska massmedia idag leva upp till denna målsätt
ning. Drygt en tredjedel, 38 procent, av journalisterna finner att
denna funktion faktiskt har en mycket stor eller avgörande be
tydelse i medias arbete. Klyftan mellan dessa två tal, 56 procent
enheter, kan betraktas som ett mått på journalistkollektivets syn
på hur stort gapet är mellan ideal och verklighet.
Det finns tre uppgifter som för journalisterna framstår som
särskilt eftersatta. Media anses böra sätta in skeenden i ett större
sammanhang, vara en självständig kritiker och ge röst åt de svaga,
men endast få journalister anser att dessa uppgifter faktiskt fylls
idag.
Som frågan utformats är det i flertalet fall medias underlåten
heter som dominerar. I några fall är situationen emellertid den
omvända. Särskilt gäller det massmedias roll att skildra det ovan
liga och sensationella. Här är den allmänna uppfattningen att det
är detta som media faktiskt gör, men det är däremot endast en
mindre grupp som vill se detta som en förstarangsuppgift.
På det hela taget överensstämmer informatörernas problem
uppfattningar med journalisternas. Också dessa anser att massme
dierna är alltför inriktade på det ovanliga och sensationella och
dåliga på att sätta in skeenden i ett större sammanhang. I ännu
högre grad än journalisterna är informatörerna emellertid bekym
rade över medias brister i fråga om att vara en bred och allsidig
informationskälla till allmänheten och att ge en neutral skildring
av händelser. Informatörerna lägger å andra sidan mindre vikt vid
mediernas funktion som motmakt till etablerade institutioner.
En annan fråga i enkätformuläret närmar sig problemet om
medias brister från en annan utgångspunkt. Här uppräknades ett
antal möjliga brister och problem. För vart och ett ombads de
tillfrågade att ange i vilken mån de menade att dessa förhållanden
begränsar svenska massmedias möjligheter att fylla sin uppgift
som fri informations- och opinionsbildare. En analys av svarsmönstren visar att de 23 olika frågorna grupperar sig i sex huvud
dimensioner (tabell 12.2; för jämförelsens skull redovisas även
motsvarande data för samtliga informatörer i urvalet).
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Tabell 12.2 Massmedias brister och problem
Procentuell andel som anser att
problemet är mycket stort eller avgörande

Journalister

Informatörer

Massmedielogik
Överdriven koncentration till ett fåtal, uppblossande nyheter
Produktionskrav, tidsbrist
För lite av kritisk, undersökande journalistisk
Ensidig överförenkling, "snuttifiering"
Bristande ämneskunskaper hos journalister
Osjälvständig nyhetsvärdering
Beroendeförhållanden mellan makthavare och journalister
Medeltal

61
53
52
50
39
31
24
45

73
37
38
57
53
39
17
45

Hemlighållande
Svårigheter att få fram upplysningar från den privata sektorn
Svårigheter att få fram upplysningar från den offentliga sektorn
Medeltal

47
22
35

34
7
20

Externt inflytande
Vinstintressen, marknadskrav
Ägarkoncentration i pressen
Beroende av annonsörer
Politisk styrning
Ägarinflytande över innehållet
Påtryckningar utifrån
Medeltal

42
31
19
17
9
7
27

29
21
16
16
8
7
16

Diskriminering
Stockholmskoncentration
Könsdiskriminering
Etnisk diskriminering
Medeltal

40
8
5
18

34
7
3
75

Statligt inflytande
Statliga radio- och TV-monopolet
Dagspressens partipolitiska anknytning
Statliga presstödet
Medeltal

13
12
7
77

19
13
10
14

5
3
4

3
1
2

Organisationsinflytande
Journalisternas möjlighet att vidta fackliga stridsåtgärder
Arbetsgivarnas möjlighet att vidta stridsåtgärder
Medeltal

.

Frågans formulering: "Det finns olika uppfattningar om medias brister och problem. I vilken mån
anser du att följande förhållanden begränsar svenska massmedias möjligehter alt fylla sin uppgift
som fri informations- och opinionsförmedlare?"
Dimensionsbestämningen har genomförts med hjälp av principalkomponentanalys baserad på produktmomentkorrelationer. Ordningsföljden i tabellen har bestämts av medeltal av additiva index.

238

Journalisterna anser att de största bristerna har att göra med
massmediernas interna arbete. Under den sammanfattande rub
riken massmedielogik samlas först och främst problem som över
driven koncentration till ett fåtal uppblossande nyheter, produktionskrav/tidsbrist, för lite av kritisk undersökande journalistik
samt ensidig överförenkling, ”snuttifiering”. Över hälften av jour
nalistkåren anser att dessa brister idag utgör mycket stora eller
avgörande problem.
Ett annat problemområde som nämns av relativt många jour
nalister är hemlighållande, dvs svårigheterna att få fram upplys
ningar. Den privata sektorn anses i detta hänseende utgöra ett
större problem än den offentliga.
Den tredje dimensionen förenar ett antal problem som har att
göra med externt inflytande över massmedia. Det problem som
oftast påtalas är vinstintressen och marknadskrav. Däremot är det
endast ett fåtal journalister som idag anser att påtryckningar
utifrån och ägarinflytande över innehållet utgör hinder för svens
ka massmedia.
Några problem har att göra med diskriminering av olika slag.
Det som flest anser vara allvarligt är Stockholmskoncentrationen.
Däremot är det betydligt färre som menar att massmedia utövar
könsdiskriminering eller etnisk diskriminering.
En särskild grupp bildas av de problem som är förknippade med
möjligheten till politiskt inflytande över media. Det är dock
endast ett mindre antal journalister som utpekar det statliga radiooch TV-monopolet, partipressen eller presstödet som några all
varligare problem.
I många länder, även i Sverige, har de anställdas eller arbets
givarens stridsåtgärder kommit i konflikt med det fria ordet.
Journaliststrejken 1989 tystade ett aotal redaktioner. Denna form
av organisationsinflytande över massmedia föranleder emellertid
i allmänhet föga bekymmer.
Jämförelsen mellan de olika problemområdena visar sålunda
tydligt att de största bristerna enligt journalisternas egen be
dömning ligger hos massmedierna själva. Det är den journa239

listiska arbetssituationen och arbetsmetoden som möter störst
kritik. Externa faktorer, såsom strukturella bindningar, tillmäts
jämförelsevis liten betydelse.
Detta resultat kan läsas på två skilda sätt. Den ena tolkningen
är att journalisterna lider av närsynthet. Det är den egna redak
tionen och det egna arbetet som står i centrum för uppmärksam
heten. Förhållanden utanför redaktionsväggarna underskattas.
Den andra tolkningen förutsätter att journalister har förmåga
att göra realistiska bedömningar även av politiska, ekonomiska
och organisationsmässiga faktorer. Resultaten visar i så fall att
journalisterna inte skyller ifrån sig utan erkänner att massme
diernas problem är massmedierna själva.
Oavsett vilken tolkning som är den mest plausibla är det ett
faktum att de som idag är yrkesverksamma inom svenska mass
media har en mycket tydlig självuppfattning. De ställer höga krav
på massmedias roll som fri informations- och opinionsbildare,
men de fäller en hård dom över medias oförmåga att leva upp till
idealet.
Politisk ideologi och journalistideologi
Svaren på frågorna om massmedias brister och problem visar att
journalisterna har en mycket bestämd syn på den egna verksam
heten. Den hittills presenterade bilden bygger på ett genomsnitt av
hela journalistkollektivet. Enkätmaterialet ger också möjlighet att
undersöka hur stora åsiktsskillnader det finns inom journalist
kåren.
I vilken utsträckning sammanfaller bedömningen av mass
medias roll i samhället med journalistens allmänpolitiska uppfatt
ning? Finns det ett samband mellan journalistideologi och politisk
ideologi? Tabell 12.3 visar förhållandet mellan partisympati och
problemuppfattningar.
Det finns flera tydliga samband. De vänsterorienterade jour
nalisterna är i särskilt hög grad oroade över massmedielogik,
hemlighållande, externt inflytande och diskriminering. Problemet
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Tabell 12.3 Partisympati och uppfattning om medias brister
Partisympati
Vpk s
C

Massmedielogik
Hemlighållande
Externt inflytande
Diskriminering
Statligt inflytande
Organisationsinflytande

56
43
29
23
7
5

41
34
20
16
6
4

42
37
28
14
12
6

Fp
39
29
15
17
15
5

M

31
24
12
10
23
4

Mp

59
34
24
22
10
3

Samtliga joum.
Obs. Stand.

45
34
21
18
11
4

41
33
19
16
13
4

Tabellen visar genomsnittliga procentandelen journalister som anser att resp, problem är mycket
stort eller avgörande.
Obs: Observerat genomsnitt bland de journalister som uppgivit partisympati.
Stand: Standardiserat genomsnitt under antagande alt partifördelningen bland journalisterna
varit densamma som i hela valmanskåren.

med statligt inflytande över massmedia betonas i å andra sidan
främst av borgerliga, särskilt moderata, journalister.
Det står därför klart att den journalistiska självuppfattningen i
viss utsträckning påverkas av den allmänpolitiska ideologin. Frå
gan är nu hur starkt detta inflytande är. Man kan göra tanke
experimentet att partifördelningen bland journalisterna vore den
samma som i väljarkåren. Det är då möjligt att hypotetiskt beräkna
hur attitydfördelningen skulle se ut. Dessa standardiserade tal
redovisas i högerkolumnen i tabell 12.3. En jämförelse med de
faktiskt observerade talen visar att partifaktorn har en viss effekt.
Om partifördelningen vore annorlunda skulle exempelvis något
färre hysa oro för massmedielogik och något fler anse statligt
inflytande utgöra ett problem. Det viktiga är emellertid att diffe
renserna endast är måttliga. Även moderata journalister anser att
massmedielogiken idag är massmedias största problem. Journa
listkårens gemensamma problemuppfattning kan endast i mindre
mån förklaras av dess partipolitiska särprägel.

241

Opinionsbildningens dilemman
Demokratins ideal innebär att makten över tanken skall ligga hos
individen själv. Autonom opinionsbildning förutsätter egna tankar
över anammade idéer. Kravet på kritisk reflektion och debatt gäller
inte endast enskilda medborgare utan även kollektiva institutioner.
Så kan den allmänna utgångspunkten för denna undersökning
formuleras. Perspektivet har inriktats på massmedias betydelse
för förverkligandet av dessa ideal.
Enkäten med journalisterna antyder att de största problemen
när det gäller massmediernas möjligheter att fylla uppgiften som
fri opinionsförmedlare ligger hos massmedierna själva. Arbets
villkoren och medias speciella sätt att skildra verkligheten till
mäts här stor betydelse. Yttre påtryckningar och massmediernas
strukturella bindningar till övriga maktcentra anses däremot vara
av underordnad betydelse.
Det är vanskligt att dra några entydiga slutsatser om hur mass
medias arbetsmetoder påverkar informationens kvalitet och där
med den demokratiska processen. Problemet sammanhänger inte
minst med de många och oftast svårförenliga krav som ställs på
massmedia. Ibland rör det sig om genuina målkonflikter. Mass
medias arbete bör ses mot bakgrund av ett antal sådana fundamen
tala dilemman.
Massmedia skall, med utgångspunkt från de normativa pre
misser som åberopats i kapitel 1, exempelvis å ena sidan sträva
efter allsidighet och saklighet, men skall å andra sidan samtidigt
verka som en aktiv och självständig granskare. Då granskarrollen
drivs sin yttersta spets kommer journalisten att koncentrera sig på
ett enda problem och intaga opponentens, kritikerns och åklaga
rens roll. Media blir här en motpart.
Från medborgarnas och massmediekonsumenternas synpunkt
uppstår här ett problem. För det första medför granskningen att
den önskvärda allsidigheten i det totala informationsflödet blir
lidande. För det andra är det oklart vem som skall dra slutsatsen
av granskningen. Journalisten, avslöjaren, förvandlas lätt till en
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part i målet, som drar sina egna slutsatser. Den autonome med
borgarens krav är dock att få en allsidig redogörelse, med alla
parters argument, för att själv kunna ta ställning.
Kravet på massmedias integritet innehåller också en inbyggd
spänning. Den starka kollektiva kraft som utvecklats när drevet
går, när alla nyhetsmedia i en självförstärkande process jagar
samma nyhet, innebär att massmedias självständighet förstärks
gentemot andra institutioner i samhället. Denna medias yttre
integritet kan emellertid hamna i motsatsställning till den enskilda
reaktionens eller den enskilde journalistens integritet gentemot
övriga medier och mot yrkeskåren som kollektiv.
Genom mediernas speciella berättarteknik har journalistiska
metoder fått stor genomslagskraft. Massmedias sätt att tolka och
skildra verkligheten har vunnit insteg i många andra delar av
samhället. Massmedielogikens tillspetsande och dramatiserande
teknik innehåller emellertid från medborgarsynpunkt en blandad
välsignelse. Å ena sidan ökar tillgängligheten och förståeligheten,
men å andra sidan ökar även risken att informationen blir otill
räcklig, snedvriden och manipulerad .
Själva idén om fri opinionsbildning är i själva verket motsägel
sefull. Demokratins metod är att genom kritisk diskussion lösa
problem. Diskussionen förutsätter ett fritt utbyte av argument och
sakskäl. Men just det faktum att opinionsbildningen är fri innebär
samtidigt att det inte heller finns något som hindrar yttranden som
motverkar eller förhindrar medborgarens möjlighet att fatta egna,
rationellt grundade beslut. Yttrandefriheten tolererar även propa
ganda. Det yttersta försvaret för yttrandefrihetens princip utgörs
av yttrandefriheten själv. Det är främst kritisk diskussion och
debatt som kan åstadkomma de förutsättningar som gynnar kritisk
diskussion och debatt.
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Massmedia, demokrati och samhällsutveckling
För att kunna bedöma massmedias betydelse för förverkligandet
av idealet om fri opinionsbildning måste perspektivet vidgas. Har
den allmänna samhällsutvecklingen förstärkt eller försvagat med
borgarnas möjligheter till självständig åsiktsbildning? Hur har
massmedia påverkat utvecklingen?
Att söka sammanfatta de stora dragen i samhällets aktuella
förändring framtvingar givetvis en förenkling och en koncentra
tion till några stora huvudtendenser. Samhällsutvecklingen kan
betraktas från två utgångspunkter, dels i medborgarperspektiv,
dels från den institutionella nivån.
När det gäller medborgarnas förhållande till den representativa
demokratin finns det flera tecken på problem. Valdeltagandet har
minskat något och de etablerade partiernas förankring i väljar
kåren försvagas. Dessa tendenser kan emellertid inte tas till intäkt
för en allmän slutsats att väljarnas politiska engagemang generellt
har minskat. Tvärtom finns det numera otvetydiga belägg för att
medborgarnas kunskaper, självständighet, självförtroende och
aktivitet under ett antal årtionden har ökat. Helhetsbedömningen
måste därför bli att förändringarna på medborgarnivå i väsentliga
avseenden inneburit att samhällsutvecklingen från demokrati
synpunkt måste bedömas positivt.
Att sammanfatta utvecklingen på institutionell nivå är minst
lika vanskligt. Här skall egentligen endast ett problem bedömas,
även om det rör sig om en för det öppna pluralistiska samhället
avgörande aspekt. Den allmänna tanken på maktbalans förutsätter
nämligen att det finns en mångfald, konkurrerande maktcentra.
Den ömsesidiga granskningen och kritiken avses fungera som ett
självkorrigerande system som förhindrar uppkomsten av en enda
dominerande maktelit. Kontrollmakten åstadkoms inte minst ge
nom en öppen och livaktig samhällsdebatt.
Trots den formella offentlighetsprincipen har det reella besluts
fattandet i 1900-talets Sverige många gånger ägt rum utan offent
lig insyn. Sättet att lösa konflikter genom samförstånd och kom244

promisser har bland annat medfört att ett relativt litet antal partsföreträdare kunnat avgöra och därmed också få medansvar för de
kollektiva besluten. Vad som vunnits i intresserepresentation och
legitimerande förankring har delvis förlorats i insyn, granskning
och debatt. Det svenska beslutssystemet har därmed kommit att
karaktäriseras av en jämförelsevis svag kontrollmakt.
Utvecklingen under det senaste kvartsseklet har i dessa avse
enden inneburit en klar förändring. Den offentliga debattens
gränser har vidgats. Auktoriteter och etablerade institutioner ifrå
gasätts på ett annat sätt än tidigare. Dagens beslutsfattare granskas
hårdare än för bara en generation sedan. Mötmakterna till de
gamla institutionerna har stärkts. Det är därför berättigat att dra
slutsatsen att Sverige har förändrats i pluralistisk riktning.
Om dessa allmänna observationer är korrekta blir slutsatsen att
samhällsutvecklingen på såväl medborgarnivå som institutionell
nivå från demokratisynpunkt måste bedömas som positiv.
Det förefaller obestridligt att massmedia, vid sidan av andra
faktorer, haft en självständig betydelse för båda de observerade
utvecklingstendenserna. Medborgarnas ökande kompetens kan
delvis hänföras till den stigande informationsnivån. Rollen som
kritisk granskare av de etablerade institutionerna har inte minst
kreerats av massmedia.
Nästa fråga blir vad förklaringen är till att massmedia fått den
na ökande betydelse. Även här måste bakgrundsteckningen in
skränkas till några få drag i utvecklingen. Den generella samhälls
förändring som innebär att information får en alltmer central plats
är givetvis inte unik för Sverige. Det finns dessutom anledning
att fästa uppmärksamheten på en sociologisk förklaringsfaktor.
Framväxten av en alltmer självständig och självmedveten profes
sion har spelat stor roll. Journalistkårens tillväxt och skarpare
identitet har otvivelaktigt bidragit till att stärka massmedias obe
roende gentemot andra delar av samhället.
Så skulle denna skildring kunna avslutas i relativt ljusa färger.
Moderna massmedia har en framgångsrik historia. Media tillhör
numera de centrala institutionerna i den svenska maktstrukturen.
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Massmedia har förändrat både individernas och institutionernas
liv.
Men frågan är om ett nytt skede inte redan inletts. Massmedias
stora framgångar utspelades framför allt under en period från
mitten av 1960-talet till 1980-talets slut. Det är ingalunda givet
att utvecklingen även i fortsättningen går samma väg. Tvärtom
finns det idag starka tecken på att betingelserna för medias arbete
snabbt håller på att förändras.
Paradoxalt nog håller massmedia på att falla offer för sin egen
framgång. Just de två utvecklingsprocesser som massmedia verk
samt bidragit till att driva fram hotar att underminera medias egen
makt.
Medborgarnas växande engagemang och kunnighet gör att
kraven på information snabbt stiger. Kunskapsbildning är i mångt
och mycket fråga om en självförstärkande process. Traditionella
nyhetsmedier får hårdare konkurrens. Medborgarna ges tillgång
till allt fler vägar att söka kunskap. Många medborgare blir
kunnigare än journalisterna. Precis som väljarna överger sina
gamla partier kan morgondagens läsare, lyssnare och tittare finna
att traditionella massmedier inte längre fyller deras krav.
Den tid är nu över då oförberedda beslutsfattare överraskades
av pigga, nyutexaminerade journalisthögskoleelever. På ett par
årtionden har alla stora företag, myndigheter och organisationer
kraftigt förstärkt sina informationsresurser. Makthavarna har, inte
sällan genom egna dyrköpta erfarenheter, lärt sig hur moderna
massmedia arbetar. Idag är det snarast fråga om en motoffensiv.
Massmedias logik innebär ett relativt schabloniserat och därmed
förutsägbart sätt att bevaka och berätta. Makthavarna har lärt sig
medias språk och använder sina kunskaper för att försöka utnyttja
och manipulera journalister.
Dagens massmedia står därför inför en dubbel utmaning. Med
borgarnas anspråk stiger. Makthavarna utnyttjar media för sina
egna syften.
Det finns sannolikt inget standardrecept för hur en förnyelse av
dagens massmedia skulle kunna åstadkommas. Möjligen kan en
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lärdom dras från den allmänna samhällsutvecklingen. Inget skär
per såsom kritik och granskning. Kanske är ett av massmedias
största problem den relativt svaga debatt som finns om mass
medias roll i samhället. Vem granskar granskaren?
Visserligen förs det en intern debatt i journalisternas egna
organisationer och grupper av journalister söker sig nya vägar.
Även utomstående institutioner har börjat granska medias inne
håll mer aktivt. Massmedia är föremål för viss forskning, även om
denna ofta ägnas åt problem som har mindre relevans för de frågor
som här diskuterats.
Dessa olika former för granskning av massmedia måste ändå
betraktas som embryon. Med tanke på massmedias centrala posi
tion i dagens samhällsliv är det mest anmärkningsvärda frånvaron
av en aktiv och nyskapande massmediekritik.
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Maktkampen om våra tankar hårdnar. Myndigheter,
företag, politiker och intressegrupper försöker att på
olika sätt styra opinionen. Påverkansmetoderna för
finas.
I centrum för denna kamp om själarna står mass
media. Hur påverkar massmedia maktförhållandena i
samhället?
Demokratin förutsätter att medborgaren har möjlig
het att självständigt bilda sig egna uppfattningar. I
vilken mån fyller dagens svenska massmedia uppgiften
som fri informations- och opinionsförmedlare?
Journalister och informatörer blir allt viktigare nyc
kelgrupper i informationssamhället. I denna bok pre
senteras maktutredningens kartläggning av dessa yr
kesgrupper.
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