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Förord

folkvalda dömdesDe domstol, journalisten belönadesi med Stora
Journalist-priset.

stycke RegeringsformensVarje i portalparagraf RF 1:1 kom att
aktualiseras det politiska maktmissbruk och den brottslighetav som
hade i Motala kommun:ägt rum

A1/ mjfent/zgmakt Sverige från Jet/set.i utgår
Den Jvemvéaje/,êsg/re/Jenbyggerpå åJiktJbi/dning oeb allmän øe/ypå

lika Den förverkligar øt/yparlamentarisktrepresentativtráktratt. ettgenom
.rtatJskir/e 05/2 kommunal .yatvsgrre/se.genom

Den mfentlzgamakten under lagarna.utövas

förEn allmänheten tillsluten vanskötsel deras förtroende kundeav
avslöjas tack rättsreglerna handlingars offentlighet ochattvare om
meddelarskydd bruki medborgare med civilkurage ochtogs av
journalister förräckhåll politikers kontroll.utom

vadMen för offentlighetens idé och praktik ut-som var en seger
gjorde samtidigt nederlag för andra delar folkstyrelsen. Vad harett av
exempelvis skett med kulturen politiskai partier medlemmarnanär
inte upptäcker eller revolterar ledarnas förskingringmot av

Ärförtroendekapital det också deras tigandeinte allt dettagörsom
möjligt

Motala också frågorUr den institutionella pluralismväxer om
ska förhindra, kontrollera, i fall korrigera missbruk.värstasom

offentligRuntom i verksamhet blir kontrasten allt skarpare mellan de
anställdas grundlagsfästa yttrande- meddelarfrihetoch och deras
tilltagande tystnad. Vidare skall revisorerna enskilt det fordras-
inget majoritetsbeslut kunna föra fram resultaten sin granskningav-



FÖRORD

det förväntanoffentlig rimlig itill prövning Men är avgränsatetten
kamratskaplokalsamhälle med närhet, beroende och Revisorerna är

fögderi dedessutom utnämnda det fullmäktige, skallvarsav
granska.

medierna. TidningsläsningHändelserna i Motala fokuserar även
land. fem med-den medborgerliga i Fyraingår i vårtnormen av

tid-dagstidningar. den sociala segregationen iborgare läser Fastän
lågutbildade fort-ningsläsandet läser såväl hög-ökar något somnu

utsträckning.farande dagstidningar i mycket stor
stark stabilinternationell jämförelse har Sverige mycket ochI en

därför deLokaltidningarnas journalister skaparlokalpress. några av
för opinionsbildning ochviktigaste förutsättningarna ansvarsut-

med de förtroendevaldakrävande. tycks de konkurrerajust omnu
samtidigtfolkets förtroende. Journalisternas formella anspråk kan

användas för sin maktställning har vipolitikerna legitimeraattav -
Därför det viktigt mediernas bevak-fri kanskeinte är attpress,en

förhållande till den politiskablir realitet. fria ining De måste ståen
flera medier, ökardet finns chansenoch ekonomiska makten. Om

varandra.där perspektiv kan brytasför allsidig belysning olika moten
lokaltidningar under tid hade olikaMotala finnsI två som en

med.värderingar vad kommunledningen sysslatav
tider till högstTidningars vittomfattande granskning har i alla lett
Åtgärder detförsök politikerna ochdiskutabla näpsa styra.att avav

domstolarventilerades den debatten sedan fleraslaget i svenska åren
från brottsmisstanke efteroch friat makthavare1997 1998

förframstod maktmissbruk. ställetavslöjanden vad Iom som som
och moralreflektera kring hur överensstämmelsen mellan lagaratt

de offentligaallmänhetens förtroende för institutionernapåverkar
haftmedierna fel.drog debattörer den felaktiga slutsatsensomliga att

grund den be-Därmed medier alltid har Påinte rätt.sagt att av
den vardagen tillmätertydelse såväl konstitutionellt i politiskavi som

politikenjournalistiken och den makt den kommit iutövaatt
för oberoende gransk-arbete och etikbehöver journalisters utsättas

ochsker växande forskning universitetning. Det i påruntomen
högskolor.



Förord

kommunikationsforskaredebattinlägget försökerdet härI tre
vad denpolitisk förståelse journalistiken förbidra till att seen av

deoffentliga samtalet. Samtidigtbetyder för det ett er-som ger
för modet och noggrannheten ikännande till journalisten viljan,

den förmaktgranskningen vill de dämpa lusten heroisera attatt
journalistisk praktikdjupare liggande frågor kringklarläggakunna

politiker och journalister.relationerna mellanoch
offentligprincipiella frågor tillForskarna vill föra antalut ett

bl.a.kritiskt kringdebatt. De resonerar

ambition verklighetenobjektiviteten i journalisternas återgeatt
representantskapgrunderna för journalisternas

mellan olika slags revisioner och granskningkonkurrensen
förhållande tillmed hur media arbetarläsaretik kunskap iomen

olika delar "publiken"av
media för offentliga samtalförekomsten alternativ till0 omav

makt, politik och moral
avslöjandenas ekonomi.politiska0

undra, forskarna ikritiskt upphöjer sig inteMen, återigenmåste man
de lokaltidningen fördet allvctande domare kritiserarsin till slagstur

med sker det fall ForskarnasOch vilket slags legitimitet i så
påkallar därför granskning.granskning granskningen i sin tur enav
ord konkurrens mellan olika slagssådan med derasEn egna --

den fria åsiktsbildningen.revisioner blir tillgång ien
debattinlägg försvarar Allmän-kommentar till forskarnasI en

den journalistiskahetens pressombudsman Pär-Arne jigeniusPO
journalistikensdelen Motalaaffaren utifrån stark tilltro tillenav

demokratiska forskarnas defunktion. ifrågasätter ocksåHan tes om
observerar dess-politiska avslöjandenas finansiella lönsamhet. Han

falljagade journalisterna flock, intedetta fall inte i i varjeiattutom
början.från

uppgift analysera den svenskaDemokratiutredningen har till att
huvudfrågorna, ocksåfolkstyrelsen inför 2000-talet. En somav

omfattande mediernas roll förbelysas antologi, gällerkommer iatt en
offentliga samtalet.det
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Kan ifrågasätta domsig tingsrättens ellerutan attman vare
Publicistklubbens prisutdelning ändå kritiskt reflektera detöver
journalistiska arbetet utredningensDet förhoppning det skallär att

möjligt. Genom spridning dessa inlägg skulle detåtattvara ge
offentliga samtalet den svenska folkstyrelsen kunna berikas, tillom

också för kommitténs analyser.gagn senare
Kommitténs ledamöter har inte tagit ställning till inläggen utan

varje författare för bidrag.själv sittansvarar

Erik Amrzå
Huvudsekreterare
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En god affär i Motala

Journalisternas avslöjanden och
etikläsarnas

Victoria Wibeck, Per-Anders Forstorp och Konstantin

Economou Tema Kommunikation, Linköpings Universitet

Affären "upptäckt" eller "skapad"som

Den oktober12 1995 har Motala Tidning fåttnyligen chefredaktör.en ny
fårHon inbjudningskort frånett med kommunens kommunfull-vapen

mäktiges ordförande Sölve Conradsson, ska ordna smoking-som en
middag. Hennes första tanke tacka ja,är sedan ändrar honatt sigmen
och lämnar uppdraget granska det hela till kommunreporternatt Britt-
Marie Citron. Den 7 november kommer den första artikeln i Motala
Tidning. Rubriken lyder: Sölve påhyrde bil betalade medsemestern -
kommunens kort". I intervju erkänner Conradsson detta faktiskt haratten

gånghänt och det fel. Kommunrevisionen haratt startaten var en
granskning de ledande kommunpolitikernas kontokort...av

det ständiga flödeI nyheter, information,tips, idéer inbjud-ochav
ningar redaktionens arbete vid Tidningutgör Motala Väljersom
kommunreportern vidare med inbjudningen till smoking-att

bygger1Texten vidare Wibeckspå Victoria magisteruppsats1997 :kapaAtt en
"aj7a"r.LAgi/imerirzg,lokal kontextochgrarzxkningen:dramafurgølEn studie Møta/aafáren"av

kommunikatir/tperxpeøêtiø.Magisteruppsats1997:6,Tema Kommunikation,ettur
Linköpings Universitet.



MOTALAEN AFFÄRGOD I

speciell, vadgjorde dennaVad det just såmiddagen. Varför var som
politikersamkväm mellansedvanliga inbjudan tilldet dennai såvar

tidigare det någonting iannorlunda Varjournalisteroch änsom var
det denförändrats,politiska klimatet Motaladet i var nyasom

fri de lokala in-chefredaktören kunde gentemotsom vara mer
medborgarnastidningens känsla fördetarbetade relationerna var-

journalistiskt arbeta,annorlundaeller dettolerans sätt att ettettvar
offentligt publicitetsklimatnytt

chefredaktören till mighonCitron: "Så nämenBritt-Marie attsa
hansbörja helafesten, hon, titta påskriv inte den här utanom sanu

hade tänktvaddet egentligen precis jagrepresentation. Och attvar
jättebra.det baraför länge sågöra att varsen,

inbjudningskortet korn alltså"Redan innanIntervjuaren:

tankarnamed Sahlinaffären jag inne"Ja, i och påCitron: va,var
kankommunreporteroch det det visstejagatt mansomvar

påprecis jag ville tittapolitiker visstesina jag vemva,

enskild lokaljournalists viljadet bara såhandlade dåMen attom en
storstadsjournalisti-delkanske få"Sahlinare",görasäga attatt aven

småstadsnivånkens glans pånere
genomslagskraft ihävda Motalaaffarensdenna artikel vill viI att

komplexaberordet politiska livet hösten 1997 påmedierna och i mer
ovanstående frågorna relevantadesamband och alla ärsåån attatt

politiker och journalister,mellan påpekar relationernaställa. De på
ochpraktiker och hur,journalistiska på närutvecklingen varav

den/ publika. hurhandlingar blir Kortoch eller politiskaprivata sagt,
fundamentaladedel det offentliga samtalet någrarör mestsom avav

utvecklas.frågorna demokratii en
det blirpekakanske påviktigaste ärEn våra poänger att somav

ständigtbördet på-nytt ochantaget ses som ensom snararesom
och granskare.utvecklad mellan makthavaregående och relation

skulleantyder MotalaaffarenFrågorna representeraattovan

AllaWibeck 1997.med CitronBritt-MarieIntervjun intervjucitat intesomingar 1
från dennaintervju.hämtade från medietexter kommerär

10



EN AFFÄR MOTALAGOD I

totalt medan redannågot Britt-Marie Citrons inter-på vårnytt svar
vjufråga detvisar komplexa sambandet mellan den enskildamer

tidningen, de lokala politikerna, den nationella ochreportern, pressen
värderingen alla bör/hurmåste kan beskrivas.göra någotsom om

dennaOch värdering i enskilt fall,står varje och i journalistsVarje
beslut fundamentali relation till både de lokala förbindelserna och till
utvecklingen inom den nationella Vad skriver ochpressen. man om,

kommerhur, alltid bero vilket konkret förhållandepå finnsatt som
mellan och politikens såväl denpåpressens representanter som
journalistiska tradition och konkreta praktik kommer anslutaattman

till därmedsig och också vidareföra och utveckla.att

Resonemangen visar de element ochnågra argumentationerovan av
hjälper till affären. definierarin De olika stadierattsom rama som

hjälper till skapa olika slags legitimitet i granskningen. Dessaatt
inramningar dock inte isolerade till tolkningenär i efterhand vadav
Motalaaffaren kan Den kommunikativasägas representera.
inramningen de allra viktigaste delarna affärensär olikaen av av
delar, tidningsartiklarna och hur Motala Tidning och Britt-av av
Marie Citron Vi ska analysera affären dennärmareagerar. nu som

Östgötautvecklade sig i MT och i viss i Correspondentenmån
mellan 7 november 1995 och 2 januari 1996.

...redan dagen efter förstaden artikeln avslöjar Motala Tidning att
Conradsson handlat sprit, golfset, kläder, åkt påskor och dyr konferensen

Stockholml.i Han sina fakturor. Detattesterar saknas ochnotoregna
kvitton. Det framkommer också efterhand Motala påkommun baraatt ett
enda ställe i staden har för halv miljon kronor. Detrepresenterat gamlaen
beslutet spritfri representation efterlevs inte och mängd krognotorom en
saknas.

l Denna rekonstruktion bygger flera källor.på Dels skrev Britt-Marie Citron en
sammanfattandekrönika efter affarens" börjanår MT 961107 vi harett som

delshar försöktanvänt vi kort sammanfattade viktigaste dragen deiattossav,
tidningsartiklar har analyserats.Dess byggerdetta avsnitt artikel ipåutomsom en
Svenskajournalistförbundets tidning /jøumalir/en där1 96 bakgrunden tillnr
"Motala/affären" Jfr Wibeckåter-gavs. 1997.

11
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frånmåste Notangranska sig själva.Kommunens revisorer nu
gått åt och sprit ochhel delrevisionsmiddagen visar det har mat attatt en

oegentlighetervisar ingablivit Kommunrevisionensdet har dyrt. rapport att
påbegåtts, de övrigaallt har berott "slarv". Ingenhar attutan av

SölveTidningde intervjuas i Motalakommunalpolitikerna när attanser nu
avgå.Conradsson bör

Östgöta påCorrespondenten ledarplatsskriver attDen 2 december
svårt få på skandaler ...fart sina kommunalaMotala: "...har litet att

år"skandaler vill under nästaBättre se

fem kom-i Motala TidningMen dag kommer attrapport omsamma en
åkt på Berlintvå hemlig tilltoppolitiker och företagaremunala resaen

och kvittona skickadesResan kostade 84 000 kronorunder pingsthelgen.
MFS. speci-Motalaföretag i samverkan, Ingatill den privata föreningen

viaConradsson han tvättar räkningarfikationer finns, nekar till attmen
MFS.

fått samarbete medCitron fram uppgifterna iBritt-Marie har resanom
ordnarkommunpolitikernaGösta Blohm upprörd överrevisorn attsom,

dag i veckan,mjölken i skolmatsalarnadyra fester och samtidigt drar en
avgår Sölve Conradssondecembererbjuder sig forska i fallet. Den 11att

från båda kommunfullmäktiges ordförande ochsina poster somsom
nöja sig medoch Citron tänker dock intenäringslivskonsulent. Blohm

fårBerlin ochBlohm till hotellet idetta. l egenskap revisor ringer vetaav
sambor medhade sina fruar ellersju däri pingsthelgenallaatt som var
påkommunalrådet Håkan decemberCarlsson den 12sig. När en

påfår frågan han nej.presskonferens fruarna med resan svararom var
"Carlsson ljögdag lyder:Den givna rubriken i Motala Tidning nästa om

Berlinresan".
inledas de berördaförundersökning kommer parterna.En att motnu

ansvarsfrihet förtänker meddelameddelar den inteKommunrevisionen att
Kommunalråden Håkan Carlssonpå ochmedde personer som var resan.

avgå. Samtidigt framThorén kommer detBertil att nyauppmanas
fruar varit med, den härdär politikernasuppgifter ännu nöjesresaom en

gången till Nice.
på Sölve ConradssonsTidning bildDen december visar Motala20 en
Samma dag intervjuasi kommunhuset.polisen avspärrade tjänsterumav

Tillfälliga tillsättsCitron Aktuellt och Rapport. ersättareBritt-Marie i TV:s
kommunalråd.Carlssons Thoréns arbeteför sköta ochatt som

12
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våren avgårUnder fler1996 politiker och det flergörs avslöjanden om
nöjesresor och missbruk kontokort. Den 5 november tilldelas1996av
Britt-Marie Citron Stora Journalistpriset för att:

med framgång fört den enskilda kampreporterns mot ett sam-
hällsetablissemang, hon avslöjade lokala makthavaresnär oegentlig-
heter.

åtall maj lämnas Sölve1997 Conradssonett vid Motalamot Tingsrätt
rättegångoch inleds i oktober år...en samma

blirHur affär till kanHur förstå upptäckten eller skapandeten man
lokal affär detVilka ingår i upptäckten eller skapandetärav en som

de framstårHur Hurgör journalister granskare och hursom
legitimerar de sin roll

den följande beskrivsI analysen i Motalaaffärens till-tre steg
blivelse för betona och förtydliga hur affären skapas seddatt genom
den lokala konkurrentens läsarnas och slutligenögon, ögongenom

den nationella bedömning och utmärkelser. Detgenom pressens
första betecknar den1 lilla lokala situationen hemlig-steget av
heter och interna avslöjanden och den beredskap föreligger försom

avslöjande. andragöra Det betecknar2 gungfly,att ett steget ett ett
mellanläge osäkerhet där vädjar till läsaren erkännandeav man om
för affärens avslöjande. Detta läge kännetecknas lokalstatus av enav
offentlig förhandling denna mellan olika aktörer och detstatusom
strategiska spelet där viss information släpps i de rätta ögon-
blicken. tredjeDet 3 betecknar det skede då offentlighetenssteget
dimensioner från det lokala dettill nationella. detta skedeväxer I
kliver officiösa" aktörer ochin samtidigt erkännande ätnya ettger
det lokala avslöjandets aktörer: riksmedierna, domstolen, Stora
journalistpriset.

13
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Affärsberedskap

möjlignämndes under hösten 1995Statsrådet SahlinMona som en
Carlsson.den avgåendeefter Ingvarkandidat till statsministerposten

granskningmed det Sahlin försambandI utsattes noggrann aven
därden s.k. Sahlinaffarenledde fram tillmedierna. granskningDenna

Eftermissbruk kontokort.statsrådet stod anklagad för av
avslöjanden politikersblev det möjligtSahlinaffaren göraatt per-av

samband medsammanblandatsderas roller isonliga liv och Visa hur
redanbeskriver denCitron itransaktioner. Britt-Marieekonomiska

avslöjanden affärer.luftennämnda hur det låg iintervjun göraatt av
ochavslöjandeberedskap förfannsDet representanterett omen

representation:

till skriv intehon chefredaktören migCitron: "Så nämenatt nusa
hela hansfesten,sa hon, börja tittaden här påutan represen-om

förvad hade tänktdet egentligen precis jagOch göraration. attvar
bara jättebra."länge detså att varsen,

alltsåRedan inbjudningskortet kominnanIntervjuaren:

Sahlinaffaren inne tankarnaoch med jagCitron: "Ja, i va,var
kankommunreporterdet det visste ju,och jagatt mansomvar

ville titta på.politiker precis jagsina jag visste vemva,

medSahJinare;villeMT-reportern Britt-Marie Citron gärna göra en
riktadavslöjandena hade hon blicken titta påde nationella mot att

denkultiverapolitikers representation. inteHon attvar ensam om
Kontokort ochdetprofessionsspeciñka drömmen stora scoopet.om

levafanns här möjlighetlåg luften. Detrepresentation i att enen
särskild blick,värld. fannsmediernas Detaskungesaga i enen

avslöja.mind-set" och viljaförförståelse, psykologiskt attett en
motiverande fördetta förutsättningarviktigaSammantaget utgör att

affar skall kunna bli till.en
redan jakt elleraffärenbeskrivs Var påpåHur reporternstarten

vadkom undersökadet tillfällighet hon att somsomvar mer av en
för hursmokingmiddagen har relevansinbjudan till Dettalåg bakom

Är detskapad upptäckf.affären ellerbeskriver somman som

14
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blir tillnågot hårt arbete eller det redanär någotsom genom som
finns och bliväntar på upptäckt I Citrons beskrivningaratt egna
framstår det upptäckt baseras tillfalligheterpå ochmer som en som
intuition, fakturan från Berlinresan, eller det faktumt.ex. att
Conradsson ljuger för journalisterna. börjanFrån handlade det,

hon, känsla det "är" eller "kan vara någonting.menar attom en av
Samtidigt betonar Citron det hårda undersökande arbete ligger isom

driva fram avslöjande. Vid läsning artiklarnaatt ett en noggrann av
och analys affärens framväxt i Motala Tidning också deten av syns
strategiska upplägget, vilket kan förstå hur affärengör inteatt man
bara upptäcks också hur den skapas".utan

det förstaI skedet Motalaaffáren det Viktigt förär journalistenav att
Visa sin teknik för läsarna. Intervjuerna med de ansvariga politi-upp
kerna formen förhör byggs enligt principen fråga ochtar ettav som

Citron ställer följdfrågoräven till politikerna och hela dettasvar.
schema fråga, och följdfråga visas för läsarnaav svar upp som en
slags blåkopia verkligheten. Journalisten legitimerar verksamhetenav

arbeta och kontrollerat och visaatt noggrantgenom attgenom upp
hur arbetar inför ridå. Journalisten framställsöppen därmedman

den erbjuder och offentliggör faktisk diskursl, och blirsom som en
därmed den ochsanning Med dennarättvisa.representerarsom
diskursiva uppläggning kan alla läsare Motala Tidning offentligtav
delta i något med deras hjälp blir avslöjande och därmedettsom som

framstårinte redigerad efterhandskonstruktion. Isom en
tidningstexten markeras detta uppvisandet intervjun justgenom av

faktisk intervju, dialog mellan journalisten och poli-som en en
tikern:

Kostnaden för hyrbilen uppgick enligt Conradsson till 540 kronor
och orsaken till han betalade med det Visa Business Card han fåttatt
i tjänsten, det ingår försäkringi Visakortet.attvar en

Ordet1 diskurs använder vi sammanfattande benämning olikapåsom en
kommunikativa format, former och uttryck, innefattande bådetal och text.

15
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tillbaksdu betalatHar

det. skrevanmält jag påhardragit det jaghar inteDe ännu, men- desshade glömt tilljaglikvideras mig. Detden skafakturan att av
dag läs i går.hämtade irevisorerna papperen

Är privatkortetduden enda gången använtdet

det kan-ja, säga.man

gånghänt någondet harInnebär det svaret att mer

det.inte-jag tror

rättgjordedet du inteduInsåg att var
intedet fel, jag årmedvetenborde ha varit-Jag att menvarom

betalaskabesked jagfall fåttdet. dag har i allahundra jagIpå attom
tillbaks.

feldu gjordeduInser attnu
det fel.klartDet är att var-

klartanvändetjänstekortet privat Det ärrubrik: "SölveArtikelnsMT 951107.
det felm.att var

därintervjuteknik artiklarvad iskillnad gällermarkantkanMan se en
vadoch olikautfrågas iandra politikerConradsson och reportage om

fårochställsPolitikerna väggenkommuninnevånarna motanser.
faktiskerbjuds läsarnamed följdfrågorfrågorsnabba som ensom

berättandeiutvecklaandra får sinamedan dediskurs, resonemang
blirochskrivs inte på såtill dem sättställsform. Frågorna utsom

för tala ianklagasoch kan inteosynligjournalisten i månnågon att
sak.egen

Tidningartikel Motalafinns inovemberexempel. 8DenEtt en
tidigare artiklarna. Dendeskriven änär reporterannanensom av

ochsnabba intervjuernade övrigakaraktärhelthar änannanen
ställettäcks iräkningar. Härgranskade ochkvittonrapporterna om

bilder från förskolaochsida medhelnästan treett reportage enen
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bild kommunens arbetare hållerpå påsamt atten en av som reparera
bod. den relativt bilden leker glad barnskötarePå översta storaen en

med barn. dataremsor föräldrarMan ritar, gamlanågra påmen som
bidragit med. andra,har Det ska nämligen i kommunen. Densparas
mindrelite bilden, visar kvinna köket förskola.i påen samma

Bildtexten ironisk: till barnen. framförallt,Morötter Nyttigt, ochär
billigt. Anna-Greta förskola, måltids-Bollman, Mossens skär ner
kostnaderna det Andra lär dyrare ...så går. Längstätagott mat ner

sidan barn liten badbassäng. läckernågra i Bassängenpå ser man en
personalen försöker den. fårtejpa Man inga tilltrots att pengar nya

leksaker eftersom det besparingstider.är
Rubriken förutsätter läsaren insatt i vad hänt kom-äratt som

"Gny bland dem fått lära lyder den.sig spara, Detmunen. som
förutsätts ska det här inte sig vanligtnågotröratt veta attman om
klagomål de dåliga tiderna, det ska belysas artikelniöver årutan som
de blir synliga affären uppdagas. Ordenorättvisor närenorma som
fått lära indikerar sparandetsig spara tvingats till.någotäratt man
Mellanrubrikerna från de intervjuadecitat deär ärpersonerna, men

ordagranna:inte "Andra för kommunala och bordeäter ute pengar
föregå med exempel". journalisten eller den redigerareHär ärgott

skapat rubrikerna efter länka de olika artiklarna tillute attsom
varandra. Olika kommunala besökts deverksamheter har och vanliga
motalaborna fåtthar uttala sig.

Artikeln har karaktären snyfthistoria vilket kanske kan haav en
sina naturliga orsaker. förståeligt människor blir upprördaDet är att

vad kommit fram. lokaltidning har sådantI ett reportageav som en
också plats, och med kommunensin i inte ochså mångaäratt stor
känner de intervjuade från dettaigen Bortsett inteärpersonerna.
artikelns nyhetsvärde får kommuninnevånarnaså Manstort. veta att

upprörda efter de publiceratsvilket artiklar inteär såärsom
sensationellt.

ÖstgötaDen här förekommer allsinte itypen reportageav
Correspondentens affären detta skede.rapportering i Det ärav
förklarligt med tanke de inte anklagelsernapå att accepterar mot
Conradsson de andra politikerna affär. dettaoch De harisom en
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skede affärens utveckling behovinget instämma i MT:sattav av
anklagelser eller konflikter.registreraattens av

denGenom intervjutekniken och redovisningen frågor ochöppna av
i intervjuer med politikerna skapas affärens figurer. Mansvar

Äåstadkommer därmed kontrastverkan mellan olika aktörer.en ena
sidan framställs Conradsson deoch övriga politikerna med tekniken

dem,avslöja dvs. teknik strikt tillämparattsom avser en som
Åprincipen fråga och andra sidan framställs de fattigasvar.

kommuninnevånarna föreller kommunens åt-representanterna
förskollärarna detstramningar, fattiga daghemmet, medpåtex. en

friare form fräge- och intervjuteknik låtagår påut attannan av som
dem berätta detta de huvud-och På skapasöppet sättspontant.mer
sakliga kontrasterande badoch aktörerna, the guys och the good

Efter fiendenguys. introduceras hjälten. med dettaPoängen är att
journalisten redaktionen, tidningen vill markera avslöjandet ochatt
affären handlar Tidningsinte Motala illvilja vissamotom personer

"faktiskt problem.utan ettom

Med hjälp de olika intervjuteknikerna får därmed bilden denviav av
allvetande journalisten fårsanning och rättvisa. Virepresenterarsom
också bilden denna befinnerjournalist sig i lojal verksamhetav som

tidninghos i sin lever till sin roll lojaltur uppen som som
demokratisk folkupplysare. tillsammans läsarnas sidaDe istår på
kampen orättvisorna.mot

läsare kan följa väl den dramatur-Det i materialet ärman som
giska affären, dvs.progressionen hur serien artiklar pro-av av

regiarbete från tid-gressivt gestaltar sig journalisten ochettsom
kan följa från tidningen bemötsningen. Vi hur initiativ olikaav

aktörer dessa bemötanden bekräftas avfärdasoch hur successivt eller
tidningen. kanDessutom vi hur och huräven ute-av responserse

blivna används den fortsattai utvecklingenresponser resursersom av
affären:
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MT/Den kommunen Conradsson.i VTärrepresenterar mestsom
har granskat alla från kontokortsräkningarna för och julimajnotor

och/demånad. flesta fall har det förekommit ellerI vin sprit. MT
951 107

den väntade hårdNär revisionsrapporten inte tillräckligt såanses vara
blir tidningen besviken. Detta visar anklagarsig MTattgenom
revisorerna för skydda de socialdemokratiska politikerna ochatt
sedan delpåvisa hur revisorerna själva äratt systemet.genom en av

blir därmed, bl.a.Revisorerna resultat deras undfallen-ettsom av
het" eller reservationer ifråga affärenatt accepteraom som en
affär, föremål för granskning slag politikernasammaav som ur-

Ävensprungligen blev. blir avslöjade,granskarna och det sker en
affären.upptrappning Granskarna förklaras ogiltiga deattav genom

hade till uppgift granska och legitimera politikerna inte hellerattsom
kan och fläckfria:renaanses vara

Kommunrevisionens ordförande Erikjonsson erkänner han allaiatt
fall inte haft betänkligheter vid tillfället. Reglerna förnågra sprit i
kommunen kände han till, han.inte MT 951121uppger

Detta exempel visar hur själva granskningen och granskarätten att
användsvem vill tidningen. Revisorernaman som en resurs av

granska sig själva vilket blir "tyglamåste verksamheten.sättett att
Den medvetna fördröjningen händelseförloppet kännetecknarav

detta första stadium omfattar den "lilla lokala situationensom av
hemligheter den beredskap finns föroch avslöjande.göraatt ettsom
Affären undersökandeiscensätts, all journalistik eftersom annan en
tids Därefterresearch. följer serie artiklar med särskilt syfte.etten
Uppläggningen sådan den tänkt falla helaDetär äratt att en person.

egentligen inte särskilt förhandregisserat ochär öppet påutan mer
skäl tala avslöjandet skapat upptäckt.änattger om som snarare

Exempel detta frågar kommunalrådet Håkan Carlssonpå är att man
fruarna följde med till redanBerlin dessa mednär vet attom man var

Kunskaperna och insikterna i affären regisseraspå på ettresan.
särskilt strategiskt vi kan kalla retoriskt eller dramatur-sätt som
giskt.
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kännetecknande del denna första fas affärens utvecklingEn av av
Ärframställningen affärens det överhuvudtagetär även status.av en

affär blir det affär kallas det affär skedeNär När Detta ien en
utvecklingen följa avslöjande jämförskan vi MT strategiattgenom :s

Östgötamed agerande Correspondenten.kollegornas Den 23
november affären det stadium där kanär ännu på övertrampen

ÖCbetecknas slarv. Som inledningsvis denvi ironiserar 2sågsom
december försök deMT:s kommunalagång påöver att
skandalema": under"Bättre skandaler vill vi år" MT väljernästase
från början framställa det hela riktig affär, dåatt som en man
redan efter dagar föredrar använda benämningen "konto-tre att
kortsaffar".

Förhandling affärens statusom

december affären fortfarande pub-Den 2 1995 och vacklar. Dåstår
Östgöta den redan omtalade ledar-licerar Correspondenten korta

spalt, kort och har rubriken Skandal det förstaDen ärgottsom
tecknet affärens affär börjar förhandlas frampå att status som nu

de berörda tidningarna det enbartmellan och inte längretvå att
handlar lokal landsortstidnings granskning sina kommunalaom en av

Östgötapolitiker. Vad Correspondenten produceragör är att ett nytt
avslöjande ska avslöja Tidning. detta utvärderasMotala Genomsom
och förkastas arbetet med stånd affär. kalladetill Den såatt en

ÖCskandalen skandal, med dennaenligt inte alls ochnågonär
förartikel vill punkt för det hela alla:gångsättaman en

fart kommunala skandaler.Motala har lite sina Trotssvårt påatt
fullmäktigeordföranden Conradsson erkänt hanSölve s öppetatt att

glömt betala hyrbil han kommunens kreditkort tillanvänten som
lyckas ändå få till skandal. nämligeninte Det visar signågonman

det Sölve Conradsson glömt han faktiskt betalatärsnopet att attnog
för bilen kommunen betalat fakturan för kreditkortet.innan i sin tur
Den enda återstående skandalen därför kommunenär äratt nu

ÖC1Till skillnad från har inte Motala Tidning ledarskribenter. Ledarpalterna i MTegna
skrivs redaktörer Allehanda-koncernenpolitiska i Nerikes MT tillhör.somav
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skyldig Conradsson för han betalt bilen Bättretvå gånger.att
skandaler under årvill vi nästase

Östgöta inleda det valt kallaCorrespondentens ledarartikel får vi att
den tidningenaffär. tills harfas skapandet Frami störretvå nuav en

inledningsskedet valt intemed undantag artikel precis i attenav
affären ochhändelserna Motala, och harskriva i stått gungat.om

ÖC försöker,den eller inte viSkulle det bli någonting settsomav
antyda detaffäraffärens karaktär att attutmanaatt genomavovan,

skandal, detomvändhandlar missuppfattning ellerhela om om enen
skyldig och intedet kommunenvill egentligen ärsäga äratt som

emellertid det den,misslyckas ochConradsson. Denna strategi gör
det, flera orsaker.vi sersom av

den december artikelMotala Tidning 2det första publicerarFör en
kommunpolitiker, kommunala tjänste-där det berättas antalatt ett

till Berlin pingst-företagare åkt hemligoch överpåmän resa enen
dagar lyder MTför skattebetalarnas Elvahelg :spengar. senare

Ber/inrexan. "förstasidesrubrik: Bla/Jm har bevisen: "Car/yxan JagGákta om
kommunalrådentidningenVad omtalas i påär att ett ensom av

vilketfruar med till Berlin,presskonferens inga påsagt att var resan
Östgötadettavisade Efter Corres-sig inte måstesant.vara

affär.pondenten betrakta händelserna i Motalaockså som en
den december Ochvad händer mellan den och 13egentligen 2Men
efter båda de be-affärenshur fortsätter polemiken kring status att

be-felaktigheter verkligen harrörda tidningarna är överens attom
gåtts

affären olika strategier;Motala Tidning befästsI tretregenom
vik-specifika för Motalafallet. Dettroligenstrategier inte ärsom

affären.trovärdighetulømrtående auktoritet Ilåta åttigaste är att geen
medfallet det Blohm tillsammansdet här revisorn Göstaär som
ickeConradssons kontokortsräkrungar. Enjournalisten granskar

dessutomkomprometterad tygla revisionsmakten ochrevisor kan är
bådeBilden honom byggsvanlig motalabo.han upp somen av

jämställs hanför folket Samtidigtoch iexpert representant gemen.en
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medinte journalist. Han kollega till journalisten aldrigåren men
konkurrent:

Blohm redovisningskonsult med firma.är med andraHan vetegen
ord vad han talar i det här fallet. Liksom andra motalabormångaom

MT/VT:supprördes han han läste artiklar kring konto-når
kortsaffårerna, det först sedan kommunrevisionen framlagtmen var
sin han beslöt försig revision. MTgörarapport attsom en egen
951209

från börjanDet självklartinte Blohm skulle affären.ingå i Hanattvar
ringde själv TidningsMotala journalist och erbjöd sig hjälpaupp att

medtill granskningen, enligt vad Britt-Marie Citron berättar togmen
hon inledningsvis ingen notis honom. dagarEttstörre om par senare
började hon emellertid tvivla hon ringde dåpå ochpå spårråttatt var

Blohm. berättarHon vidare tanken intervjua Blohmattupp attvar
han slutfört sin revision för framnär de åsikter hon självatt som

delade. Efter den tidigare nämnda presskonferensen med
kommunalrådet Håkan Carlsson hände detta:

/ Blohm/tryckerjag honom drari stol och igång intervjuner en en
då, och det lite löjligt, för både frågornaär nästan jag ochatt vet
svaren.

Från från början inte ha varit intressant kommer det alltså tillatt ett
läge därvisst Blohm den kommunikativain i dramaturgin ochpassar

han blir således nycklarna affärentill införatt presenterasen av
läsarna dettapå just vis.

det andraFör har tidningarna makt framstå/la människorpåatt
önskat bildenvariera människorna efter önskemål.rätt, att egetav

finnsDet påtagliga skillnader i intervjuteknik, både de bådamellan
tidningarna och inom och tidning beroende påen samma vem som
intervjuas jfr första fasen. ska koncentreraäven Här vi ettoss
exempel där tidningarnas olika affärens tydligtpå kommerstatussyn
till uttryck.

december,Den 9 alltså lögneninnan Berlinresan uppdagades,om
får kommunalrådet Håkan Carlsson uttala såvälsig i Motala
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Östgöta Correspondenten. han tillfälle tillI MTTidning gessom
redogörmetodisktrollen läraresjälvpresentation och tar somav en

framtidaför förhindrakommunenför vad egentligen gjorts i attsom
skulden för del detockså sigkontokortsmissbruk. Han påtar en av

betydelsen det hela.samtidigtinträffade, försöker tona ner avmen
förklaringar ochemellertid Carlssonsjournalisten inteanser

detframkommer itrovärdiga, vilket i artikelnsärskiltargument vara
kommunpolitikernassägs resor:omsom

de kommun-motalabor harMånga upprörts över resor som
detbland Tyskland. AvenMotala företagit tillpolitikerna i annat

emfasCar/Iron attförk/ara. MT 951209;förxáker vår..

ÖC bekymradbetydligt ochframställs Håkan CarlssonI mersom
antyder detförklaraförsöker Carlssonuppgiven. Formuleringen att

själva för-legitimt ochförklarainte på sättgår ett attatt resorna
"bort-förklara.mellanslag frånklarandet underligt, endast litetär ett

i stället:Där sägs

uppgivet iuttalar sigKommunalrådet Håkan Carlsson s närmast
betalkortsaffären.

redan inöverreklamerad. bryr sig viOch ingenDen är sattattom
suckar han.heter fortsättnin"rder för undvika felakti iåga att en,8 g

OC 951209

bådaframträder alltså debilder och iOlika personsammaav en
uppfattningtidigare har förberoende vad sedantidningarna på man

ÖC "överreklameradformuleringarnaaffären. väljerHår genomom
Håkan Carlsson bli talesmaningen" låta göraoch attatt genomen

syftning MT.påen

används för bereda marken förtredje strategiDen attattsom
øäøfatillaffarska karakteriserasaffären slutgiltigt är attsom en

distinktion mellanlqgitimering.läkarna Genom göraatt enom
engageradekommunmedborgarnapolitiker blirskattebetalare och

december,dendet sker. sådant 2och berörda Ett tasgreppav som
ÖC nämnda ledarartikel. Påpublicerar tidigaredag sinsamma som
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Motala Tidnings förstasida då Berlinresan kostadestår 84 000att
kronor skattebetalarnas Detta, missbruka skattemedel,attav pengar.
kommer naturligt väcka indignation i samhället ökaochattnog
intresset för vad vidare i tidningen.sägs Kommunmedborgarnasom

alla förär orättvisa. Bådesvetsas attsamman utsattagenom samma
hög- och låginkomsttagare betalar skatt, och alltså det förär ens egna

kommunledningen åkt på nöjesresa.pengar som

drasLäsarna också affärenin i de förväntas identifiera sigattgenom
med den allmänna opinionen den uttrycksså i tidningen. Isom en
intervju med Gösta Blohm talas vanliga motalabor,om en gene-
ralisering gäller de flesta i kommunen:som

Att alla politiker i Motala valt / Blohm/sluta leden han beroratt tror
de förlitatpå sig kommunrevisionen därmedpå och inte insett huratt

allvarligt det försiggått faktiskt Vanliga motalabor däremotär.som
tycker det allvarligt. Den bestämdaär så känslan har han efteratt nog

ha talat med MT 951207många.att

Återigen används Blohm slags ställföreträdande språkrör.ettsom
Det inte journalistenär detta och därmedsäger värjer sigsom
tidningen för den klumpar ihop medborgarna Motalaiatt vara som
till ingen har talat med. Blohm bliri ställeten grupp som garanten
för detta blir trovärdigt.att

I artikel i MT den december8 intervjuas fyra metallarbetare påen
verkstad, får uttala sig det hänt kommunen.i Deen som om som

sitter i personalrummet stadenspå industrier och samtalar.en av
Artikeln verkar försök debattenspegla bland de vanligaett attsom
motalaborna. Den upplagd den direktsändningär som om vore en
från fikarast i lunchrum, vilket det till ögonblicksbildgöretten en

helst stiger in i skulle dennapåstötasom om rummetvem som som
fyraDe arbetarna mycket upprörda Tidningsär Motalaöverscen.

avslöjanden och de uttrycker krav politikernapå ska avgå. På såatt
kan kommunmedborgarnasätt fås känna deras åsikter äratt att

legitima de i tidningen.står-
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december,14 alltså dagen efter detDen avslöjandet Berlin-stora om
Östgötaoch politikernas inlederlögner, Correspondentensresan

chefredaktör ledarspalt med orden:sin Det fanns alltså riktigen
skandal i Motala. har kommit till den punkt där detMan intenu
längre möjligt försvara kommunpolitikerna samtidigtochär att

ÖCbehålla sin trovärdighet. Samtidigt vidhåller affärenattman
till början hadeinte affär:statusen av en

Corren har hävdat detingenting avslöjats ienvetet att av som
Motalas kontokortsaffar den storleken det behövdeattegen var av
konsekvenser form deti Nu visar sig det fannsavgångar. attav en
helt skandal Vad först fall småaktigsåg ut ettannan som som av.missunnsamhet höjdare beviljat bagatellartadesignågramot att
förmåner formi glas vin eller whisky, harnågra tyvärrav genom
gårdagens avslöjanden förvandlats till helt Motalanågot stårannat.

ÖCinför kalhygget sina kommunala 951214toppar.rena av

ÖstgötamedFrån och ändrar Correspondentensig och övertarnu
del de tidigarestrategier kännetecknat Motala Tidning; denen av som

empiriska noggrannheten, viljan kontrollera fakta, visaatt att upp
ÖCbevis och trovärdig. Samtidigt påpekar fallet först, detatt attvara

vill MT, endast bestod slagsi småaktigt gnäll, specielltsäga ettav
avslöjandet markeras gårdagens och inte till exempelsom som som

MT:s. Bland kontrollerat tillpoängterasannat att noggrantman resan
Berlin och de kvitton finns:som

Corren har kartlagt till Berlin under pingsthelgen 2-5 juni i år.resan
ÖCVad egentligen hände och det beska efterspelet. 951215som

ÖCteknikerDe begagnar desammasig och ärnu av som som
TidningMotala ursprungligen använde, i riktningenär ett steg att

betrakta affären affärjust och inte journalistisktettsom en som
ellermisstag enskilt misstag politiker. dettaTrotsettsom av en

fortsätter polemiken. Tidningarnas olika förhållningssätt avspeglas i
Östgöta Correspondentens ledare den december:16

kommitDet i ljuset helt dignitet de glas vinär änsom nu enav annan
whisky tidigareeller ältades. Det har heller skvattinte göraett attsom

25



EN AFFÄR MOTALAGOD I

med kontokort Allt detta konstateras skadeglädje.minstautan. representationsmiddagarCorrespondenten deltog skalletinte i över
och alkoholförtäring. vad där framkom tyddeIngenting av som

Överdådigt frossande. hoppades uppriktigt avslöjandenaVinågot att
vid detta Conradssonskulle och Sölvesågstanna snarast ettsom

offer för missunnsamhet hyckleri. Verkligheten visadeoch sig tyvärr
Conradssons framstår efterhandSölve iavgångvara en annan.

grund whisky.självklar, inte glas vin ellerpå någotsom men av
OC 951216

Under den andra fasen skapandet affär kan alltså hurvi seav av en
det det inträffade ska få.inledningsvis mycket osäkert vilkenär status

konkurrerandeOenigheten affärens dignitet hos de tvåär storom
tidningarna. utomstående auktoritetGenom strategiertre en-

framställningen vardagsnivåGösta Blohm, människor på samtav
grund för detvädjan till läsarna legitimering läggs storaom en-

avslöjandet. Därefter båda tidningarna linjetvingas påatt samma
dem fortsätter. Att det inträffat harpolemiken emellanäven somom

affär emellertid fast. Affärenlokal har slagits har vunnitstatus av en
detlegitimitet hos läsarna och blivit offentlig angelägenhet påen

lokala planet.

Affären blir nationell

ihåg den där förstaCitron: Och jag kommer jag sitter pånär press-
konferensen efter tillbaks. Och alla därha kommit jagäratt va,

Aktuellt, hela här handlar det liksomRapport, jagmenar menar...Ostgötamedierna, det handlar riksmediernainte utan nuom om va.
det fullt pådrag. Och det och liksom den underbaraNu är . ..känslan ha dom här kollegorna kring förstår dumig,att tryggsom en

detliksom och dom alla precis det alla jagjagser ser, ser ser va,
fruktansvärt pressad haroch liksom helt plötsligt hur jaginser jag

under tiden vilken lättnad Och vad härligtvarit den här alltsåva,
polisen överatt tog va

affären för riksmedia flyttas också fokus från lokalblir intressantNär
förhandling dess del de kändatill förgivettagenstatusom av
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nationella skandalerna. Motala tidigarei ljuset affärer ochses av
verkar slags bekräftelse redan utlagd tolkningsmöjlighetpåsom en en

den politiska korruptionen också avslöjats den lokalasom nu-
Riksmedia vad"nivån. "ser Citron och affären blikommersåg att en

nationell angelägenhet och angelägenhet för fler instanser änen
medierna: det härligt polisen över". Avslöjandet blirär änatt tar

globalt journalisten får Stora journalistpriset; det lokalanärmer
avslöjandet får dräktnationell och officiös förutnämning: "atten en
med framgång fört den enskilda kampreporterns mot ett
samhällsetablissernang, hon avslöjade lokala makthavaresnär
oegentligheter. Priset kan till det lokala avslöjandet: "Förävenges
alla belöninggäller kan utdelas den kvalifice-ävenattgrupper om
rande insatsen icke kommit allmänt uppmärksammas utanför detatt
lokala området

frånUppväxlingen lokalt till nationellt denytterligare iär ett steg
dramaturgi där affären skapas och successivt sanktioneras.
Gratifikatrioner, det årliga askungepriset mediernasi värld, till denges

och bäst har sin makt granska, dvs. till Citronrätt utövat attsom
detta dennaår I rekonstruktion framträder bild det klassiskaen av
journalistiska arbetet granska makthavarna. Detta arbete handlaratt

skaffa information, offentliga handlingar,sig hjälpatt att taom av en
kunnig allmänhet, Gösta Blohm och sedan konfrontera de ansvariga
politikerna. Arbetet krönes samfundet journalistens kollegorav av
och nationell legitimering Storajournalistpriset.ges en genom

paragraf 3 bestämmelser förI i Storajournalistpriseê sägs att
utdelaspriset för berömvärda yrkesprestationer":

prisvärt journalistiskt arbeteEtt aktualitetskaraktär fattainnemåsteav
barainte form- och innehållsmässiga kvalifikationer ocksåutan en

hållbar faktakontroll, de förhållanden det speglar kan betraktasså att
objektivt belagda." Nämnden bör därför iaktta försiktighet vidsom

1 från bestämmelserförCitatet Storajournalistpriset.
jfr diskussionen2 också det kallas meta-granskningen" "media-on-mediaellerom som

events", Forstorp 1998.se
3Storajournalisrpriset har delats Bonnierföretagen sedan delas1966.Priset iut utav sex
kategorier:dagspress,populärpress,fackpress,radio, TV Lukas Bonnierssamt

sedanjoumalistpris 1992.
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slutbehandlats debedömningen dylika fall, inte iännusomav
formella juridiska instanserna.

förundersökning domstols-Det ska här påpekas ochatt senareen
tid, ocksåbehandling naturligtvis kan mycket lång någontingta som

oktoberfallet med Motalaaffären där 20 1997pågårrättegångenär -
alltfördet kan dela prisetjanuari 1998 och14 svårt att utatt vara

Även verkar under aktualitetskrav.Stora Journalistpriset levasent. ett
"försiktighetSamtidigt här diskrepans mellan kravetuppstår en

blivitvid bedömningen och vilka förhållanden ska hasom anses
"objektivt belagda, delats förspeciellt prisetnär reportersut en

avslöjade lokala"kamp samhällsetablissemang, honnärmot ett
ifrågasättamakthavares oegentligheter. här intePoängen är att

hur ocksåprisets och legitimitet Visautan attreportagens snarare
for-blir led definitionen affären.prisformuleringen i Dennaett av

affären slagsmulering kan för det första markera nåttsägas att ett
granskande journalis-slutpunkt också den har uppfyllt densamt att

klassiska uppgift, granska oegentligheterna samhälls-tikens i ettatt
eftersom dessa formuleringaretablissemang. viktig aspektDetta är en

arbete;kommer definiera vad journalistiskt iär ett gottatt ensom
har detta arbete för kollegial revision ochmening här utsatts en

befunnits kanske viktigare aspekthålla måttet är attmen en
formuleringen definiera vad affärensockså hjälper till äratt som

föra till ochavslöja och kämpa inte tingetgränser attatt att attmen-
döma.

affärenskan beskrivningarPå rättegångensättsamma av som
affären får,rättsliga efterspel också bli del den inramningav som

frånoch därigenom markerar detta någonting väsensskiltsom som
själva den journalistiska vetenskapliga granskningeneller men-

gransk-samtidigt det bevisar den journalistiskaytterligare attsom
bekräftar detta dethade Blir politikerna dömda iningen sårätt. rätten

det ändåjournalistiska arbetet blir de frikända tillhörså en annan-
värld den journalistiskaän

heternakan i sammanhangetjämföra nyhetsrapporteringen i TV-ny1Man någraav
den dag Sigvard frikändes december och innehöll intervjuerMarjasin 1997 som

myndighetsföreträdare ilskamed såvälmedborgare vissa uttryck överte attsom som
denne "sluppit undan".
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...den januari 1998 offentliggörs14 Motala Tingsrätts domar demot
huvudansvariga. Sölve Conradsson årsdöms till fängelse1,5 för grov
trolöshet på åtalspunkterna.huvudman de Håkanmot 37 39 Carlssonav

månadersdöms till fyra fängelse för trolöshet huvudman ochmot ytter-
ligare politiker döms till dagsböter för brott.tre Tingsrätten skriver isamma

långaden 240 sidor domen bl.a. "påderas brott olika medförtatt sätt
negativa konsekvenser för någon månMotala kommun och kanske även i
rubbat allmänhetens förtroende för samhällets DNpolitiker 980115.

såvälDagen domarna offentliggörs lokal- riksmedia.rapporterar Isom
ÖstnyttTV:s intervjuas flertal motalabor tycker straffenett varit förattsom

milda. En kort tid publiceras uppgifter i tidningarnasenare nya om nya
upptäckter kvitton kortuttagoch motalapolitiker.av nya av

Diskussion

affär förmågaEn har hänga kvar, inte slut. Affären haratt att taen
också förmåga fortsättning tidigare affär.på Men,atten vara en en
det naturligtvis affäreninte det deär alla olikaär äragenten,som
människorna, dei olika roller de väljer blireller utvaldaatt ta

de Affären detär vi erbjuds begriplig-är sätt attsom som agerar.
räcka händelsergöra synliggjorts och lyfts fram detien av som som

offentliga samtalet. händelser deDessa och hamnat ipersoner som
roller lyfts och redigeras fram i offentlig dramaturgi ärnya en som

komplex och i sig desvår Några element vi iär våratt tursom se. av
valt lyfta fram visar antal offentligapå personliga, och medialaatt ett
relationer. De visar också hur medialpå regi kan använda sigen av
synbarligen enkla och förnuftiga stilgrepp avslöjandet slagssom en-
plötslig uppenbarelse, spelet mellan politikern lögnare ochsom
journalisten hjälte, användandet "de vanliga motalabornasom av

de ansvarig inför såväl politikerärytterstsom som man som-
journalist. Kort slags spel revisionsrätten.sagt, ett om

Att hävda dessa stilgrepp, eller kommunikativa inramningaratt
och format konstruerade eller skapadeär inte konspiratorisktär ett

Att olika roller medieaffäri konstruerade och fårsynsätt. vissaären
uttryck i olika medietexter tillhör de självklara förutsätt-snarare
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forskaren,för de yrken; journalisten, politikern, revisorn,ningarna
publicera sig;uppgift verka det offentliga samtaletiär attattvars -

består ständigtför inför publik. arbetearbeta och Detta ettatt aven
vardagliga arbetssätt; informationssökning,samspel mellan olika

beslutstaganden, och specifika offentligasamtalintervjuer, möten,
valkampanjer.framträdanden; publiceringar artiklar, tal ochav

pågåendeförband-Vad Motalaaffären den .rtärzdzjgtalltså visar på är
uttryckdetta sig ilingen iryförpub/iken och huranmzmt taransvarom

fel arbeta MT villförhandlingar vad och på.är rätt sätt attom som
arbetat felmed politikerna hargranskning avslöja" på sättsin att

deras handlingar markerarlyfta fram vissaatt ensomgenom av
det offentliga Detsammanblandning mellan det privata och ansvaret.

betrakta vardagligahandlat politikerna verkat sitthar visa hurattom
och skaffa personligaarbete sko sig själva sigsättett attsom

Tidnings- och medietexterna harförmåner och sprit.vinresor,-
lyfterJournalisternaspeciell balans.lyckats hålla argumentativ uppen

avslöjandensensationella miss-och krognotor omresor som
enskildahade tolkasförhållanden lätt kunnat personerssomsom

ändå bekräftar detdvs. undantagenövertramp, mestaattsom som
Samtidigt ocksårikets kommuner. haregentligen till istår rätt man

tid,underverksamhet långlyckats beskriva korrupt pågåttsomen
devardaglig sådantsedan blivit rutiniserad och på sättett att

ställt tillverkar begripa vad deinblandade efterinte rättegångenens
politisk praxismed, det dessa egentligenvill övertramp ärsäga att en

jobbet.fullständigt normal verksamhet ingår ioch så sägaattsomen
med den förstadärmed börja affärenblir också viktigtDet att

eftersomsensationella avslöjandenvisaargumentationen att
avslöjande,möjligt lokaltavslöjandet vissjust är ett enpersonenav

kanlokal känner sin miljö; som kommunreporterreporter man
ville på", ochpolitiker precis jag tittasina jag visste manvemva,

dennadet sammanhanget.kan läsare förstå lokala Men argu-som
avslöjandet konkret och faktiskt,kan ocksåmentation göra mer

med politikern ochjournalisten kan beskriva sina konkreta möten
befästaskan dåskriva hur han ljuger inför henne. Dettajust justom

upprörande upptäckt. andrauppenbarad och Denslagssom en
handla densedan lyfta hela affären tillargumentationen kan att om

detpolitik ska utföras och visaallmänna moraliska frågan hur attom
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visst makt korrumperar.är så Men ordningen skulleatt om vara
omkastad kanske effekten blivit läsaren uppfattat Citrons uppdragatt
inte så mycket hon upptäckte redan existerande abnormaatt
missförhållanden hon hade slags förutbestämdutan att snarare en
tanke dit viss politikersätta eller nationellöversättaattom atten en
affär till lokal; a, i och med Sahlinaffaren jag inne påen var
tankarna och det det jag visste ju, kommunreporterattva, var som
kan sina politiker jag visste precis Villejag titta på".man va, vem
Poängen här inte det skulleär dettapå vis detta äratt vara attmen
möjliga tolkningar också läsare kan och det gällergörasom en som

förekomma för journalisten i sinatt text.
Båda dessa verklighetsbilder alltså journalistiskaär handgrepp. De

kommunikativa formatär flerai andra affäreranvänts och kansom
fungera slags mallar med modifikationviss också kanettsom som
användas skullenästa gång. Man kunna hävda deti journalistensatt
verktygslåda dennajustär avancerade verktyg, slagstyp av mer ett
tvingar eller limknektar kan användas för hålla ihop ochattsom rama

affären,in de viktigaste.är Med dessa till hjälp kansom man genom
kontinuerligt välja mellan de mindre verktygen Motalaaffarenatt ge

sin lokala och tidsspecifika färg det denär inramningenstörremen
har affären dess nationella Affären har kunnat länkasgettsom status.

till det allmänna klimatet politikerföraktpåståttav en-
argumentation kanske också detspätts på speciella för-som av

ÖChållandet mellan MT och och de nationella mediernasav
intresse.

På vis finnsså intressant parallell mellan hur affären utvecklaren
sig i Motala Tidning och hur andra medieaffärer gestaltat sig tidigare.

har härVi beskrivit affären i olika Det första har handlattre steg. om
den beredskap kan finnas hos medierna och där den enskildesom
journalistens med de olikamöten politikerna beskrivs i intervjuer

dag för dag utvecklar bild inte mycketså vad hänt påsom en av som
och stadshotelletpå hur Britt-Marie Citron gradvisresorna utan mer

förstår politikerna ljuger, något visar för läsarna denatt som upp
personliga kommunikativa utvecklingen hennes och politikernasav
relation. På etablerasså också bildensätt det dels funnits någotattav

dölja, dels detta kan avslöjas journalistiskt arbete.att att gottgenom
Avslöjandet blir då också den händelse dels kan bekräftasom
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också måsteMotalaperspektivetdet lokalaiövertrampen men som
avslöjandenahandlat hurdetharvidareföras Häri nästa steg. om

ÖC affärendetta vidgar något.hurifrågasättanden från ochleder till
ochdärmed ocksåden blirförhandlas här och störreAffarens status

politisk korrup-handladet den kommeroffentlig i attatt ommer
affären ikommerallmänhet. sistation i I att tassteg uppett

andra institu-behandlas inomriksmedia och småningomså att
enskildadentill legitimerarsisttioner någotän sompressen,

nationellviktigbekräfta dessVerkargranskningen och status som en
juridisk angelägenhet:och

dom härkänslan haunderbaradenoch liksomCitron: . att.. domochliksomförstår dukring mig,kollegorna trygg sersom en
plötsligtliksom heltochdetdet alla jagalla precis jag ser va,ser, ser

tidenunder den härpressad varitjag harfruktansvärtjag hurinser va,
...polisenvad härligtlättnad Och övervilken alltså togatt va

avgickpolitikergjorde, det sjudet"Effekten viCitron: attvarav
Östen det härtid. Effektenñck sparken i sinomoch av

hartolvförundersökningsprotokollet, det är att personer nu
misstanke brott.delgivits om

och placerar sigavslöjandets rollerjournalistiken här in ettramar
domstolen;dömandeden instansen ävenspeciellt intesätt; omsom

dendömande, intedetta fall kanjournalisterna i sägasäven somvara
kämpande.avslöjandeden ochbestämmande politiken utan som

uppdragjournalistensanspelaroll kan påDenna sägas som
ställföreträdaremedborgarens

möjligadefinitioner kanalternativa sägasDessa representera
kommunikativAtt inaffären.eller tolkningarpositioner rama enav

officiellavardagligt tal isåvälvi iposition något görär som mer
utveckladväl inomdetta visWar/ringDiskussionen på ärtexter. om

mikrosociologiskakommunikationsteoretiska ochden veten-
warning anspelarbegrepp påGoffmansErvingskapslitteraturen.

interaktionenplaceras i påplats ochochhur utsagor tarargument
upprätthålla kom-själva, sittsigaktörer visasåväl låtersätt uppsom

1997.1Economou
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munikativa i aktuell situation också skapa ochutrymme samten
det liknande begreppupprätthålla bilden talarl. Ettär ärav vem som

rekontextualisering förklarar hur aktörer strategiskt väljer attsom
använda kommunikativa från andra sammanhang försig resurserav

dessa särskild vinkling det därvalör eller i sammanhangatt mange en
framträder handlar tolkningsföreträdesjälv Det alltså inteom men
vad medieaffärbara gäller hur olika "fakta" ska tolkasi t.ex. utanen

också med vilken legitimitet och utifrån vilken dessa kanposition
framställas. enskild artikel kommer olikaI varje positioner att
uppträda ibland tydliga ochljuger" eller "erkänner",på någonsätt -
ibland subtila hur framställs till exempel journalistenpå sättmer -
själv artiklarnai

Vad de olika artiklarna och medietexterna Motalaaffären hari
förmedlat för det första bild 00/2alltså politikern Lêzméär en av som
Zágnare. det andra bekräftas också bilden journalisten /yaYleFör av 50m
och den aan/ge møta/abøn offret. bilder aktörernaDessa ärav som av

särskilt har funnits halvfårdigainte tillgängligautan somnya
fall. falloch stilgrepp anlägga i varje Dessaargument att nytt nya

bygger sedan dessa mindrei vidare eller allmäntsin påtur som mer
accepterade kommunikativa format.

enskild artikel blir led kommunikationskedjaVarje iett somen
bara del de den ochvisar liten alla relationer ingår iupp somen av
förmedlar andra. kanvissa tolkningar Dessa relationeränsnarare
studeras situerade, reflexiva.i kontextuellt sekventiella ochtexter som
Artiklarna deinte objektiva rapporter om" fenomenär ärett utan

varandraspråkliga kommunikativa handlingar dels bygger påsom
delsoch för handling kontinuerligt framåt. Vaye artikelså sägaatt en
de .ya/ya ;farsan utanfbrxtående vzksafakta-är än rapporten av snarare en om

historier tidigare eller kvitton blir därmed den slags ingångom resor
journalist kan välja för sedan använda det viktigareattsom en

införstilgreppet visa politikern just nu, alltså läsarna just iatt att
dag ljuger eller kvitton.om resor

Olika "fakta används således utifrån vilkai kantexternasom ses
handlingar de handlingkommunikativa utför. artikel alltsåVarje är en

Goffman1 l 986.
2Linell 1995.
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fakta fåretableraskedja. sedan ochi Det accepteras ensomsomen
vad vill visaflerfaldig användning; dels presentationer av mansom

uppmanandedels ledande ellerfelaktigheter,begångnaupp somsom
den begick felet börhandling fel, avgå.till framtida något somvar-

handlingar ihopjournalisters och politikerskopplas alltsåPå så sätt
därmed kastas ocksådåliga ochbefästs goda respektiveoch som -

den goda och riktigajournalisten blirrollerna så att represen-om
förorättfärdigaden onda ochoch politikern representantentanten -

läsare och folk.
början och inget slutMotalaaffären har kanske ingen utan ramas

handlingar denoffentliga uttryck ochde möjligheter tillinsnarare av
sedan demokratinsvidareför och ändaaktualiserar och som

dess starkaste legitimering,befästande styrelseform varitsom
uttryck och handlingar.möjliggöra offentliganämligen att

medialiseradeMotalaaffären och den
demokratin

granska makten ocherkänna viljankritiska läsare vill viSom gärna att
framställavill ofta sigMedierna och journalisternamakthavarna. som

Kvalitetsgranskningtredje statsmakten, samhällets revisorer.den är
motverkaravslöja detdemokratin. Attnödvändig mekanism i somen

för mediernaden särskilt viktiga rollen idet demokratiska är ett
erkännande tillfinns goda skäldemokratiskt samhälle. Det att ge

de drivs viljaförjournalister Britt-Marie Citron attatt av ensom
modigt ochdettamakten ochgranska sätt ärgöra ettatt som

sådana dådet heroisera insatserSamtidigt finns skäl inteattnoggrant.
förmågaoch möjliggörsdet bygger vilja avslöjapåäven att av enen

offentlighet.detta inför och framför alltikunna regisseraatt en
sammanfatta analysavslutande diskussion vill idenna vi vårI

fortsatt diskussionhänsyn till ipunkter, vilka viktiganågra är att ta en
möjligheter.den medialiserade demokratinsav
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1. Att spegla och skapa verkligheteratt

Ambitionen "Jpeg/averk/øgbeten" journalister aja deras uppdragat ärtmrrom
mindre objektiv Opinions- och åsiktsbildningdr trønl sker medän man

visst i det offentliga tidningarna. Oftastövertag i pårummet
ledarplats analysen Motalaaffáren har visat den också skerattmen av

nyhetsplats.på Speglingen verkligheten därför mindreårav
speglande skapande. innebärDetta både problemän och möjligheter,

objektiviteten och dess krav saklighet, allsidighet ochpåmen
neutralitet har olika i teorin och i praktiken. offentligaDetstatus

demokratini öppenhet och fri tillgång tillrummet normerar en
information. Att tala affären skapad "upptäckt 77änom som snarare

inget uttryck för analytisk illvilja uttryck förär affären ärutan ett att
strategisk presentation därargumentation aktörerna haren av en

olika roller.
Detta hjälper också förstå hur Sölve Conradsson också harattoss

haft olika roller i Motala, han har ordförandevarit i kommun-
fullmäktige och näringslivskonsulent. Studien Motalaaffáren visarav
med tydlighet distinktionen ofta mellan nyheter ochgörsstor att som
andra inslagi tidning godtyckliga och sådanahur distinktionerären
strategiskt kan användas för subtilt föra frampå sättatt ett ett
budskap. Mediernas etik bygger sådana distinktioner kanpå görasatt

med skapandet affar visar och hur, kanmen processen att,av en man
skapa opinion nyhetsplats.även på

Det journalistiska granskningsarbete kommunpolitiker harav som
bedrivits de har haft betydandeåren konsekvenser för densenaste
lokala demokratiska praktiken. Kommunerna försöker städanu upp
bland kontokort och representationer granska det internaattgenom
regelverket, intensifiera revisorernas uppgifter, skriva riktlinjer för
tjänstemän och politikers agerande utforma för deraspolicysamt en
professionella roller och dessahur kan och bör balanseras med de
privata. Innebär granskningen politikerna kanske ökadav en
professionalisering och medieanpassning rollen för-av som
troendevald

1Nerman 1997.
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mediaValet granskare i2. av

granskare ochför ikläda rollenkvalificerar sig sigHur attatt avman
de för-demokratin ochutföra denna kvalitetsgranskning avav

sådanmed politiker vald tilltroendevalda Blir i likhet enman --
fårför denna granskningförtroende grunden Huruppgift Vems är

blir trovärdigrepresentantskap granskare och hursitt mansomman
inrådan och medchefenorder VilkaFår påagerar vemsman av
rolltagandetfrågorsamtycke Svaret dessa visarpå äratt envems

dramaturgisk och kommunikativ Represen-retorisk, process.
där-och dedess och kommunikativa meningtantskapet i politiska

förstådemokratin viktiga imed förknippade olika rollerna i är att
politiker, journalist, revisordetta sammanhang. byggerHur somman

förtroendekapitaloffentligtoch granskare ettupp

mediapolitik ochRepresentantskapet i3.

dvs. det ömsesidigaförstå representantskapet,viktigtDet är att
ekonomisk, parlamentarisk,ifrågasättandet och representationeni

granskaoch kommunikativ mening. Rättendramaturgisk att av-
utspelasMotalaaffarenslöjandet blir del råttsprocesserna.även en av

både mediernasamtidigt med Marjasinaffåren och Gävle iungefär
retoriskt speldvs. det föreligger synkrontoch domstolarna,i ett

lagstiftande, dvs. folk-den första denmellan olika statsmakter,
verkställandeden andra den makten iriksdag,representationen i

den fjärdedömande, domstolarna ochden tredje denregeringen,
pressen/ medierna.1 journalisternaden opinionsbildande makten i

uppdrag visatrovärdiga, legitimerade och fullgör sittblir attgenom
uppvisande aspektjournalistiska praktiken.den Detta är en avupp

den intervjuade politiker ellermellan journalister ochrelationerna
detmed granska.motsvarande hänger ihop makten Hur gåroch att

kommunikationsforskare velat analyseratill har vi attgenomsom

tredje statsmakten miss-benämningen medierna denDen vardagliga är1 på som
ställandelagstiftande,fjärde statsmakten" efter den verkvisande.Egentligen detta "denär

mandat,dömande. granskaoch revisionensolika Economouoch Om ävenrätten att se
och 1996.Forstorp
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det dramaturgiskt;peka hur gestaltas kommunikativt ochpå t.ex.som
presenterad dialogiintervju dvs. spelandet medtexten,en som

kommunikativa och därmed också spelandet med kollegialaresurser
samband. detta kan länk mellan det kommu-På visätt upprätta en
nikativa och det och kollegiala. statsmakternarepresentativa De tre

därför likheter både vad derashar och olikheter ochavser ansvar
öppenhet, de informationsplikthar och revisionsrätt, de har ambi-

medspela kort, efter redo-tionen insyn och internöppna strävaratt
klargöra och särskilja devisning. Kan positioner olikaman

granskare skapar använder dessaoch sig och kan någonsinav, vara
neutrala

nivåer4. Avslöjandets förskjutning och olika av
granskning

kan också identifiera avslöjandetsVi förskjutning, dvs. huren
journalister deti första skedet avslöjar politiker och hur vi som
kommunikationsforskare och läsarna skedei avslöjar jour-nästa
nalisternas delaktighet makt- opinionsbildning.i och Deras av-
slöjande bara skenbart verklighetsspeglande. detVi visar hurär är

händel-språkligt uppbyggt, dvs. dethur läsa avslöjandetgår att av
i Motala bruksanvisning "Do yourself finnsDetserna som en en

dold depraktik journalisterna vill avslöja och frånvi utgår attsom -
det finns praktik forskare och läsare kanvi avslöjaöppenen som
och visar hur kan läsa. Journalisterna byggthar sin rollsom man upp

det finns hemligheter avslöja det bara depå kanåratt att att som-
det folkliga avslöjandet.göra

kanVi urskilja flera granskning. studerarnivåer Citron politi-av
studerar studerarkerna, vi Citron, Citron och ossl,rättssystemet

studerar studier andra,och alla Dessarättssystemets etc. etc.av oss
händelser ständigtinslag i fortgående revision. Detutgör ären en
oändlig distanserande verksamheter där vi utgörprocess av som

l Wibecks 1997 ingick inlaga rättegången.uppsats ensom
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olika studerar varandra. iaktta hur viDet intressantärparter att
identifierar handlingar "någonting meroupphörligen våra änsom

det tidigare därmed legitimerar studieroch hur vi våra som mera
det mel/an olika dagsgiltiga. kan konkurrentMan pågårsäga att en

fjärdeutifrån detta tala behovetKanrevisionen man om av en
statsmakt med kritiskt granska de tidigarerätt treatt

Från läsarnasmediernas etik till etik5.

Motalaaffären huranalys uppmaning. Vi visarVår ärav en av-
det det.slöjandet upplagt, hur kan läsa och hur kanär göraman man

rekommendationer.analysen innehåller också förslag ochMen Hur
den offentliga journalister, domare,kan granskningen av revisorer,

nödvändig för demokrati bli bättre vill vändaforskare Vien --
bli bättredetta till och frågan: "Hur kan läsarna Viuppmaningen

sofistikeradmedierna förbättrad ochkan inte Vänta attoss genom en
medieetik sådant arbete ställe. behöveri Vi intevårtgör ett en

det denmedieetik och etiskt representantskap kanett ut som omse
Tidning,öppenheten och demokratin finns i Motala eller inya

Östgöta mediernaefterhand Correspondenten och de nationellai
sådan läsaretik bl.a. kunskapen hurläsaretik. I ingårutan omen en

medier bidrar upptäcka också "skapa" affärer,till aktivtatt men
medierna flera betydelser affärsdrivande; dedvs. insikt hur ii ären

vill avslöjare. Det alltsåtjäna tjänaäven är ettpengar men som
omdömet demförlägga det moraliska till hosmisstag att ansvaret

detdelaktiga sådana avslöjanden. Vi kan fråga inteiärsom oss om
medierna andrafinns riktigare demokratiska forum. det utanförFinns

kommunicera offentligt makt, politik och moralsätt att om
Marginella kosmetiska formatförändringar journalisternas etikoch i

det.hjälper kanske heller Sätteninte, ingen tror attmen
andrakommunicera framställa själv och önskatsig påpå; sätt,ettatt

ärlighet och skuld, legitimera själva ochtillmäta sigatt attatt
ifrågasätta ägandet debatten eller frågan kommer inte attav -
förändras formaten elastiska. goda offentlighetenmycket Denså är-

auktoritetstro demokra-kan varken innebära eller gammal utan enny
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vittförankrad erkänd etikJ Kanskeoch allmänttisk etik måste vara en
vardag; skapadilemma ligger det journalistersläsares i är att nyasom

affär inbegriperdag ihop och vidareutvecklarvarje hörtexter som en
skildrandet och samband. Att i sin läsakomplexa relationer turav

samband kanske vid artikel ellerdessa visätt ärett vana ensom -
nyhetsinslag för kanske påstår något gör ettett mersom man

riktigtoregelbundet dramaturgiska läsning intevis gårvårgör att-
förmågamed den medietexten. Journalisternasihop intrikata attmer

framåt med både subtila sekventiella verktygföra argumentationen
placerade Sölve ljugermed strategiskt "hammarslag"och vissa

Paradoxen härkanske läsaren olika saker varje gång.gör att ser
bredastehammarslagen de den kretsen.kanske ligger i nåräratt som

befästs typbilderna; politikerna ljuger, de skor sig påDet justärsom
kommunikativa samspelmed sitt intrikataResten textenetc.oss, av

riktadblir elaborerad form argumentation är motsnarare somen av
involveradede direkt berörda kan bli direkt iochär somsom

de inblandade konkurrerandeargumentationen; politikerna, en
Medietexter alltså alltidtidning, för Stora Journalistpriset.juryn är

riktade flera publiker, med eller mindre möjlighet tilltill mer
deltagande, tyckande kritik. klargör dessa olika nivåeroch Hur man
och hur hittar sin läsarpositzionman egen

Äganderätten till affärerna6.

affärsdrivan-marknad för affärer, de bådeMedierna skapar sig ären
det,de affärsskapande. fråga med anledningoch intressantEn ärav

Ärdet affären. den Motalas ellerdiskutera är ägeratt vem som
äganderätten till affärerna Element imediernas eller vilka harVem

deäganderätten analysensådan diskussion utgörs treaven av av
ÖstgötaTidning ocholika den visar hur Motalaistegen process som

varandra. den tidningenCorrespondenten förhåller tillsig Hur större
överhuvudtaget frågaväljer ligga lågt och förnekar detlänge äratt att

affärenaffär, närmande sker hur själva ochhur ett menom en

distnbutiv foresprakasbl.a. filosofen Habermas.JurgenTeorier rattvisaom av
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äganderätten dentill fortfarande Omtvistad och efterhand huriär
affärens inledning marginaliseras.

ÖC:sartikel chefredaktörI Klein samband medErnst ien av
åtalet Sölve Conradsson visar sig kampen äganderättenmot om av
affären i Motala. Klein refererar till bok han nyligen skriviten som
tillsammans med journalisten Ulf Nilson beskrivsBoken som en
handbok för makthavare och maktlösa och den handlar vadom man
skall kommer. förutskickar boken, dengöra när Han attpressen om
skrivs andrai upplaga, kommer innehålla kapitelatt etten om
"Motalaskandalen. artikeln företräder ståndpunktenI Klein att
Motala inte alls "ett korruption och mygel. Devar moras av
kommunala politikerna i själva verket duperade Sölvevar av
Conradsson Klein beskrivs "svindlare drar "insom av som en som

andra makthavare liradei sitt nät", lite hurmassaen en som som
medhelst kommunens pengar, hans sanslösa beteende", som

Motalas Bildman".2Lars Enligt Klein förhindrade Conradsson en
granskning. andraDe politikerna vågade rädsla föringenting säga av

ÖC:sdrassjälva med fallet. chefredaktöri motala-att attmenar
politikerna borde ha mobiliserat lite sunt förnuft och gnuttaen
civilkurage. fall hade deI klarat sig.så

Ägandet affären har subjektiv sida det det finnsiäven attav en en
i avslöjare vilket också visar sig avslöjaren blirära näratt vara en

belönad med den svenska journalistikens främsta utmärkelse. Hela
den vilken affärens förhandlas handlar detstatusprocess genom om
lokala och det globala. frågaDenna sammanhänger med den tidigare,
nämligen affäreni vilken början och slut. Närprocessen ettges en

Äravslutas affären det medi och Stora journalistpriset eller rätte-
Äganderättenhargången Vem punkt problemtillrätten sättaatt

skaffar definierasig dem och föreslå åtgärder, någotattman genom
då händamåste

Vilken funktion fyller sådana avslöjanden Motalaaffärensom
Mediernas affärskultur har funktion demokratin.i Vem vinner påen

Klein och Nilson 1997.
Z BildmanLars chef för läkemedelsföretagetAstras dotterbolagamerikanskavar som

efter anklagelser sexuellatrakasserier medarbetare.avsattes om av
Detta har bl.a.3 visats Joseph Gusfield 1989.av
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affärerna Vi lever tidi kan benämnas avslöjandets kultur dären som
affärer och granskningar viktiga inslag samtidens politiska kulturär
och etikJ Avslöjandets kultur mediernas funktionsäger något om

granskare makten. Avslöjandet ofta nationellärsom av en
angelägenhet, offentlighetens räckvidd förintressegaranterar
affärerna. Alla berörda. Inte affärer avslöjandenär så många och har,
till skillnad från Motalaaffären, lokal bas. Avslöjandet fungeraren

redskap för opinionsbildning och politisk förändring samtidigtsom
det redskap för politisk ekonomi och företagsekonomi.ärsom en en

Begrepp "ansvar", "etik, "ansvarighet och rättfärdigande"som
fåtthar marknadsvärde.ett

1Barker 1992 och Olsson 1993. Jfr "den belgiskaröran och Whitewateräven tvåsom
uppmärksammadeinternationella skandaler.
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Efterskrift

Affären i Motala vinst fören-
demokratin

Pär-Arne Jigenius

JO och PO tidningsläsaresom

StockholmI finns ombudsmannainstitutionertvå har detsom
de båda mängd landsortstid-pågemensamt att prenumererar en

ningar. Jag tänker Riksdagens OmbudsmänJO,på och Allmän-
hetens pressombudsman, PO.

läserJO landsortspressen med kritiska förvaltningsögon för iatt
nyhetsartiklarströmmen och finna fall missbrukav reportage av av

den offentliga makten. baserarJO naturligtvis inte beslutsina på
rapportering, avslöjande i landsortstidningen kanpressens ettmen

leda till attJO juridisk granskninggör fallet. Det påen av som
journalistiska grunder funnits med i ortstidning ledervärt att ta en
ibland till lagstiftarens granskningsman föranlåtensig prövaatt attser
saken.

PO läser tidningar, med andra kritiska För POögon.samma men
gäller det bedöma enskilda för omotiveradatt utsattsom personer en
publicitetsskada. granskar främstJO budskapen rörande samhällets
offentliga maktutövning, medan PO granskar själva budbäraren och
den speciella form offentlig makt den fria JOutövar.av som pressen
stöder och författningarsig lagarpå och PO stöder sig på pressens

etiska Spelregler.egna
ämbetsmanstatligJO tillsatt riksdagen medanär POen av repre-

enskild institution regering och riksdag inte harsenterar en som
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vadbåda arbetar vid mening inominflytande iMennågot över. som
demokratins kontrollsystem.kan kallas för

oberoende, akademiska forskningenDen representerar en annan
Demokratiut-samhället. välkomnarrevision jagform attavav

debatterseminarier,demokratidebattenvill främjaredningen genom
den skriftendet slag härutredningar äroch vetenskapliga ettsomav

affärskriften god i"Enombetts kommenteraexempel harJagpå. att
regelrättdetperspektiv; sig intepublicistisktMotala" rörett om enur

praktiker.pressetikensfrånrandanmärkningarrecension enommen

Kontokortsiournalistiken

ledde tillstatsministerkandidaten SahlinMonaPubliciteten kring en
häradoch ville i sittkontokortsjournalistik. Varlandsomfattande en

fallfåtalskandaler avslöja. Idet fanns kommunala ett togattse om
ledde tilluttryck, vilketoprofessionelladetta orimliga ochsig press-

förhållanden,anmärkningsvärdaavslöjadesandra fallklander.etiskt I
Gävle elleregenartad politisk kultur irörandetill exempel en

Göteborg.lokaltrafiken iaffärsmetodermärkliga inom
tiden,avgränsad iSahlin-journalistiken blevlogisktDet omvore

skulle lärapolitikerna sigden anledningeninte så attannat avom
begravda de handlingaridenna lågflerläxan, inteså artatt scoop av

Hulth iFalletoffentlighetsprincipen. Matstillgängliga enligtärsom
kontokortsjournalistiken intedockStadshusStockholms visar att

snabbt överflödig.hade siggjort
Hulthsvärdera eller moralisera Matsskall inte överJag represen-

uppenbarligenhan inteendast konstateraskalltationsvanor; jag att
kritiskaochpolitikernasintryck allmänhetens, pressenstog av

gjordes fleraliknande åravslöjandenalla dereaktion art somav
Hulth.för granska DetDagbladet sig MatsSvenskainnan tog att

den ledande politikernpsykologiskframstår gåtanärmast attsom en
den publiciteten.intryckStockholms Stadshus inte störretog av

började fiska idet gåtfullt SVDkanOmvänt säga är ettattattman
utfiskat.borde ha varitvid det lagetvatten som
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Journalister jagar i flock...

journalistkåren kritiseras ofta för den exaktgör nyhets-att samma
bedömning och det leder till flock.jagar i Enligtatt att man pro-
fessorn i journalistik Stig Hadenius får detta följdtill affär,att en som
i och för sig vårdär uppmärksamma, får helt vettlösaatt
proportioner i medierna.

Det ligger del detta,i även också bordeen motsatsenom upp-
märksammas. En samhällsfråga dignitet till exempel viktigav en-
statlig utredning läggs fram bevakas ofta bara fånågrasom av-
storstadsjournalister inklusive ITzs utsända. Följden blir ochatt en

IT-version i bortåtgår 100 tidningar och enda versionsamma att en
saken dennår till breda allmänheten.utav
Men i Motala jagade journalisterna flockinte i till börja med.att

En intressant iakttagelse i denna skrift den deär bådastörreatt av
Östgötalokaltidningarna, Correspondenten, inledningsvis kritiserade

sin mindre konkurrent, Motala Tidning, för orimligtgöraatt stor
affär struntsak.av en

En lönsam affär för tidningen

Man kan fråga sig detta berodde objektiv bedömningpå frånom en
ÖC:s sida eller det delvis handlade inte ville denom attom man ge
mindre tidningen Änhaäran kommit något viktigt på spåren.attav

intressant frågan detär bokstavligen lönade sig för Motalamer om
Tidning Östgötadriva från börjanpå eller Correspondentensatt om

hållning uppskattadesavmätta befolkningen i Motalamer av
skribenterna tidningarpoängterar affärsdrivande företagäratt

och det kan påverka den journalistiska ambitionenatt uträttaatt
stordåd. Man kan emellertid inte frånutgå kritisk ochatt en av-
slöjande journalistik alltid leder till läsarnas belöning formi högreav
upplaga däremot kan det leda till Stora Journalistpriset för-

det är sak. Skandalen i Motala råkade in-reportern, men en annan
ÖC,träffa då den tidningen,större bestämt försig försökaatt

expandera i Motala med omnejd. Det hade varit intressant att en
utvärdering hur tidningarnas styrkeförhållanden förändrats ochav

vadi derasmån behandling scoopet" påverkade utgångenom av av
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TidningsÖstgöta Motalainbrytningsförsök påCorrespondentens
utgivningsort.

undersökandesjälvständig ochexempel påfinnsDet många att en
ambitionyrkesheder,journalistiskbetingasjournalistik kan mer av

Självaffarsföretag.tidningencivilkurageoch än somomomsorgav
dessochGöteborgHandelstidningen idel kringforskathar jag en
i GHTSegerstedts insatsSegerstedt.huvudredaktör Torgnyryktbare

presshistorisktoch ihistorienden svenskanazitiden tillhörunder ett
dettaunderpublicistiska insatsendet den främstaperspektiv är

konkurrenskraftochekonomiHandelstidningensårhundrade. Men
grad.försvagades väsentligi

intervjutekniken

för läsarnasjälvsigsynliggörMT-journalistenhävdarFörfattarna att
frågor och återgesutformasmed politikern sådå intervjun att svar

skildras skrivs intereaktionermotalabornasordagrant. Men när
därmedochbeskrivningallmänjournalistenfrågorna ut utan enger

för läsarna.osynligvisshon sig i mångör
praktiken stigeribeskrivning. Mendetta riktigSkenbart är en

rörandefrågor ochexaktsidan hon återgerjournalisten åt när svar
be-självamöjlighetläsarnauppgifter. Dettakontroversiella attger

bildaoch sigarbetejournalistensdöma kvaliteten på att egenen
stigerjournalistentrovärdighet. Men närpolitikernsuppfattning om

dåsaken,medborgarnas påskildraallmäntsidanåt att syngenom
stämningsläget.tolkningjournalistensutlämnadeblir läsarna åt av

korrektheltskildringen ärmed kan inteinteDen veta omvarsom
realitetenjournalisten ispelardelläsarnasrepresentativ. Föroch en

ochfrågormed exaktaframträderdå hon interoll utanstörre svar
folkvrede.stämningsläge ochtolkninglitterärasin ett enavmerger

Även med exakt återgivnapolisförhörintervjutekniken åom
synpunktpressetiskden frånbrutalverkaoch kan ärfrågor attsvar

trängdaden hårtförriskernatekniken minimerarföredra. Den att
fallvissajournalisten. Itolkasochomskrivasskallpolitikerns avsvar

denväsentligtdetoch dåroll ärord och valörspelar varje attstoren
tolkastalstillkommerutpekade reportern.attutan avpersonen

48



EN AFFÄR MOTALAGOD 1

Beskrivningen allmänna kundeopinionen skegärna ettav
berättande det hade fel tidningensätt, varit återgeattmen av
Conradssons ståndpunkter och förklaringar på sätt.samma

Reportern visste svaret

Författarna återkommer med förvåningviss till ställdeatt reportern
fråga sakförhållande det gällde fruarna varit med påettomen om-
kommunalt bekostad tidningen på tagitsätttrots att annaten resa -

reda fallet.på Detta förfarandeså affären regisse-att attvar ses som
rades spalternai retoriskt dramaturgisktpå och sätt.ett

harJag avvikande mening. Frågan ställdes förinte fåatten en
sakupplysning banalt slag, frågan ställdes för grund-attav ge en
läggande upplysning, nämligen politiska förtroendemänom var
kapabla medvetet ljuga eller Om exempelvis statsråd äratt ett
berett medvetet ljuga i känslig sak denna upplysningär i sigatt en av

allmänintresse. Det gällerstörsta hantera sådan medsituationatt en
urskillning. En politiker kan komma ihåg fel eller tycka frågaatt en
gäller därstruntsak, han behöverinte friska minnet.en upp

Detta ställa frågor, förekommernär på mångaatt vet svaret,man
håll, till exempel inom universitet i Linköping. Då kallas det förinte
retorik för pedagogik och syftet från lärarens sida kun-ärutan
skapskontroll. Domare och åklagare använder metod ochsamma
denna juridiska kontroll viljan tala sanning kan sluta med åtalattav
för mened. politikenInom kan sak leda till justitie-attsamma en
minister får för hon inte "kom ihågavgå kontroversielltatt ett
rekommendationsbrev. kan alltså frågaJag inte avslöjar ettse en som
lögnaktigt beteende framträdande förtroendemanav en som en
yttring retorik eller journalistisk dramaturgi, den medvetna lögnenav

sakuppgiftär allmänintresse.störstaen av

Dramaturgin

kärt för författarna dramaturginEtt och den med-är påståtttema
dramaturgiska presentationen artikelserien i MT. Låt migvetet av
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konstaterandet det skillnaddet lakoniskaförst ärgöra att en
efterhand studerarartiklar. forskarna iartikelserie och serie Nären

nyhetshändelse kan det framstårörande utdragenantal artiklarett en
mindreantal ellerartikelserie. det sigMen rör ettom mersom en

betingas dagshändelserna.fristående artiklar för sig Isom var av
det skulle sluta ellertidningen hurbörjan bevakningen visste inteav

hur länge bevakningen skulle pågå.
förhand frånklar bortsettartikelserie däremot skrivs påEn -

lysande exempel dramaturgiskuppföljningsartiklar.eventuella Ett på
välprogrammeradsådan artikelserie Expressenuppläggning gavav en

invandrarna ochför sedan. tänker serienJag pånågra år om
ledandeinställning till flyktingpolitiken. Härsvenskarnas ävenvar en
KÖRkulminerade med löpsedelninkopplad. helareklambyrå Det

reklambyrånschefredaktörens ochochUT DOM avgång
återkallande fakturan.av

väl-förhandsskriven artikelserie kan alltså lanseras påEn ett
höjdpunkten blir heltden dramaturgiskaplanerat sätt annor-men

foten.chefredaktören skjuter sig själv i Ilunda vad tänkt;än som var
händelseutvecklingen i sig ifallet Motala det helt enkelt somvar

med den fällande domenhand svarade för dramatikenförsta som
finalscen.

domstolPressen som

Örebro Vägverkets general-Landshövdingens representation ochi
till publicitet.affårsmetoder upphovdirektörs har givit enormen

lett tillfriades domstol vilket helt naturligtBåda i enpersonerna
förhand.huruvida felaktigt dömer makthavaredebatt påpressenom

därför detförfarande allmänt ikan intresseEtt ettattvara av
det inteperspektiv tvivelaktigtpolitiskt och moraliskt ärär även om

skall ställningiföreskriver intelagstridigt. Pressetiken taatt pressen
sakdet domstolarnas och inteden juridiska frågan: är attpressens

förväg ställningiklandras tidningar för idöma. och då justDå att ta
mördarenvåldsverkare beskrivsskuldfrågan, misstänkt etc.somen

pressforskarna Linköping lästhade värdefullt iDet varit om
ÖC båda tidningarnadedet perspektivet. Togartiklarna i MT och i
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ställning deni juridiska skuldfrågan nyhetsplats Mitt intryckpå är att
skedde, harså jag inte studerat hela materialet.men

Revisionsrollen

Pressens revisionsroll berörs dennai skrift. Statsminister Göran
Persson för sedan fråganågra år inne på hannärvar samma
konstaterade tidningarna avslöjade den affären efter denatt ena
andra kommunens revisorer, Riksrevisionsverket, skatte-som egna
myndigheten, polisen eller åklagarvåsendet borde ha reagerat mot

tidigare.långt
Många avslöjandenårs i medierna har alltså inte barasenareav

drabbat dem direkt berörts också de demokratiskt tillsattautansom
kontrollorgan har till uppgift upptäcka och påtala anmärk-attsom
ningsvärda förhållanden. falletI Motala det uppenbart kom-är att

kontrollorgan inte haft förmågan upptäckamunens attegna egen-
domligheter i hanteringen skattemedel innan kunde läsaav man om
det tidningen.i

fråganKvar huruvida ledandestår politiker i Motala hadeom
kommit ställas inför inte lokaltidningen börjat granskarättaatt om
det den interna revisionen pliktskyldigast redan granskatsom utan att
reagera

Men flera andra mediala affärer har lett till åtal frikännandeoch
dom. Det för enkelt publicitetenär påstå omotiveradatt att var
eftersom de utpekade begåttinte brott. Tryckfrihetsförord-något
ningen vill säkerställa ett fritt meningsutbyte och allsidigen upp-
lysning. dennaTill allsidiga upplysning hör förvisso beskrivning av
de offentliga makthavarnas agerande detta direktäven intenär är
lagstridigt. åklagarnaMen skall bara väcka åtal det finns saklignär
grund och kan fråga åklagarsidansig låtit sig påverkasman om av
avslöjandena i åtal väckts bristfälligt underlagså på ochattpressen
felaktiga juridiska bedömningar.

kanMan enligt medmin mening ställa fråganän sigstörre rätt om
lagstiftningen området effektivpå och den samklangär står i medom
den allmänna rättsuppfattningen. frågorDetta faller utanförär som

för denna skrift, de belyser författarnasämnet tesmen om
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dömande och denlagstiftande politiska, dendenväxelspelat mellan
statsmakten.publicistiska

Författarpresentation

Handelstidningen,journalistbanabörjadePär-Arne Jigenius sin på
försedan chefredaktör och ansvarig utgivareochGHT, 1966 var

Göteborgs-Posten.för morgontidningenkvällstidningen ochGT
pressombudsman, PO.AllmänhetensSedan 1994 hanår
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Uradzzitzgøn

såarbetar



Demokratiutrediüngen analyserar den Till bjuder fors-seminarierna in
svenska folkstyrelseiasförutsättningar kare och idédebattörer bidra medatt
inför 2000-talet. ljusetDet sker kunskap och värderingari kringsin sinaav
bla. globaliseringen, EU-medlem- de frågor värdefullatycker är att sam-
skapet, förändringarna uzedieland- tala kring.i
skapat, den lT-teknikexa, förnyel- dokumenterasVarje seminarium inya
searbetet offentlig förvaltninginom form skrift.av en.
och folhörelsemas Vid
sekelskiftet skall WWW.presen- i

sammanvägdanalysitera en
slutbetänkande.ett g o v s ei .Utredningen vill redan under adressen till Demokratiutredningensär

arbetets bidra till fördjupagång att webbplats. finns möjlighet föraHär attpidemokratidebatten genom fri debatt kring demokratin demo-en -skriftserie0 en J kratitorget för alla.är öppet,seminarieroffentliga0 antal krönikörer kommerEtt attpochwebbplats för debatt0 en kommentera demokratiproblem och
i iinformation i andra demokratidebatter.

kan också informera digHär Du
och föra dialog kring utredningen.om

Direktiv fulltext, arbetsplan ochi
Demokratiutredningen kommer utredningens protokoll dokumentär
fortlöpande under arbetets gång kan hämta hem.att man
publicera skriftserie med essäer, informerar fortlöpan-ocksåHären
debattartiklar, seminarieinlägg och de aktuella skrifter och seminarier.om
forskarantologier. kan dessutom del debatt-Man ta av

omfattande demokratiforsk-Den inlägg vid beställaseminarier samt
bedrivs vidning våra universitet utredningens skrifter.som

och högskolor ställs detta till för-vis Länkar finns till andra delar nätetav
fogande för alla intresseradeär där demokratifrågor dryftas olikasom av
demokratifrågor. sätt.

Information titlar, utgivnings-om
dag, finns utredningenspriser m.m.
webbplats.

1svarar garna pa
ytterligare information utredning-om

arbete. Adress och telefonnummerens
utredningens uppgifterEn sti-är till utredningens kansli finnsattav nästa

mulera det offentliga samtalet. sida.
Därför anordnar offentliga semi-

landet.narier inmt om
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parlamentariskt DemokratiutreclningenDen sammansatta
svenska tolkstyrelsens lomtsattningaitanalyserar den

iriior ZOOOTaKEl.Det i ljuset bla. globaliseringen,sker av
niedielandskapet,Etlrniedleinskapet, torändringarna i den

fornyelseartietet offentligll-tekniken, inom lörvaltningnya
sekelskiftetlolkrijrelsernas lorandringar. Vidoch ska
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