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Förord

Demokratiutredningens uppdrag och värderaEtt är att summeraav
demokratiforskning,demokratiutredningar ochde årens ettsenaste

det offentliga samtalet demokratin. destimulera Avannat att om
åtskilliga demokratiforskare medverkatskälen har redan våra

flera debattorien-landet liksomtemaseminarier i i våraruntom av
småskrifter. har den här boken kommitterade de skälen ocksåAv

till.
hundra forskarehär böcker där drygtDet är tretton etten av
olika aspektersamhällsvetenskap och humaniora belyserinom av

folkstyrelsens Författarna verksammaden svenska utveckling. är
drygt vetenskapliga ämnesområden. Artiklarnastioinom veten-

författarnasskapliga kvalitet har vanligtvis säkerställts attgenom
för forskarse-kollegor granskat dem inom institutionernasramen

flesta författarna här volymen har dessutomtill denminarier. De av
träffats för diskutera varand-särskildai seminariernågra gånger att

bidrag.ras
Forskarvolymerna har tillkommit efter dengenomgången av

forskning och hög-demokratirelevanta universitetpågårsom
forskningslägetskolor. del forskare har ombetts redovisaEn att

Andra harpågående eller nyligen avslutade studier.jämte sina egna,
fått genomföra områden forskning-uppdraget studier inomatt som

behöver kunskapeftersatt Demokratiutredningen om.en men som
också lämnat bidragTack alla blivit ombeddanästanatt ettsomvare

ifrån fullständigahar denna breda, långt exponering våraänom av
demokratin blivit forskarna detkunskaper möjlig. Att somom ser

offentligayrkesroll leverera underlag för detdel sin att sam-en av
för forskarnamed tillfredsställelse.talet Inteär värt attatt notera

teoretiskamed alla för deras olikaskulle sitta inne Men attsvaren.
infallsvinklar och verklighetsbilder kanske kan det politiskagöra

mångfald kompli-insiktsfullt. nämligensamtalet Det är sommer en
cerar.

dessa ska kunna läsas med be-Förhoppningen är att texternu
förfat-utanför forskarsamhället. betyderhållning inteDetäven att

förenklat bad dem skrivaorsakssammanhang. jagsvåra Mentarna
blir för forskare andraläsbar barainte inomså ämnesom-att texten
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råden för allmänbildad medborgare. kan krävaDettaävenutan en
återhållsamhet med inomvetenskapliga Särskiltviss jargonger. svåra

och komplicerade kan behöva pedago-tankegångar något störreen
vanligt. Dahlström har medgisk biträtt språkligEvaänomsorg en

granskning de flesta härartiklarna den volymen.iav
Demokratiutredningens har ställningledamöter tillinte tagit

innehåll. författare för innehålletsjälvVarje iuppsatsernas ansvarar
bidrag.sitt

Politikens medialisering

direkta demokratin bygger ansikte ansikte, denDen möten mot
förutsätterrepresentativa demokratin medier.

professorVad medierna ochseminariumvårtKent Asp om
kallade förstademokratin gradens medialisering bestod medi-i att

för blev dominerande kommunikationskanal. Frånsteg stegerna en
oftarebörjan 1970-talet började medierna dessutom allt uppträdaav

självständiga politiska aktörer. tredje gradens medialise-Densom
inträder vid 1980-talets början, politikens aktörerring när anpassar

medielogiken.tillsig
självständiga förut-Vitala, massmedier oskattbara tillgångar,är
för folkstyrelse.levande allt vad medier medsättningar Men gören

politiken för Därför detinte nödvändigtvis bra demokratin.är är
legitimt granskar granskarna, Demokratiutredningennågonatt som

låtit det gällde vad medier spelade för roll för års1998göra närt.ex.
ochvalrörelse valdeltagande

kapitel här såväl teoretiska empiriskanioI presenterar som
vadstudier etablerade massmedier radio, och tidningarTVav som
rollför för det offentliga samtalet sammanställerspelar Först

Weibull och Karl Erik Gustafssonforskningsläget detLennart när
olikagäller hur svenska medier utvecklas. behandlar såvälDenu

förproduktions- konsumtionsaspekter både gamla ochsom nya
konstaterarmedier. tidningsläsandet tämligen stabiltDe äratt men

skillnaden mellan de och de äldres läsvanor Attväxer.att yngres
skulleungdomarna ha de traditionella tidningarna kan dockövergett

bevisas.klart Vidare de allt sällaninte prenumererar resurssvaga mer
morgontidning. sociala segregeringennågon Den Göte-t.ex.av

borg avspeglar också morgontidningarna läses rikasig i i iänatt mer
fattigare stadsdelar. gratistidningen har intressantMen Metro nog
bromsat skiktningen.upp
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Gustafsson informativaWeibull och konstaterar också TV:satt
kvällsnyheternaroll klingat under 1990-talet. tittanågot Att ärav

längre den allmänna, klass- och utbildningsneutralainte vana som
tidigare också inbegrep dem särskilt politiskt intresse-intesom var

förändringarnarade. tämligen radikala och radiomarkna-TV-De av
den har bl.a. inneburit med låg utbildningatt ser merpersoner
underhållningsprogram medan nyhetsprogrammen attraherarmer
högutbildade. Efter hur olika massmediersin genomgång ut-av
vecklas drar författarna slutsatsen, mindre mängd innehåll"enatt
sprids allt fler kanaler medielandskapet,i Detägare.storaav nya

de teknikerna, förändras mycket grundläggan-inte minst ettnya
betraktat massmedieområde bestårde Detsätt. ettsom nu av

former.distribueras olika tekniskamäklare tjänster inågra av som
tänkandet därfördemokratiska kring medierna ocksåDet måste

forskarna3.förändras, menar
inflytelse-Därefter introducerar Berglez dePeter några mestav

informationen förrika vad och kommunikationen harteorierna om
för offentliga ochbetydelse relationen mellan medbor-institutioner

perfektbestår sidan de moderna drömmarnaDe ågare. ena av om en
information. föreställningen folkstyrelse finnsstarkI om en en

informationens betydelse. vilarstark tilltro till avgörande i sinDet
kunniga och diskussionslystna medborga-ideal aktiva,tur ett om

efter offentlig lidelse förjakt skapa mening. Denna såattre en en
för-neutral information möjligt bär dock fröet tilli sig ensom

vanskning det aktiva medborgaridealet. Tilltron till kanexperterav
offent-avpolitisera politiken och devalvera medborgarskapet till ett

ligt liv tyckare och tryckare.som
från kommuni-slags drömmar detutgårEtt ärannat att snarare

mediernakation med oändliga tolkningsmöjligheter det be-av som
skall mellan och med-skapas de politiska institutionernarättar som

opartiskheten offentliga samtal kringborgarna. inteDet är utan
subjektiva uppfattningar hur världen och bordeut utseom ser som

det viktigaste.är
för-alla dessa, bitvis romantiska bilder goda samtalMen somav

modligen aldrig vilar fundamental förutsättning;existerat, en
paradox:medborgarnas vilja delaktiga. deHäratt vara ryms en

massmedier aldrig framträdande och centrala detivaritsom mera
offentliga meningsutbytet tycks utbreda tystnad relationen mellani
politiska och medborgare. kanske denna tystnadinstitutioner Men

uppgivenhet inför medialiserad politikinte utgörs utanav en en av
oavbrutenDemokratin nämligen projektingetärett trots. utan en

reflektion, förslårhävdar Berglez. det ingaOm såärgemensam
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förenkla, kortsiktiga åtgärdspaket återskapa vitaliteten med-iatt
borgarsamtalen; vad hjälper det demokratin den politiska maktenatt

folketkan till valurnorna viljan infinna därtvinga inte sigattom
existerar

empiriska kapitel analyseras sedan mediernas mångdi-serieI en
mensionella relation till politiken. första handlar hurDe två om
skaffar bilderna omvärld. Nohrstedts analysvår Stig Arneoss av av
medierna och globaliseringen börjar Västerbergsla-pizzeria ien

artikel kritik skevheten den internationellaiHans ärgen. en av ny-
hetsförmedlingen. Utifrån och andras forskning vadsin egen om
nyhetsförmedlingen betyder internationella krissituationer skriveri
han vad det internationella mediesystemet förinnebär små staterom

för bristerna särskiltSverige. i teorinHan attsom varnar om
kulturimperialismen till intäkt för frågorna kultu-övergetas att om
rell dominans. synnerhet den nyhetsförmedlingens,amerikanskaI
dess koppling till utrikespolitik och den amerikanska mediepoliti-
kens till förfång för allmän, pluralistisk opinionsbildningreträtt en
påkallar uppmärksamhet därför dess hegemoniska makt-vår att
potentialer är enorma.

det emellertid enkelt den amerikanska kultureninteNu såär att
väller nationella exempelmedier, Nohrstedtsin våra ävengenom om
från internationella krishärdar hur mediebilderna sammansmäl-visar

med det amerikanska propagandabehovet, ochlåt de svenskater vara
finska medierna mindre de norska och tyska. blirDetän t.ex.
särskilt tydligt potentialer beskrivs. Slutligen förfat-visarFNzsnär

hur lätt journalistiken, den svenska ingalunda undantagen, blirtaren
maktförhållandena.spegling de internationella Han atten av menar

den enda möjligheten för den svenska utrikespolitiken ska kunnaatt
bedrivas självständigt global offentlighet dedär svenska med-är en
borgarna får tillgång till perspektiv och synvinklarmånga inter-
nationella händelser.

Dablgrens artikel analyseras särskild aspekt dennaI Peter en
globalisering, nämligen förden roll medierna har medlem-vårtsom
skap han första informationenshand betydel-i inte iEU. Men avser

för ska korrekta förunderlag politiska samtal. vadNej,attse
han för för förvad medierna skulle kunna ha rollintresserar sig är

längre sikt skapa gränsöverskridande medborgarkultur.att en
EU-identitet grundenFrågan i avetniciteras,måsteom menar

Dahlgren. gäller lägga till identitetskomponent hos med-Det att en
borgarna; lojalitet till demokratiska värderingar bottnar i etten som
instrumentellt affektivt, förhållandeemotionellt till den-inte ett -
politiska konstruktionen.
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konkret handlar medieuppdraget kunskaper ochMer attom ge
sammanhållnakompetenser sedvanlig journalistik också bild-i men

kunskapsförråd ochMedborgarna behöver möj-ningsprogram. ett
referensramar för begripa innebördenlighet till uppdatera attatt av

förstå fungerar och fun-de fortlöpande nyheterna, hur börEUt.ex.
fortlöpanderelation till dem själva. handlar ocksåi Det ettomgera

bildningsprogram för journalister.
Lojalitet till demokratiska värden och procedurer generelltär sett

viktiga inslag EU-medborgarkulturen. demokrati-mycket i För att
bör journalistiken sidan demokratiskainsisteraEU åsera ena

frågor förEU-sammanhang, och andra sidanprinciper i å öppna upp
Ävendebatt. debatter utifrån olika europeiskademokratisk upp-

fattningar skulle kunna berika samtal. Medbor-demokrati våraom
innefatta tolerans för skilda åsikter ochgarkulturen ocksåmåste en

TV-journalistiken harde etablerade spelreglerna.acceptansen av en
förmåga förmedla världen vardag bilderunik in i sinavåratt genom

jämföras med.tryckta ord kaninte Men änsättett som pressens
fjärran och längre sikt förödalänge upplevs detta kanså EU som

demokratin.
följande studierna analyseras roll för dede därpå just TV:stvåI

förEkström frågar vad har demo-politiska samtalen. sig TVMats
den relation skapas mellankratiska potentialer tittarnagenom som

avstånd från både de enbart ljusa och deoch politiken. Han tar en-
förbilderna och realistisk andabart mörka i argumentger en mer

fördjupamediets goda såväl dåliga sidor det gäller de-när attsom
mokratin. Med utgångspunkt konkreta kan han visai några program

likgiltighet,hur TV-mediet ibland åstadkommer distanseraden
vidareibland berörande Han sär-ett engagemang. resonerar om en

samtidigt uppfattaskild dubbelhet tittandet: TV-pro-i nästanatt
och producerat, andra sidansidan konstruerat åågrammet som ena

fakta, det den hållningen utmärkte deävensom om var senare som
allra flesta tittade de aktualitetsprogram Ekström stu-som som

frånMed stöd exempel olika kanaler handerat närmare. varnarav
för dra alla kam. också denHanöver noterar attatt nyaprogram en

bjuderkopplingen mellan och TV-bolagets hemsida härTV
utifrån offentligasärskilda, problematiska inslag ideal godaom

färgarsamtal. också tendenser till hur chattandet sigHan avser
politikermiss-sällan medinte nämnare;programmen, en gemensam

välbehag. sund skepsis till maktutövning ochBortomtrons en
den likgiltighet.maktutövare slår i cynismensöver

har Direkt,Christian undersöktSvensson Svar Nattöppet samt
från demo-eller debattprogramvitt. intressantaSvart Det är ärsom



FÖRORD

kratisk synpunkt skäl. bjuder folkvanligt med-många De attav
verka kring har riksdagsdebat-inte sitt iämnen t.ex.som ursprung

för känslor,rad åsikter och käns-Programmenter. utrymmeger en
lor, Vilka vanligtvis politiska dagordningar. historiskinte Iryms
belysning handlar det onekligen principiellt löftes-mycketsettom

demokratiskarika innovationer.
Vad blottlägger avviker emellertid punkterSvensson några

från idealet rationella samtal. exempelvis väldigt litetHanom ser av
och idéutbyte. stället handlarargumentation mycket tämli-I attom

förutsägbart kontrastera åsikter varandra hårt regisseradeimotgen
föreställningar, dramaturgi viktigare innehållet. Detär än rörvars

ofta mellan "folket och makten.sig motsättningarstereotypaom
journalisterna till tolk för det folket,maktlösa dess-siggör som

alltid ha vanlige medborgaren, anmärk-Denrätt.utom synes som
själv spelar ganska undanskymd roll, alibiningsvärt ettnog en ger

för äkthet. oftadet, har gällande, skullegjortsAttprogrammets som
det det kollektivasig privatisering avvisarröra motsattaom en av- -

dock förvandlasdet till politik.Det privataSvensson. är tvärtom;
artikelserie flyktingpolitiken och DagensExpressens 1993 om

Nyheters artiklar steriliseringspolitiken föranled-i Sverige1997 om
omfattandede mediediskussioner med medialt och politisktstort

genomslag, delvis med internationell uppmärksamhet följd.som
Åsaställning till sakfrågorna studievisar i sinUtan Kroonatt ta att

förstärktedessa debatter också viktiga uppfattningar medier,av
ochmedborgare politiker. exempelvis bilder detiHon ser av ena

fallet handlingsförlamande förstmyndighetspersoner efter attsom
till det kan föra frågor. falletsamtal viktiga det andratvingats Iom

figurerar skurkaktiga politiker hänsynslöst utnyttjande maktsin
den Politiken beskrivs det fallet ologisk ochiöver svage. ena som

verklighetsfrämmande, det andra kusligt logisk och slug. bådai I
fallen spelar mediet hjältenssjälvt roll, låt deras sättatt attvara
handskas med såväl fakta ibland anmärknings-"rena ärtermersom

elastisk. Bilden samhällskommunikationens samtida villkorvärt av
alltså komplex. Debatterna debatter mycket vad deär är änom mer

skuld till det ibland. ochIngen går Varär utan att snettsynes vara.
därförbör sitt Kroon.taen ansvar, menar

Till det senmoderna samhällets utvecklingsdrag hör att engage-
rade medborgargrupper arbeta fram bestämdatillsig positio-måste

offentlighetens handlar skaffa ställningi sigDet attner rum. om
bland andra, legitim deltagare offentligadetimångasom en, sam-

och tillförlitlig ochtalet källa. utgjorderepresentativ Dettasom
arbetsvillkor för kvinnoföreningarviktiga de olika Leonortre som
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för offentligheten bestårskildrar.Camauêr nåKampen ettatt av
samspel mellan och olika medier.mycket sinnrikt organisationerna

förlyckligtvis villkorenVisserligen det ingenär styrsom ensam
ofta för hörd högt: Kvinno-priset sinMen är röstumgänget. att

TidskriftenKvinnofronten osynliggörs ochnormaliseras,jouren
stridbara debattörer. Medielo-reduceras ibland till leverantören av

reflekterande och dynamiskagiken motverkar djupsinniga,mer
intresserade rörelserroller. "Mainstream-medier primärt inteär av

ståndpunkter5. skäloch samtal antagonistiska Camauêrutan gerav
vill delta offentligheten börför moderna organisationer iatt som

reflektera mediestrategi.sinöver
Ibland tycks de des-torde också gälla de politiska partierna.Det

uppfattar medielogiksöka till vad de i ti-sigperat vara enanpassa
uppmärksam-den. och Per-Anders ForstorpKonstantin Economou

socialdemokra-slaget bl.a.analys representationeni sinmar av om
videofilm förstagångsväljarna valrörel-sexuellt anspelande till itins

försök draperabetraktar den delvisDe1998. öns-ett attsom ensen
propagandaeffekt väljar-medkan kortsiktig intimiseringen avom

relationenf
delartikel belyser huvudsakligen mediernaDeras som en egen av

vad olika demokra-den politiska makten. Under sin genomgång av
de bl.a.har för antaganden kommunikationtiteorier prövar tan-om

kommunikationsprocesserken demokrati det isystemsom av
beslutsfattande överbryggar skillnaderdiskussion och -isom genus,

och ochsexualitet, nationalitet, klass, etnicitet generation -
mångfalden mellan människor och och där-administrerar grupper,

för förutsätter lika villkor för deltagande mellan likvärdiga och jim-
sådan de-bördiga samtidigt unika och olika medborgare". Enmen

politikermokratiuppfattning riktar krav såväl jour-stränga som
kommunikationen tillnalister också den politiskaöppnar uppmen

oförutsägbart åsikter, och aktörer.spektrumett stort av arenormen
varför politiker ofta harfrågar avslutningsvissig så svårtDe att

självständighet. kan hahantera mediernas irritationenDe attmenar
längre kan betraktas politi-grund journalisternasin i inteatt som

upplysningsprojekt där de berättarkernas kollegor i gemensamtett
till. journalisterna själva makthavarehur politiken går Nu ärom

räckvidd. skulle också kunna detbortom politikernas såDet attvara
uppfattaroch forskare popularise-bara politikerna mångaär som

politiken provocerande. Vadoch trivialisering mångaringen av som
främlingskap inför kanske själva verket alls hotareliter känner i inte

föroch framgång de-politikens värdighet kanDetsärart. vara en
märkvärdighet. mediernamokratin politiken avkläds sin Haratt
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bättreblivit och politiker utföra politik denpartier Deän göratt
direktsändning politikerna bara avundsjukt kan drömma om...

Demokratiseringen skulle med andra 0rd betyda, längreingenatt
med framgång kan bli trodd anspråk neutral detsitt iatt vara
offentliga samtalet. Varken medborgarna, politikerna, journalisterna

för den delen, forskarna.eller, därmed kommit detHar närmare
inledningsvis idealet aktiva, kunniga och diskussions-angivna om

medborgare efterlystna jakt skapa offentlig meningatt en

Erik Amnå

Huvudsekreterare

Noter

1 finnshärom hämta forskarvolym Valdeltagande förändringiMer XII i SOUatt
1999:132.
2 den informationsteknologinVad betyder och skulle kunna förIT betydanya
det offentliga samtalet forskarvolymgranskas bl.a. demokratinsi TiVII I tjänst

och småskriften Elektronisk demokratiSOU 1999:117 SOU 1999:12.
3Jämför Johannessons konstinstitutionerna fungerarLena äventes att samma

villkormassmediala medier. estetiska vidgatsövriga har och allaDensom arenan
till individuellahar sin hållning och kan därför inte utkrävas Vårrätt ansvar.

forskarvolym Demokratins estetikIV SOU 1999:129.
4 Ulf analys hur olika kulturella hållningar påverkar medbor-Se Hannerzäven av

forskarvolym Globaliseringgaridentiteter i IX SOU 1999:83.
5Jfr analys villkoren för kulturjournalistik lokaltidningenLena Froms i i vårav
forskarvolym Demoikratins estetikIV SOU 1999:129.
6 Anders kritik politikerBjörnssons berövar politiken dessSe även särartav som

småskriftenoch värdighet skyddadei Den provinsen SOU 1999:22.
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iSvenskt medielandskap
förändring

översiktEn

GustafssonWeibull och Karl ErikLennart

sedan slutet 1980-taletmedielandskapetsvenska genomgårDet av
finansierad privatägdInförandet kommersielltförändringar.stora av

skapaderespektiveradio och mångaTV 19931991 sätt en ny
publiken hårdnade,för medier. Konkurrensenallasituation nyaom

utvecklades korsägande mellanetablerades och detägargrupper ett
försva-1990-taletoch etermedier. Under börjantryckta medier av

beroende lågkonjunkturendagstidningsmarknaden bl.a.gades
strikt ekonomisktidningsföretagen kom anläggaoch att synen mer

har också utsträck-Utländska mediebolag iverksamheten. större
Ävenmarknaden. lanseringenden svenskaetablerat signing enav

lokaltrafikensamarbete medutdelad tillgratistidning, iresenärerna
förstärktoch Malmö harGöteborgförst Stockholm ii men senare

publik ochmediekonkurrensen annonsörer.om
årtiondet hardetförändringar skett i SverigeDe tettSenastesom

länder. förklaringandraomvälvandebetydligt i Ensig mångaänmer
flera karaktäri-under decenniersvenska medielandskapetdetär att

och utveckladesmedium uppstodstabilitet.serades Varjestorav
och finansieradesoch medierna regleradesnischinom sin egen

distribuerade medier medoch nationelltRadioolika TVsätt. var
utbud regleradeslicensfinansiering. Derasensamrätt statenav

däremotmottagaravgifter.de finansieradesoch Dagspressen varav
ochregional och finansieradesfrämst lokal och via annonser prenu-

med nationella sprid-kvällspressen sinundantagmerationer, avmen
domineradelösnummerfinansiering. Totaltochning sett pressen

sidan ochDärför hade radio ochannonsmarknaden. TV å ena
varandra.begränsad inverkanden andratidningarna Rege-å en

särskild hän-traditionellt dagspressenmediepolitik visaderingens
särskilt stöd.från ochbefriade åtnjuterTidningar momsvarsyn.

ochtill reklam radio TVrestriktiva inställning iOckså regeringens
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hade förklaring ville skydda tidningarnas inkomster.attsom en man
Dagstidningar har också sinsemellan haft antal överenskom-ett
melser och regler begränsat konkurrensen branschen.inomsom

Uppgiften för följandeden översikten grundläggandeär att ge en
beskrivning det svenska mediesystemet det vid 1990-av utsom ser
talets slut. långt möjligt har det ocksåSå gällt dessutom belysaatt
den förändringen detsuccessiva svenska medielandskapet. Förav
det första uppmärksammar vilket slag de tydligaste utveck-av
lingslinjerna de olika mediekategoriernai det andra karaktä-Förär.

de huvudsakliga kännetecknen förriserar de respektive mediernas
nuvarande tredje fokussituation. kommer ligga relatio-Ett att

mellan olika medier med avseende sådant ägande-nerna som
ochstruktur konkurrens allmänhetens uppmärksamhet.om

första skall denSom utveckling de olikanärmareett steg se
medierna för därigenom bildgenomgått, det medialaatt en av

helhet.i sinsystemet

Dagspressen

viktiga kännetecken fundamentala för förståelsenFem denär av
svenska dagstidningsmarknaden. första alla tid-Det är nästanatt

huvudsakligen lokala ellerningar regionala. Endast de lös-tvåär
nummertidningarna Aftonbladet och kan betraktasExpressen som
verkligt nationella tidningar de har regelrätt spridningattgenom en

landet.helaöver
andra kännetecken den samlade dagstidningsupplaganEtt är att

deSverige tidningsläsande länderna världen.iär ärstor. ett mestav
omfattande tidningsspridningen förklarasDen till delstor attav

dagstidningar läses alla socialai Medan lågresursgrupper igrupper.
flestade länder sporadiska läsare har de läsvanai Sverigeär en som

ligger obetydligt under genomsnittet. enda egentliga undantagetDet
från detta förhållande finns Storstockholmi där andelstoren av
arbetarfamiljerna regelbundnainte tidningsläsare.är

tredje egenskap följerdelvis dettaEn kvällspressenär attsom av
vanligen tillval: alla kvällstidningsläsare läser ocksåär nästanett en
lokal morgontidning regelbundet. dubbelläsning förklararDenna
den internationellt höga tidningsförsäljningen i Sverige.sett

fjärde faktor utmärker denEn svenska tidningsmarknaden ärsom
morgontidningar med undantag hushållsabonneras och deatt att

distribueras till läsaresina tidigt Forskning kringmorgonen.
läsvanor tydligt läsarnavisar värdesätter hemleveransen högt.att

14



GUSTAFSSONERIKWEIBULL KARLLENNART OCH

och bidrareffektivtfungera anmärkningsvärtocksåverkarDenna
till fasta läsvanor.

den svenskakaraktärsdragochfemte sistaEtt är att pressen av
alla tidningartill politiskaknuten partier.har Nästantradition varit

formellt.partipolitisk inriktning,fortfarande åtminstonedeklarerar
tidningens ledarsida, inteinriktningendetta givetvisMed menas

politiska traditionhar dennatidningarnanyhetsinnehållet. Att är
ställning dags-till den starkaviktig förklaringotvivelaktigt somen

uppfattastidningarnaopinionsbildningen:hartidningarna i som en
svenska demokratin.del denomistlig av

utvecklingStrukturell

under 1900-talettidningarvad gäller antalet i SverigeUtvecklingen
tidningar,Översikt olikafigur Figurenivisas överär typer aven

utgivningstäthet.efterklassificerade

utgivningstat/øeteftertidningarAntalet Sverige 1900-1998iFigur
120
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och TidningsstatistikDagstidningarSvenska 1965Kalla: Tollin, 1900-1965Sven,
Uppgifter endagstidningarde källorna.skillnad föreligger mellan tvåvissAB. En om

föreföreligger inte 1940.

utveckling kandagpressens intesvenskaDen änannatses som
upphört ellerhartidningarstabil. Endastanmärkningsvärt ett par

perspektivlängreochde iunderfusionerats åren, även ettsenaste
tidningsmarknaden välfå. Sedanrelativtförändringarnahar varit
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stabiliserats efter och 1960-talens talrika nedläggningar1950-
tidningsdéden, kan endast ökningarvissa antalet föri tidningar
med låg utgivningstäthet nummer/vecka1-3 Förändring-noteras.

har huvudsakligen koncentreradevarit till endagstidningarna,arna
räknasi Sverige dagspress definitionen för allmänsom som om en

nyhetstidning uppfylls. avvikelse beror reglerna förDenna det
statliga presstödet syftar till dags-utgivningatt uppmuntrasom av
tidningar med både låg och hög periodicitet.

samlade svenska dagstidningsupplaganDen nummer/vecka1-7
nådde modernsin i tid med daglig upplaga ungefär1989, påtopp en

miljoner exemplar. motsvaradeDetta exemplar5 590nästan per
Vardagsupplaganinvånare. för tidningar minsttusen ut tresom ges

vecka uppgick tillgånger miljoner exemplar eller1998 4 536per ca
exemplar invånare. placerarDetta bland de ledandeSverigetusenper
länderna världen, efteri och ungefärNorge på nivåstrax samma

Finland. Upplagesiffrorna har emellertid minskat med omkringsom
sedan början 1990-talet.15 procent av

svenska marknaden förDen dagstidningar delas vanligen fyrain i
huvudkategorier:

Storstadspressensmorgontidningar: Till denna räknas tid-grupp
Stockholm,ningar utgivna i Göteborg och Malmö. Samtliga är

sjudagarstidningar, prenumererade och morgonutgivna. Kate-
inkluderargorin Nyheter, Svenska Dagbladet,Dagens Göte-t.ex.

borgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet och Arbetet. stodGruppen
för den totala dagstidningsupplagan.1998 30närmare procent av

Storstädernas levallstidningar: består kvällstid-Denna grupp av
Stockholm,ningarna i Göteborg och Malmö. Alla lösnum-är

merförsålda, nationellt eller överregionalt distribuerade och
saknar heltäckningskrav nyheter bedriver "tabloidjour-samt
nalistik" det gäller val nyheter och presentation.när De tvåav

Aftonbladet och TillsammansExpressen. svarade dennastörsta är
för drygt den totala dagstidningsupp-1998 15grupp procent av

lagan.
Inndsortspressen: alla tidningaringår utanförI degruppen tre
storstadsregionerna utkommer minst vecka.gångertresom per
Alla huvudsaki prenumererade och morgonutgivna; majo-är en

utkommerritet dagar veckan.i stod förGruppen 1998 näs-sex
den totala dagstidningsupplagan.50tan procent av

Lågfre/eventa dagstidningar fådagarstidningar: Gruppen om-
fattar samtliga tidningar, inklusive de i storstadsom-utsom ges
rådena, utkommer med vecka. de-1-2 Störstasom nummer per
len tidningarna i prenumererade och mångaärav gruppen utges
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mindreomfattadeorganisationer. Gruppen 1998 5är procentav
dagstidningsupplagan.totaladenav

således delandsortspressenmorgontidningar ochStorstädernas är
Ekonomiskttidningsgrupperna Sverige.dominerande ihelttvå

hälftenrespektive knappttredjedelför drygsvarade de 1998 aven
ökat understyrka haroch deras relativabranschens omsättning

klaratupplagemässigt sigharSärskilt landsortspressen1990-talet.
dagspressenssvenskadenbra och kanförhållandevis utgörasägas

kärna.stabila

upplageuwec/eling 1980-1998DagspressensFigur

0005 a
5004 ä Smmad
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MedieSverigeKälla: 1999.

hänfö-upplaga kandagspressensnedgångendelenDen största avav
särskilt vadtidning,köpa andrabenägenhetminskadtill att enras en

och regionalastorstads-tidningarlösnummerförsåldagäller samt
huvudsakliga täckningsområ-utanför detdistribuerastidningar som

tidning ochandraläsandethar minskatAllmänhetendet. närenav
den lokala tid-tidningsval de överlag prioriteratharde har sittgjort

jfr Severinsson 1994.ningen
förändringarna deinomreflekteras delvis iUtvecklingsmönstret

storstadsmorgonpressengällerdetefterolika När är1995.grupperna
fanns det planerUnder börjankonstant.antalet tidningar 1999av

efterGöteborgsedition,NyheternasArbetetnedläggning menav
tryck och distributionbl.a.Göteborgs-Postenmedförhandlingar om

etableratsgratistidningenSamtidigt hartillbaka. Metroplanernatogs
nedan.storstadsområdensamtliga seinom tre

exkl.harsamlade upplaga MetroStorstadsmorgonpressens
har skiltutvecklingen sig1990-talet,sedanminskat mitten menav

tid-Stockholm har detidningar.mellanmycket I storagruppens
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långsiktigtningarna försvagats. Andratidningen Arbetet Nyheterna år
dock storstadspressgruppens förlorare och har under 1990-stora
talet drygt upplagan.35 upplagemässigaGruppenstappat procent av
vinnare Dagens Industri nedan och Sydsvenskase Dagbladetär

redovisat betydande upplageuppgångar under hela perioden.som
Kvällspressen har 1990-talets förlorarevarit och samtidigt ut-

märkts turbulens. fanns det fyra självständiga tid-1990storav en
ningar inom sammanläggningen och Kvälls-GTgruppen, genom av

till Idag blev det sedan Idag upphört antalet1995posten tre men var
fyra. köpExpressens GT och den successiva samord-1997nytt av
mellanningen tidningarna, vilken Kvällsposteni sedan ingår,1998

innebär det i praktiken bara finns kvällstidningsföretag.två Detatt
kan betecknas har kvälls-Expressen-gruppen varitsom numera som

pressmarknadens förlorare. Samtliga tidningar har minskat destora
hadeGTåren; endast hälften upplagan tidiga-tio1998 årsenaste av

Aftonbladet har relativt stabilt, tidningenstått tappade ire. men upp-
laga 1998.

stabilaDen tidningsgruppen landsortspressen. Antaletärmest
tidningar har detvarit i konstant efter De månganärmaste 1996.
nedläggningar befarades deninom tidigare deA-pressensom - Ksocialdemokratiska tidningar de flesta håll andratidningarärsom

Östgötenhar Örebro-Kurirenbegränsat tillsig Linköpingi ochtvå:-
den1996; lever dock vidare edition Karlskoga-senare som en av
Samtidigt harKuriren. de landsortstidningarna överlag behållitstora

eller stärkt sin position, har fått vidkännasnågraävent.0.m. om
upplageförluster, första handi Wermlands-TidningenNya Karlstad.i

faller landsortspressensövrigtI mycket begränsade upplagened-- -
första handgång i andratidningarna.

Landsortstidningarnas framgång beroendegivetvis denär av so-
ciala och ekonomiska utvecklingen inom det spridningsområ-egna
det. Bergslagen har minskatI underlag medfört fusioneringen av
lokala tidningar LudvikaNya Tidning och Sala Allehanda har
minskat antalet utgivningsdagar. finns det beslut ytterligare1999 om

Ålokala fusioneringar, i Härnösand och Visby. andra finnssidan det
landsortstidningar har med planerumgåtts utökastora som att

tillutgivningen dagarsju veckan,i inte sedan Gefleminst Dagblads
och Arbetarbladets1996 byte till sjudagarsutgivning1997 har

bedömts lyckade.som
lågñeleventa dagstidningarnaDe har minskat antal.i dockDetta är
följdinte nedläggningar förändring dagstidnings-ien av utan av en

definitionen. del de kristna tidningarEn pressstöds-av som av
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upphörde be-dagstidningardefinieraskommitnämnden att som
regelsystemetförändringmed i 1996.ochsådana itecknas ensom

nyhetstid-allmännatydligarelativtdessasidanVid grupper avav
dagstidningar.specialinriktade Mestfinns det någraningar även

Industriägda Dagenshar den Bonnier-gruppenframgångsrik av
med utgivningförsiktig satsningstartadesvarit. Den 1976 ensom

År fem dagaritillökades utgivningenveckan.dagar i 1983två
ökat:kontinuerligtharupplagaTidningenstillochveckan 1991 sex.

fyr-utgivningsdaghar upplaganochmellan nästan19981983 per
vilketexemplar, gjorttillfråndubblats, 110 00030 000 nästanca

dagstidninkristnatidning.sjunde Dentill Sverigesden största en
upplagor.minskandefått vidkännastidunder långharDagen

gjordesbörjanexemplar.under I 1999upplagan 000201998 avvar
markeradesDettidningen Dagen.Nyarelansering attsomaven
Pingströrelsen.förochallkristen inteskulletidningen organvara

Samtidigtveckan.fyra dagar ifrån fem tillminskadesUtgivningen
delägare.Land inmotsvarighetnorska Vårttidningensgick som

illustrerarframgångarskildanischtidningarnasolikaDe ett
förutsättningar. DagensIsvenska utgivningensdenkonkret sätt

Specialintres-fannproduktskapalyckadesIndustri ensomenman
relativtbetalaberedddelsnationell läsekretsserad, ettattsom var

för viktigadels intressantför tidning, annonsörer.högt sinpris var
relativtvisserligen har mångadenproblemTidningen Dagens är att

annonsmarknaden.attraktivlikaläsare, inte ansesmen

politikochPress

tidningarmellanbandstarkatraditionlångharSvensk avenpress
hälf-underutveckladespolitiska partier.och Detta samröre senare

al.Hadenius1900-taletdecennietoch första1800-talet etavten av
grundadestidningarnaoch konservativaliberalaflestaDe1970. av

socialdemokra-företrädermedan tidningarföretagare,privata som
startadesBondeförbundettidigareoch centerpartiet som enterna

Weibull De1991.Hadeniusoffensivpolitiska 8Cdel partiernasav
demedanmarknader,lokalavanligensatsadeförra tidningarna

spridning.regionalsökte nå ensenare
partilin-ursprungligenföreträddetraditionella partipressenDen

1970-taletUnderledarsidan.nyheternaijen sätt somsamma
andraiprecis mångajournalistiken i Sverige,dockgenomgick som

deklareradeJournalisternaprofessionaliseringsprocess.länder, en
partilinjenframhållandetochpartilojalitetenoberoende frånsitt av

följdtvekanFörändringenledarsidan.tillbegränsades avutan envar
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inflytande för journalisterna, tidningarnasstörre intresseett men av
bredda läsekretsen till inkludera andra partisympati-ävenatt änatt

också bidragande faktor.sörer var en
Karaktäristiskt för svensk de flesta tidningar har be-är attpress

hållit sin partipolitiska signatur och nyhetsurvalet heltinte äratt
fritt från påverkan ledarsidans ställningstagande. Partilojaliteten,av

ledarplats, dockpå i avtagande det finnsäven obe-är inteäven om
tydliga band mellan redaktörer och det politiska livet Nord 1998.
Sedan 1980-talet har flerallt tidningar betecknat självasig "obe-som
roende", det behållit sin partipolitiska inriktning. Svenskatrotsmen
Dagbladet har ändrat beteckning frånsin moderat till obe-t.ex.
roende moderat. NyheterDagens den första tidningstörresom var

markerade sitt oberoende från "liberal" till1972som attgenom
"oberoende", gick andra riktningeni då tidningen 1998ett steg
började sin partisignatur "oberoende liberal.ange som

Trots de flesta svenska tidningar fortfarande partipolitiska iatt är
ledaresina och till del nyhetsbevakningviss i sin harAsp 1995- -ändå de formella banden mellan partierna och tidningarna försva-

harDessutom antal tidningar börjat ökatgats. ett stort utrymmege
för kolumnister och debattartiklar med politisk inriktning änannan
tidningens. Fortfarande dock svenska tidningar partipolitiska iär
något utsträckning tidningar andrai länder.större långaDenän
traditionen partipolitisk tillhörighet visar ocksåsig ägande-iav
struktur och begränsade möjligheter till samarbete branschen.inom

Ekonomi och presstöd

De haråren förhållandevisvarit goda för den svenska tid-Senaste
ningsindustrin. Samtidigt har skillnaderna branscheninom ökat.

till lönsamhetSett bilden mindre homogen. finnsär Det antalett
mycket lönsamma svenska tidningar, också antal tidningarettmen

uppvisar förluster. Generellt befinner sig andratid-som stora sett
ningarna de dominerandeinte sin utgivningsortär i svå-som
righeter. statligtUtan presstöd skulle de inte överleva.

Figur lönsamhetsutvecklingenVisar3 för de dominerande tid-
ningarna. kanDär utläsa tidningsindustrins lönsamhetatt var

Årenganska låg under delen 1970-talet. 1982-86 utgörsenare av
mellanperiodnågot ekonomiskt industrin underav en sett, trots att

perioden återfick något sin vitalitet. tredje fasen,Den 1987-92av
inleddes med stark i nettomarginalernauppgång och gyllenetvåen

ochår, Trots den1988 generella1989. nedgången deni svenska
ekonomin, det tredje lönsamma1992 året för8,1 procentvar mest
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tillframlönsamhetenkraftig nedgång isedantidningarna En1976.
ochuppåtvände vinstkurvan återsedan,följde 19971996 upp-men

fortsatte 1998.gången

nettomarginal 1976-1998Dagstidningsföretagens iFigur procent

Procent
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Presstödsnämnden.ekonomiKälla: 1998Dagspressens

resultatkanutvecklingenekonomiskaDen ettsammantaget somses
efternedgångenochefterkrafter. Uppsvingetskilda 1981tvåav

främst påver-konjunktursvängningartillskrivasbådakan1992 som
genomsnittannonsmarknaden. Itidningsindustrin viakar svarar

tid-svenskaförinkomsternaungefärför 60 procent avannonserna
tid-lönsammadeförtillandelen 70ningar; över mestprocentsteg

lång-andra,1980-talet.gyllene Endeunder årenningarna mer
tidningar.publiceringenprofessionaliseringen ifaktor,siktig är av

ökadeochteknikintroduktionRationalisering, prenumera-av ny
dominerandedelönsamhet förtillbidragittionsavgifter har större

kraftigt iförhållandevishar höjt sin priserTidningarnatidningarna.
denharochmellankonsumentprisindex: 1998förhållande till 1981

fördubblat sitt prisfasta priserabonnerade tidningen i nästan mot
Weibull 1999.tredubblat sitthar drygtkvällstidningarnaläsarna,
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Utgångspunkten för presstödet det i skala infördesnär större
det skulle kompensera1971 andra tidningar för derasattvar svaga

position annonsmarknaden. s.k.Detta driftsstöd till de den
enskilda tidningsmarknaden tidningen eller tidningarna ärsvagaste
fortfarande den dominerande stödformen och utgjorde 1998 85

det totala presstödet. andra stödformenDen de: s.k.procent av var
samdistributionsstödet tillkom redan och1968 sättsom som ettvar

stimulera samverkan inom tidningsbranschen. Med tiden haratt
detta stöd dock kommit spela ekonomiskt mindre roll.att en

slutetI 1970-talet och början 1980-talet täckte det samladeav av
presstödet branschens5-6 utgivningskostnader. Underprocent av
åren motsvarande1984-1988 procenttal Därefter4-5var procent.
har procenttalen successivt sjunkit till 3 1998. Stödetsca procent
betydelse givetvis för enskilda tidningsföretag.är fåda-större För
garstidningarna den genomsnittliga stödandelen intäkterna 59var av

Andelen från stödet1998. lägre bland flerdagarstidningar.ärårocentlåg medelvärdet för1998 andratidningar landsorteni 20r
absolutDe bidragen tidningsföretag tillstörsta girprocent. sett per

storstadstidningar. Relativt finns det skillnader mellantre sett stora
dessa tidningar. SvenskaFör Dagbladet täcker presstödet 6-7 p.o-

utgivningskostnaderna, för Arbetet Nyheterna ochcent 38av procent
för Skånska Dagbladet Arbetet har43 För andelen ökatprocent.

medan de förnågot de andra relativttvå stabila.är
presstöd tillNär driftkostnaderna började betalas låg deut en

förhållandevis låg nivå. Tar hänsyn till konsumentprisutveck-man
lingen har utbetalningarna till tidningarna lite fördubblats.änmer

figurSom nåddevisar utbetalningarna4 för presstödet sin toppi
mitten 1980-talet. Sedan dess har de gradvis minskat grundav av
inflation, också till följd del mottagartidningar harmen attav en
lagts ned.
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fastapriser;utveckling ipresstödets 1980-1998direktaDetFigur
års priser1998

1998199795/96 199694/9592/93 93/9491/9290/9184/8580/81

MedieSverigeKilla: 1998.

Tidningsägande
Medstabil.relativtlängeÃgandestrukturen svensk dagspressför var

strukturden1990-taletslutetbestår iundantagviktiganågra även av
återfannsdemflestatidigare. Deetablerats tjugo århade somavsom

deblandfortfarandefinns 20bland de 1978,20 ägarnastörsta
största.

svenskadenden privata ägargruppenBonnier, störstaärsom
tidnings-totaladenandelökat sinsedanharmarknaden, 1978 av
Ökningentillfrån knappt 27upplagan 21 nästan procent.procent

Industrifinanstidningen Dagensochaffärs-lanseringenspeglar av
ochDagbladetSydsvenskaMalmö:tidningar iuppköpetoch tvåav
frånuppbrottklartmarkeradedeKvällsposten. Köpen ettsenareav

intehade BonniertidigareBonniersfären,traditionen inom expan-
ytterligareföljtshar dettaStockholm;utanförderat upp avsenare

antaletKristianstadsbladet. TrotsochGTtidningsköplokala att
förupplagansammanlagdahar denökat,harBonnierägda tidningar

berorMinskningensedanminskatändå 1995.Bonniersfären något
förupplagannedgången ikraftigadenuteslutandenästan

Expressen.
i Sverige. Koncer-SchibstedNorska ägarerepresenterar en ny

signalerade deDagbladetSvenskaochAftonbladetköp senareavnens
Schibsted harsvenskförökade intresseutländska ägarnas press.
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köpsina blivit denår tidningsutgivarennäst störstagenom ett par
i ochSverige förstår den totala dagstidningsupplagan.15 procent av

socialdemokratiskaDen A-pressen" har genomgåttpressen - -den förändringen sedan Efterstörsta moderbolagets1978. konkurs
berörde alla1992, tidningar i rekonstrueradesnästansom gruppen,

den socialdemokratiska totalt med den uttryckliga målsätt-pressen
ningen snabbt överföra tidningarna till fackföreningar och soci-att
aldemokratiska partiorganisationer utgivningsorterna, ocksåmen
helt eller delvis till privatpersoner.

familjeägdaDe lokal- och regionaltidningskedjorna,större sär-
skilt tidningssläkterna Ander Karlstad,i iPers ochVästerås Hamrin
ijönköping, de aktörer för den huvudsakligastårär stabilitetensom

svenskti tidningsägande. Dessa har expanderatgrupper attgenom
förvärva tidningar har bjudits till försäljning. tillExpansionsom ut

minskade den andel den samlade upplagan kontrollerastrots av som
familjeägda företag ägarformnågon mellanän 1978av mer annan

och 1994.
Ägarkoncentrationen inom svensk relativt hög redanpress var

då fyra kontrollerade1978, halva ochägare åttanästan ägare nästan
tredjedelartvå den totala upplagan. hade den1993 största ägarenav

Ökat sin andel till Tabell27 visar denästan 1 20 störstaprocent.
dagstidningsägarna 1998.

intressant fenomenEtt deni svenska tidningshistorien ärsenaste
den tidigarenäst största minskar.ägaren A-pressenatt som var- -Efter den socialdemokratiska splittring har den näst störstapressens

Schibsted,ägaren, dagstidningsupplagan.nämnts 15som procent av
Även andra utländska har etablerat sig i svenska bl.a.ägare press,
norska Orkla Media, köpte Norrländska Socialdemokraten1999som

Luleå.i
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derasochdagspressentolv inom 1998Tabell De ägarnastörsta
dagspressuplagan procenttotalaandel den 1980-1998av

Ägare 1997 19981995 19961980 1966 1990 1992 1993 19941991
25,1 25,4Bonnier 21,9 21,5AB 19,2 20,2 21 2. 25,0 4,420,‘.
4,7 9,2Schibsted 4,5— — —- —

TidningsAB
7,8 6,5 6,5Stampen 7,68,0 7,8 7,6 7,57,7 7,6 7,7

NyaWermlands
4,7 4,7Tidningen 4,84,7 4,7 4,64,2 4.2 4,6 4,6 4,5
4,7 4,7LO-MediaAB 8,1 4,510,2 9,4 7,6 7,7 7,8 7,67,7

Svenska
4.6DagbladetAB‘ 4,44,8 4,7 4,5 4,4 4,4 4,45.6 4,6 -
3,6 3,6Centertidningar 3,3 3,42,5 2,5 2,4 2,4 2,8 2,52,5
3,3 3,3Herenoo 3,8AB 3,5 3.5 3,6 3,73,2 3,3 3,1 3,5

Stiftelsen
2,9Barometern 2,9 2,92,7 2,7 2,7 2,7 2.82,6 2,6 2,7

Vestmanlau: 2,8 2,8LänsTidning 2,8 2,82,7 2,7 2,82,1 2,0 2,7 2,7
GefleDagblad

2,8 2,82,5Koncernen 1,0 2,3 2,4 2,4 2,41,0 2,3 2,3
Liberala

2,42,3 2,4TidningarKB 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 1.9 2,0 2,2
1,7 1,7ArbetetAB‘ 2,1 1,92,4 2,2 2,2— — — —

70,0 70,0Totalt 65,9 67,260,6 59,5 60,4 61,3 63,8 67,2 66,8

1Tidigare Marieberg.Tidnings AB
250 ingår °/odags upplaga 48GT/Kvdllsposten ingår Fr.o.m. 19971990-1996.°/oav

ohusldningens upplaga.Bav
fr.o.m.Aftonbladets upplaga350 ingår 1996.°/oav

Schibsted.Dagbladet fr.0.m.Svenska iingår 1998
februarikonkursfram till dess i 1992.5Arbetet ingick i A-prcssen

Källa: MedieSverige 1999.

webbtidningarochGratistidningar

femdagarstidning sedanoch med lanseringen Metro1995I enav -
kollektivtra-Stockholmsdelades ivecka gratisnr/1996 6 utsom

gratistidningar Sverige.till i Deninställningenförändradesfiknät -
mediekoncernenannonsfinansierade tidningenhelt ägs avsom

huvudägareStenbeckmedMTGModern JanTimes Group som
omgående.tidningriktigomtaladblevnedan nästanse som en

nyhetsbyråer,ochfrån telegram-främstredaktionellAndelen text,
ungefärhösten 401996 procent.var

betraktarimligt Metroperspektiv detlängreI är att somett nu
dagstid-gratisutdeladedagstidning denför typexponent aven ny -

med inormalt utgivning gångtidningar,Gratisutgivnaningen. en
företeelse ioch för sig ingenvecka,eller iVeckan är nyvarannan
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Sverige de inkluderasinte deni traditionellaäven tidningsstatis-om
tiken. Sådana tidningar finns ofta inom områden där de traditionella
dagstidningarna har ställning. brokigDet samlingären svag en av
publikationer allt från renodlade annonsblad till tidningsliknandeav
produkter utkommit flerai decennier.som

Det bedöma densvårt totala gratistidningsmarknadensär att
storlek. skattningEn gjordes grundval rundfråga1995som av en
pekade det då fanns gratistidningar tillsammans300att ca som

miljoner. Tidningsgruppen900 emellertid mycketnästan äromsatte
heterogen och det ifrågasätts den bör behandlas mark-om som en
nad. dockDet skiljagår dagstidningsliknande del gratis-att ut en av
tidningssfären. Sådana gratistidningar vanligen gångutges en per
vecka eller vecka. De antingen lokala bladsmå ivarannan utges som
landsorten eller stadsdelstidningar i storstäderna. Habo-presssom

NyheterDagens och danska Søndagsamsenägs Internationalsom av
utgivare antal gratistidningar Stockholm.är iett stortav

femdagars-Metro och sexdagars-är utgivninggenom senare en
bredare gratistidning. Läsarundersökningar visar tidningen deatt av
flesta läsare uppfattas traditionell morgontidning. skil-Densom en

från dejer sig i utsträckning läsasstörresenare attgenom av yngre,
Årlågresursgrupper och invandrare. upplagan1998 225 000av av var

exemplar, vilket gjorde den till Stockholms morgontid-näst största
ning.

Stockholm byggdeI framgångMetros gratisutdelning i tun-
nelbana och pendeltåg. den startadeNär i Göteborg fanns det en
osäkerhet kunde lyckas lika bra och bussar.spårvagnarom man
Upplagemässigt har tidningen dock framgångsrikvarit och redo-
visade upplaga knappt1998 exemplar. har lett till75 000 Dettaen

höstenMetro startade för1999 Malmö.utgåva tid-Attatt en
ningsföretaget har blivit framgår bl.a. det faktumaccepterat av att
lanseringen sker i visst samarbete med Arbetet Nyheterna.

viktig förklaringEn till snabba framgångMetros Stockholmi är
Stockholm morgontidningsmarknad medär tid-mångaatt en svag

ningslösa hushåll givetvis intresserade gratistidning,ärsom av en
samtidigt det finns mycket hög andel pendlare. likaMensom en en
Viktig faktor och faktor troligen varit avgörande i Göte-en som-
borg tidningen har form denär lättläst ochgöratt yttreen som en-
bred redaktionell profil skapar intresse hos många. Detsom som
bidrar till tidningen lönsam dess mycket låga kostnader.göra äratt
Stockholmsutgåvan journalister, jämförelsei med22görs 430av ca

Nyheter.Dagens
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och tid-andra länderMetrokonceptet ietableratharMTG även
ioch järnvägarnaBudapestbåde Pragfinns iningen samtnumera

kollektivtrafikrese-fördagstidningIdénNederländerna. göraatt en
sådana tidningar iföretagandrahar kopieratsnärer startatsomav

London och Paris.
MedWebbtidningarna.s.k.degratistidningarEn ärtyp avannan

tillgängligafinns DeInternet.tidningardedetta sommenas
traditionella dags-huvudsak utgivnawebbtidningarna isvenska är av

sedanhardagstidningaralla 1997tidningsföretag. I enstort sett
demycketskiljer sig åt. IWebbtidningarnaInternetutgåva. nätet

publice-samtidigtdenkortversionde enbartenklaste fallen är aven
utnyttjarfall det tidningandrairade pappersutgåvan, är somen

läsekretsen.direktakontakter medtillmöjligheternätets
fåtalmeddeSverigeför Webbtidningarna iUtmärkande är ettatt

beroendedärmedTidningarnaför läsare.sinaundantag gratis ärär
dessafall täckerde flestawebbtidningen.tillannonsintäkter Iav

medändå finnasifrån kostnaderna. Motivetlångt nätet är attatt
siktoch dettaviktigtuppfattar det Internet attatt synasman

dagspressendär måstemarknadsplatsviktigblikommer ävenatt en
nedan.med sevara . ekonomisk fram-hafthaWebbtidningsvenskEndast ansesen

detillhörwebbutgåva,AftonbladetsDetgång. är mesten avsom
skildesTidningenSverige.platserna i 1999besökta nätet ut som

bolag.egetett

Tidningsläsandet
detdecenniummycket stabilt1980-talet närSammantaget ettvar

lästebefolkningenläsvanor.svenskarnasgäller Mer 90än procent av
regelbundet lästeandelenveckan;itidning minst gång ensomenen

kvällstid-lästeandelenmorgontidning 75över procent, ensomvar
tid-prenumereradeandelenochungefärning 35 enprocent som

Björkqvist-Hellingwerfunder 1996;lågning 80 procentstrax
noterades börjanläsandet inedgångliten iWadbring 1996. En av

minskade efterandelen tidningsprenumeranteroch1990-talet även
nåddesbefolkningen 1998ungefär ävenMen 901994. avprocent av

och exponering-veckadagstidning åtminstone någon gång peren -
andelför övrigtför 1998 75 procent sammavarmorgonpressen -

1979.som
1990-taletunder visar någradagstidningsläsningKurvan över

tydliga mönster:
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den förtotala räckvidden dagspress läsning dags-minst0 av en-
tidning eller kvällspress ligger stabilti stort settmorgon-- -
hela perioden,
den regelbundna morgontidningsläsningen morgontidning0 en-

fem dagar försvagatsveckan har underminst i 1990-talet, men-
devisar liten återhämtning,årensenaste en

andelen läst morgontidningminst genomsnittlig dag0 som en en
stabil hela tidsperioden,iär överstort sett

både regelbunden läsning kvällstidningar dagarminst i0 treav -
Veckan och räckvidden genomsnittlig dag har minskaten-
under hela perioden; nedgången dock mindre vadnågotär än

kunde förväntas från upplagestatistiken.som

förstaTendensen hand läsvanornai har blivit mindrenågotär att
stabila. långsiktig trend benägenhetenEn är att attannan prenume-

morgontidning minskar samtidigt läsaintressetrera atten som
morgontidningar oförändrat. Slutsatsen tidningenär är att som
medium behållit attraktivitet, finnsdet betalnings-sin att ettmen
motstånd.

Ytterligare tendens de läsvanemönstren indikerarär atten nya en
ökad polarisering dagstidningsspridningen deti Sverige. Förav
första har det tid blivit ökad skillnad mellan de ochöver en yngres
de äldres läsvanor. har påtagligt förVarit kvällspressen.Detta mest
År läste åldersgruppen kvälls-i år1980 15-24varannan person en
tidning, det mindre tredje Mediebarometernår 1998 är än var

finns motsvarande nedgång för läsning1998. För morgonpress
fem dagar veckan,minst medan andelen blandi år50överpersoner

legat i nivå.stort sett samma
särskiltFörsvagningen morgontidningsprenumerationernaav

efter främsthar inom iDet1990 ägt ärrum resurssvaga grupper.
arbetarfamiljer läsning har blivit mindre regel-som av morgonpress
bunden, denmedan påverkats bland högreinte tjänste-nämnvärt

och akademikerfamiljer. Studier Göteborg, därmanna- av morgon-
tidningsläsningen tradition ligger relativt högt, har bety-visatav
dande skillnader morgontidningsläsning mellan ochi resurssvaga
resursstarka stadsdelar. Sådana skillnader har troligen alltid funnits,

de förefaller ha kraftigt under mitten 1990-taletaccentueratsmen av
andelen tidningsprenumeranter degått iattgenom ner resurssvaga

områdena. viktig förklaring ligger kostnaderna förgivetvis iEn
tidningsabonnemanget särskilt den relativt ökningen 1996större—

följde införandet tidningsköpen Lithnersom av en moms
1999.
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Stockholm den harmed tidningen iintressantaDet Metro är att
och blandframgångar desina i justnått resurssvaga grupperna -

harmänniskor olika skäl läser ellerinteDet är upp-yngre. som av
den socialahört hålla med morgontidning. Följdensig är attatt en
Stockholmtidningsläsning har blivit mindreskiktningen ii snarast

tillkomsten Wadbringoch Göteborg Metro 1999.genom av
Även samlade intrycket den svenskadet är att morgonpres-om

försvagning.stark finns det således tendenservissa Detstårsen
allmänheten minskande utsträck-viktigaste ivissaär att grupper av

del förklaringen ligger andelenregelbundna läsare. ining Enär attav
och arbetsplatsläsningen ökat.abonnenter har minskat En annan

läsa tidning dagligen likaorsak kan själva inte ärattnormen envara
tolkningen styrks den dagligastark tidigare. Den attsenare avsom

del tidningarräckvidden minskat: människor siginte tar av men ser
detta ligger troligen ocksåändå regelbundna läsare.inte I attsom

både viljan hålladet medborgarskap kom till uttryck sigi attsom
har försvagats. därförmed tidning och tidningsvalet intei Det ären

dagstidningsspridning sällan ocksåområden med låg inteoväntat att
har lågt valdeltagande Wadbring 1998.ett

läsa tidningar har diskuterats underUngdomars intresse attav
ungdomar har de traditionellaVissaår. övergettattsenare menar

förmån för radio och Studier sedanmorgontidningarna till TV.
intresseför-sådantidigt 1980-tal har dock kunnatinte påvisa en

förfinns minskningskjutning. tecken intressetvissaDet en av
ungdomsgrupper, empiriska datatidningar del visar intei en men

fråntid. studier 1990-taletstydligt mittnågot Någramönster över
Wadbringindikerar dock nedgång det regelbundna läsandetien

verkaroch Weibull Nedgången den svenska ekonomini1996. mest
framför barnfamiljerha påverkat medelålders läsare, allt SOU

tillgång till satel-finns del tecken tyderDet1994:94. attsomen
dagstidningsläsandet.lit-TV-kanaler kan ha inverkat negativt

har haft problem sedan slutettidningskategoriDen störst avsom
flestlösnummersförsålda tidningar, har förlorat läsare1980-talet,
haftKvällstidningsläsande har betydligtbland och resurssvaga.unga

hadeoch 1990-talen detlägre ungdomars livprioritet i 1980- än
tidigare. finns anledningbland människor tjugo Detår anta attunga

har kvällstidningarnas plats.radio och gradvisTV tagit

29



SVENSKT FÖRÄNDRINGMEDIELANDSKAP I

Tabell för och kvällspress olikaiLäsvanor2. morgon- grupper
procent1998

ÅlderKön Utbildning
LágMän Kv 20- 25- Medel15- 30- 40- 50- 60- Hög

19 24 29 39 49 59 75
Morgontidning
Minst6dag/v 65 66 45 43 50 56 69 78 64 5975 74
Prenumeration
ihushállet 70 73 69 50 56 59 82 8077 67 71 70
Kvällstidning

gáng/Minsten
vecka 57 49 60 61 58 52 3957 52 46 59 57
Minstsex
gánger/vecka 12 10 10 6 127 7 14 14 15 9 5
Källa: Dagspresskollegiet;Göteborgs universitet.

Nyckeln till stabiliteten läsandet landsortens morgontidningi av ar
tidningarnas informationskälla.starka lokal Lokalapositionär som

nyheter, nationella nyheter, radio- och TV-tablåer, interna-samt
tionella nyheter viktigast. Grundandet lokala morgontid-ses som av

regionala marknader huvudförklaringningar också till denär en
svenska tillväxt. informa-Morgontidningen viktigärpressens en
tionskälla läsarnas dagliga liv. allti väsentligtI är pressenmorgon
alltjämt ohotad dennai position.

Radio och TV

svenska etermediesystemet har sedan början för-1980-taletDe av
ändrats från förhållandevisbestå enhetlig struktur radio-att av en av
och TV-kanaler förpublic service-tradition allti inomen ramen-

Radio med och huvudaktörerSveriges riksdagregeringSR som -
till bli involverar antalrelativt intres-att ett system ett stortsom

följandedet de olika aktörerna de svenskaIsenter. presenterar
radio- och TV-marknaderna, både de icke-kommersiella public
service-företagen och de kommersiella bolagen. kommerprivata Vi
också beröra utvecklingen för distribuerasprogramtjänsteratt som

kabel eller satellit jfr vidare Gustafsson, Hadenius,via 1987; 1998;
Hadenius och Weibull, 1999.

Etermedier förändringi

till 1950-talet etermedier detsammamitten iFram Sverigeav var
radiosändningari kanal, där innehållet till delenstörstasom en
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lyssnande förutsattes.bestod nyheter och underhållning; aktivtav
Radiotjänst grundatenda radioföretaget den tiden,Det 1924

folkrö-under tidmed sändningsstart utvecklades1925, samma som
attraktionskraft.relserna fram. Gradvis ökade ljudradion sin Iväxte

tveksam-1950-talet introducerades televisionen, intemitten utanav
mellan radio ochhet politiskt håll. egentlig konkurrensNågon

Radiotjänst,blev det aldrig eftersom bolagTV men nusamma -
för Radiontill Radio fick TV.omdöpt Sveriges SR ävenansvaret-

utökatprofileraskorn deni situationen ettatt genom program-nya
dagtid och erbjuda kanaler.utbud mittenIatt avgenom nya

regionalaexpanderade radion1970-talet tjänster;att startagenom
länder sak-hade till skillnad från andralokala radiokanaler i många

i Sverige.nats
radio ochskedde således alltill tidigt 1980-tal expansionFram av

radioverk-offentlig reglering. Visserligen hadeunder starkTV en
företag dagspressen och indu-samheten drivits privat ägtett avav
omgärdats regler och tele-verksamheten hadestrin, mångaavmen

haft för tekniska utvecklingen.verket hade den mittenIansvaret av
blevfolkrörelserna delägare och1950-talet kom tioin år senaresom

folkrörelsegruppen det formellt privatägdamajoritetsägare SR.av
omstridd.radio och tidvisRadios TVSveriges ensamrätt var

formeringhälften 1960-talet skeddeSärskilt under andra avav en
allmänhetensmonopolet. Kritiken accentuerades dåkritiken mot

införande andramediet ledde till kravstarka av enrespons
förespråkade kommer-ville bryta monopoletTV-kanal. De ensom

duopolet med licens-siellt finansierad kanal linje med det brittiskai
reklamfinansieradefinansierade och ITV.BBC

hade före-Beslutetandra kanal introducerades ocksåEn 1969.
kom-andra kanalen blevutdraget politiskt spel. inteDengåtts ettav

blevoberoende Radiomersiell och hellerinte Sveriges ettsomav
beslutadeför svensk radio-TV. Riksdagensammanhållet bolag att

ochförutsättningarkanaler skulle organiserastvå ges samma
för"stimulerande kanalerna attraheradetävlan. De två storen

sändningstiden ökatoch efter hand matchades den ökadepublik av
tittande.

fortsatte underdebatten radio ochpolitiska TVDen 1970-om
borgerligprincipiellt viktiga beslutet regeringtalet. Det togs enav

utanför publicförsöksverksamhet med närradio tillätsdå1978 en
med begränsning till lokalaservice-domänen organisationersmen—

principiellt viktignärradiomedverkan. Introduktionen av var en
begränsadtill början hademarkering den radionäven enenom nya

samfundfrämst kyrkor ochspridning. början detFrån somvar
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sände 1980-talet hittade politiska-i mitten organi-men senare av -
dit. Också kommersiellasationer upptäckte denintressen nya ra-

dion.
1980-talet började de statliga service-företagenspublic domi-På

allmänt ifrågasättas. då konsekvensDet inte någon när-nans var av
radion, tillkomsten satellit-TV-kanaler förmed-utan snarare av nya
lade kabelnät. Radio förkritiserades centralism ochSverigesgenom
onödig byråkrati. liksom andra länder, svaradeSverige, iI många
TV-bolaget kritiken decentralisera programproduk-attgenom

företaget och ökationen inom oberoende produktioner.intaget av
infördes innebar samtligaorganisation1987 atten som program -

nyheter undantagna skulleTV2 produceras utanför Stockholm.i-
förändradeDecentraliseringen dock avgörandeinte något sätt

bolagets centralistiska karaktär.
1980-taletmitten öppnade satellittekniken och omfattan-I av en

de kabelnätutbyggnad helt för konkurrens televisio-inomvägarnya
svenska TV-företag. StenbecksfärensStartenävennen genom av

Londonbaserade nyårsaftonTV3 bröt de facto inte1987 änom-
juridiskt -public service-televisionens monopolställning i Sverige.

nådde signal ungefärTV3:s tredjedel de svenskaRunt 1990 en av
hushållen. början hade de svenska hushållenI 1999 58 procentav av
tillgång till TV3 SOU 1999:30.

inträde väckteTV3:s liv kraven Sverigebaserad kom-åter i en
mersiellt finansierad privatägd kanal. startadeHösten 1990 ett annat

bolag, Nordiskprivatägt Television, satellitsändningar till Sverige i
kanal kallades socialdemokraternaTV4. initieradEnen som ut-av

redning föreslog svensk kommersiellt finansierad bl.a. förTV, atten
behålla reklampengarna inom Hadenius UngefärSverige 1998. ett

efter period politiskt och ekonomiskt förhandlande,år senare, en av
vilket komplicerades riksdagsval innebar social-ett attav som
demokraterna förlorade makten under förhandlingarnas slutskede,
tilldelades sändningstillstånd för markbundnaTV4 sändningar över

konkurrens med Samtidigt blev Stenbeck-sfärenSverige i TV3.
delägare TV4. började sända marknätetTV4 redan senhösteniav

sändningarna började formellt först1991, 1992.men
Endast korn privatägd lokalradio introducerasårett attpar senare

för sändningstilldelning där blev offentliga auk-Formerna1993.
där högstbjudande ficktioner koncession sändningsfrekvens.en

borgerliga hade föreställtDen regeringen privatradio beståen-sig en
de strikt lokala det dröjde förränstationer, länge deninteav men

radion kom domineras kedjor med nationellstationerattnya av av
spridningsambition hade bildats.
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Public service-etermedierna i dag

till dagspressen där tryckfrihetsförordningenI motsats garanterar en
fullständig frihet för det tryckta ordet finns det antalnästan ett

regelsamlingar radio- och TV-verksamheten. Yttrandefri-styrsom
hetsgrundlagen, radio-TV-lagen och lokalradiolagen, de avtalsamt

villkoren för sändningstillstånden ochregeringensärsom anger
riksdagens huvudsakliga förinstrument inflytandeutöva överatt
radio- och TV-verksamheten finnsi Sverige. offent-Därutöver två
liga kontrollerar sändningstillstånden följs: sedan 1organ attsom

administrerarjuni och övervakar Radio- och TV-verket1994 till-
stånden, medan Granskningsnämnden för radio och genomförTV
efterhandsgranskning sända utifrån sändningstillståndenav program

såväl publici service-sfären i privatägda radio- och TV-kanaler.som
tidigare framgått harSom Radio underSveriges hela sinnästan

verksamhetsperiod haft fristående från statsmakten. Denägare
struktur grundlades folkrörelserna dominerande1966som gav en
ställning. tillMotivet ändringen ägandet framför alltav attvar ge
etermedierna politisk förankring. praktiken formerade dockIen

folkrörelsernainte enhetlig debattennågon styrelseniutangrupp
följde ofta politiska linjer. ändradesFörutsättningarna undernytt

hälften 1980-talet, delvis konsekvens utveck-senare av som en av
lingen mediesektorn.i Flera hade andelar i SRav grupperna som
började verksamhetsig utanföri och delvis konkurrensiengagera
med Svenska arbetsgivareföreningenSR. engageradeSAF sig it.ex.
närradion, till del för demonstreraviss potentialen privatägdiatt
radio, Lantbrukarnas riksförbund fanns med det konsor-iLRF
tium låg bakom satellitkanalen Nordisk Television, sedermerasom
TV4, och dagspressen aktiv lokal kabel-TVi och började över-var

lokalradio.investera iväga att
konsekvensSom detta fick den public service-organisationen av

började gälla karaktär. Moderbolaget upplöstes1994som en annan
och oberoende, stiftelseägda public service-bolag skapades:tre

Radio,Sveriges Sveriges Television och Utbildningsradio.Sveriges
Sveriges Radio kontrollerar fyra ljudradiokanaler, P1, P2, P3nu

och sistnämnda kanalenP4. Den uppbyggd de regionala25är av
stationer tidigare ryggraden särskilda lokalradiobolag,i SR:ssom var

Lokalradio.Sveriges
Sveriges Television sänder de kanalerna,i SVT1 och tilltvå SVT2,
början med självständighet. den ökade konkur-För mötastoren att

har dock samordningen mellan kanalernas programverksam-rensen
het gradvis ökat; samordningen formaliserades Sveriges Ut-1996.
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uteslutande sänds dematerial viaproducerar tvåbildningsradio som
service-bolagen.andra public

förbun-sändningstillståndocksåservice-bolagen har sittPublic i
digital fr.o.m.försöksverksamhet med TVbedrivadit sig 1999.att

TV4

TV-bolag,och kommersiellamarkbundnaförsta privataSveriges
Kanalenbedriva marksändfick TV i SverigeTV4, 1991.rätten att

kabel tillsatellitkanal viahade tidigareår startatett ensompar
Sveri-verksamhet byggerhushåll.svenska TV4:s sätt somsamma

huvudprincipersändningstillstånd där vissaTelevisions ettges
reklamreglernaunderkastatBolaget iför sändningarna äranges.

efterhands-Granskningsnämndensliksomoch TV-lagen,radio-
delkan betraktaskontroll. innebär TV4Detta sättettatt som en

vanliga denservice-traditionen, detpublic är att som ensemenav
offentlig reglering.underkastadTV-kanal vissprivat enen

har fåttkoncessiondenbyggerekonomiTV4:s att genom
företagetdenna betalarmarksändreklam TV.i För rättensamrätt

andel defast avgift plusbeståendeavgift till staten aven enaven
årliga annonsintäkterna.

ändrats.har ägarbildenSedan DeBolaget privatägt.är starten
Wallenberggruppen,Kinnevik,första LRF,Investorägarna var
försäkringsbolaget Tvåoch Kultur, SPP.bokförlaget Natur samt

inträffade Marie-Bonnierägarförändringar 1997: övertog genom
Media därfinska Alma Bonnierrespektivebergskoncernen är

andelar.ochdelägare SPP:sInvestorsstörsta
litendistributionskanal har relativtfrämstTV4 är som enen

jämförapersonalmedcentral organisation 370 attpersoner,en
del TV4:sTelevision.med Sveriges En0003över stor av pro-

Till börjanoberoende producenter.gramverksamhet köps från en
skedde underuppenbara svårigheter:hade TV4 starten en svag

de förväntade.och reklamintäkterna blev mindrekonjunktur än
förväntade sedantill den nivån,dock intäkternaUnder 1993 steg

bl.a.ekonomiska resultatethar dock det varit något1996 sämre
ökadberoende konkurrens.

möjligheter erbju-öppnade ocksåTV4:s sigGenom attstart nya
TV-bolagLokalakoncessionsavtaletslokalda television inom ramar.

finansiera verksamhetfrån ochsändningstid TV4 sinkunde köpa
valde docktill lokalasälja reklamtid TV4annonsörer. attattgenom

lokalaoch ägnade deverksamhetenkonsolidera den nationellaförst
blevuppmärksamhet. konsekvensbolagen relativt lite Som en
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alla lokala bolag rejält skuldsatta, del till och mednästan nästanen
konkursmässiga. gick då delägare. EfterTV4 in regelför-som en
ändring fråga andelen reklam underi bästa sändningstid1997 om
kom de lokala bolagen utökad sändningstid och deras si-att en

har förbättrats.tuation successivt
Villkoren för koncessionstillstånd förhållandevisTV4:s detal-är

jerade. samband med den första perioden led slutI sittatt mot upp-
kom livlig debatt huruvida hadeTV4 levt till sina åtagan-en om upp
den. omfattande kritiken rörde bolagets policy förDen place-mest

reklaminslag, svagheterring det gällde kanalensvissa närsamtav
programutbud, avsaknaden barnprogram reklam riktad tillt.ex. av
barn under förbjuden frånvaronochår i Sverige lokala12 är av
nyheter. debatten lagt förnyade dock KulturdepartementetsigNär i
slutet koncessionsavtalet förändringar.1996 Depar-störreutanav

gick efter frånpåtryckningar lokala medintressentementet att ge
sändaTV4 reklam under bästa sändningstid TV4rätt att motmer att

gick med lokala nyhetssändningar. konces-på Detatt gynna nya
sionsavtalet Inför detta har TV4 rad utspelgår år gjort2001.ut en
för åstadkomma förlängning avtalet vill-att en av gynnsammare

förkor verksamheten.

Utvecklingen inom satellit- kabelsfärenoch

slutet hade svenskarna kabelnätetI via1991 40runt procentav av
tillgång till satellit-TV hem. Ytterligarei sina hade till-20 procent

till satellittjänster parabolantenn. Tillväxtengång via det gällernär
tillgång till kabelnätet har planat de hus-Antaletåren.ut senaste
hållsparaboler har beräknadesvuxit. slutetDet i 1998 60överattav

svenskarna kunde satellitkanaler nedan.seprocent av se
dominerande kabelnätägaren har traditionelltDen i Sverige varit

Telia Infomedia, dotterbolag till Telia. Telias nätverk ansluterett
ungefär miljoner miljoner hushåll.Sveriges Andra1,3 4av storaca

Kabelvision, Stenbeck-sfären,ingår medioperatörer är straxsom
under halv miljon hushåll, StockholmStjärn-TV medi 240 000en
hushåll bolag först ägdes Stockholms stads allmännyt-ett som av

bostadsbolag,tiga såldes till Telecom ochSingapore1995men som
såldes vidare till investmentbolag Wallenbergsfären,inomettsenare

Scandinavian har såltEquity det vidarePartners i sin tur samtsom
Sweden startades RiksbyggenLineOn SOL, som av men som nu

investmentbolaget med ungefär hushåll.Bure, 185 000ägs av
Tillsammans fyrahar dessa kabelanslutnaalla hushåll.95 procent av
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sändning-försök syfte stimulera lokalahar gjorts imångaDet att
fick projekt årligen1980-talet sådanakabelnätet. slutetvia I avar

fåtal reguljära kanalerstöd, endastungefär miljoner kr i1,5 ettmen
Öppningen tycksför lokal-TVetableras. inom TV4:skunde ram

för lokal kabel-TV.ha minskatytterligare intresset
handlatdärför till delenKabel-TV hari Sverige största attom

fyrtiotal satellitkanaler till-satellitkanaler.distribuera 1995 ettvar
samtliga nätverk,docksvenska kabelnäten alla inte igängliga dei

bland dessafördubbling sedanvilket Störst1988.än varvar mer en
och KanalLondonunderhållningskanalernade svenska TV3 5

svenskaoch dentidigare NordicStockholm, TV5 Femman, ung-
och SkyStockholm,domskanalen ZTV Eurosport,CNN News,

filmkanaler betal-TV.ochMTV som
har satellitka-parabolantennerutbredningGenom störreen av

hadeökat. slutetnalernas betydelse I 251998 närmare procent avav
parabolantennersatellitkanalertillgång till viade svenska hushållen

Weibull 1999.

IokalradioPrivat

fastslog riksdagenIokalradio möjliggjordeden lag privatI 1993som
oberoendede skulleskulle lokalaalla stationer attsamt varaatt vara

gällde innehållbestämmelsenendadagspressen. Den ettvarsomav
lokalt produce-skullesändningstidentredjedelkrav att varaen av

högstbjudande offentligatilldelas iSändningstillstånden skullerad.
bereddaårsavgift budgivarnadenAnbudenauktioner. avsåg attvar

för sändningsfrekvens.betala en
följandeoch uppvisadehöllsAuktionerna Utgången1993 1994.

karaktärsdrag.

årsavgiften förhållandevisflesta tillståndenför dePriset var0 --
jämförelse med fastslagnasärskilt de minimipriserna.högt, i

hamnade hos företag dagspressen,tillstånden inomMånga0 av
morgontidningarhade inomsärskilt hos sådana intressen isom

aktuella områdena.de

köpsändningstillstånden systematisktförrändröjde längeinteDet
resultatet alla radio-handfull huvudaktörer, med atttes upp av en

ingick nationella nätverk.istationer snart nog
främstradiomediet lågtidningsföretagensBakom iengagemang

denskyddakunna positionförsvarsmotiv: önskan sinattomen
och förLokalradio bedömdes sig inteannonsmarknaden. ilokala

36



LENNART WEIBULL KARL GUSTAFSSONERIKOCH

nödvändigtvis förhot tidningsannonseringen,någotutgöra större
fannshåll förpåtaglig andramånga intressenmen atten oro -

lokalradioni kunde fotfäste marknaden.attgenom agera -
flesta harstationerna musikval och programformDe sik-genom

särskilda ålderskategorierin sig viktiga målgrupper.sinatat som
Bildandet nationella nätverk förutsättning förnärmastav var en
denna höga avgifterna förstrategi. sändningstillståndenDe och

aktörer relativt begränsad marknad,månganärvaron av en gav
dock upphov till problem. eftersträvade nationellDesnart som
spridning och därmed finnas med alla mark-tvungna att storavar
nader tvingades betala höga belopp för tillstånden, något ävensom
trissade för intresserade.priserna övriga Konsekvensen blev förupp

flestade dålig ekonomi. Understationer och ägde1994 1995en
sammanslagningar och aktörer trädde marknaden.inrum nya

Franskägda fleramed erfarenhet från andra länderNR, års attav
producera förradio lyssnare, har framgångsriktvarit mestunga sett
till lyssnarsiffror, ekonomiskt.inte försökteStationermen som pro-
filera och koncentrera innehållsig sitt till exempelvis ellersport
kvinnofrågor, överlevde förstainte Tabellsitt överblickår. 3 ger en

antal svenskastationerna i städer.över ett
public service-radionsSett synvinkel har tillkomsten denur av

lokalradion medförtprivata minskning bland de lyss-vissen yngre
Totalt denP3. radion under de tre-fyraprivatasett tognarna nya

första radiomarknadenåren med den30 procentca av genom--
snittliga lyssnartiden lyckades bättre hängermått. inteAttsom man
till del med den kanalprofilering RadioSverigesstor samman som
genomförde blev kanal inriktadDå mellanP41993. en personer

och och med för regionala ochår35 uppåt SR:s40 ansvar program
för antal nationella bl.a. all sportbevakning. blevP3ett program,
samtidigt ungdomskanal. Konsekvensen blev först fickP3en att
lämna lyssnare till sedan förkanalen hård konkur-P4, att utsattes

från de kommersiella publikmässigtstationerna. P3 ärrens numera
klart mindre ochP4 P1.än

Samtidigt har de kanalerna haft fastprivata svårt att ett grepp
publiken. inriktat de har haft hållaDe sig svårtom som attyngre

fast dem. föreföll till början den publikmag-NR att storaen vara
har efter börjat Samtidigt har den de pri-1997neten, tappa.men av

kanalerna tillsig medelålders publiknågotväntvata som en mera -
Megapol-Mix publik.successivt Paradoxen dock detagit är att

kommersiella faktiskt följdestationer lokalradiolagenssom ur-
sprungliga lokala förintentioner bred publik devaritprogram en- -

lyckats bäst både publikmässigt och ekonomiskt.som
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höstenTabell lokalradion stationer iprivataDen 1998:
och GävleStockholm, Göteborg, Umeå

071 AnnonsnätverkStation Huvudågare Program
Stockholm RadiobokningenMixMegapol Bonnier104,3 MegapolStockholm RadiobokningenVinyl107,1 BonnierStockholm NRJMediaNRJ/Energy105,1 NRJ EnergyStockholm Sky107,5 Murdochs10Ckh0|fl| Bandit105,5 CLTStockholm LugnaFavoriter CLT104,7Stockholm CityKlassiska 3Hits106,7 ScandinavianBroad-

castingSystemStockholm CityCity 3Radio 4 Scandinavian105,9 Broad- city
SystemcastingStockholm AirtimeRadioPowerHitRadio MTG106,3 PowerStockholm AirtimeRadioRadioRIX101 MTG Rix

Goteborg RadlobokningenMixMegapol107,8 Bonnier MegapolGgteborg NRJMediaNRJ/Energy105,3 NRJ EnergyGoteborg City3RadioCity Scandinavian107.3 Broad- City
SystemcastingGoteborg AirtimeRadioRadioRIX105,9 Stampen RixGoteborg AirtimeRadioPowerHitRadio MTG104,8 Power

Umeå NRJMediaEnergy106,2 NRJ EnergyUmeå AirtimeRadioRadioRIX Västerbottens-Kuriren104,2 Rix
Gavle AirtimeRadioRadioRIX Gefle105 Dagblad RixGavle RadiobokningenMegapol106,7 Bonnier Megapol

Källa: Hadenius Weibull 1999.BC

Närradion

hade visserligenFörsökssändningar med närradio 1979startat men
förrännärradion institutionaliserades inte SOU 1984:53.1985

ochför informationföreningslivet kanalSyftet erbjudaatt envar
uppfylla kravbehöva deNärradion skulleopinionsbildning. inte
service-kanalerna.publicoch saklighet ställdesopartiskhet som

framförbud bestod till privatförbjöds dock.Reklam Detta 1993 när
närradion.också blev tillåtenlokalradio introducerades och reklam i

då antaletför närradion komriktiga genombrottetDet 1986 sän-
dubbeltdande föreningar åretså många5001översteg nästan som-

och samfund förstod kyrkorinnan. Så 601984 nästansent pro-som
politiska och fackligasändningstiden och organi-den totalacent av

aktivitetsnivåför barasationer Den10 procent. senare gruppens
förhållandevishartotala sändningstidenandel den Varitsom av

andelen för kyrkor ochden relativastabil sedan dess, medan sam-
fund minskat.

närradion planat Antalettillväxtkurvan förTotalt har ut.sett
antalet användar-sändningstiden har Ökatsändare och något, men

använde närradionminskat. alla iharorganisationer Nästan som
befogatradio har lämnatkommersiell Det ärVäntan attsystemet.

minskade detlokalradiostationerintroduktionen privatasäga att av
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Ävenallmänna för närradion.intresset det finns undantag harom
resultatet blivit närradion återfåtti viss ursprungligamån sinatt
karaktär. Närradion har dock sedan sända reklam.1993 rätt att

Ägande TV och radioav

Televisionen har vid sidan public service-TV SVT såledesav en
kort tempofylld historia. företagmängd har etableratEn sigmen
marknaden loppetinom årtionde. konsekvens detSom iärettav en
det omöjligt helt entydig bild ägarstrukturen inärmaste att en av
denna föränderliga bransch. Under de har emellertidårensenaste tre

ägarblock Modernuppstått. Times tidigareMTG,Groupstora
Kinnevik, och ScandinavianTV4 Broadcasting System SBS.

direkt och indirektMTG kontrolleras Stenbeck harJansom av
snabbt byggt vertikalt integrerade företag aktiva svenskiärupp som
kommersiell harTV. Gruppen intressen programproduktion,i
reklamproduktion, och dubbningi översättning iav program, re-
klam-TV, betal-TV, annonsförsäljning,text-TV, postorderförsälj-

och kabel-TV.ning via TV Verksamheten koordineras huvudsaki
bestårMTG antal dotterbolagAB och dotter-ettgenom som av

dotterbolag SOU 1999:30.
de ursprungliga tillSom TV4 litennämnts ägarnavar en grupp

inkluderade Wallenbergsfären och handfull företag medsom en
anknytning till samband med tilldelningen koncessions-LRF. I av
avtalet för tredje marksändaSveriges TV-kanal förvärvade Kinnevik

aktierna i TV4. Den nyemission gjorde det30 möj-procent av som
ligt för Kinnevik delta ha politiskt motiverad.varit Numeraatt anses
kontrollerar denBonnier delen direkt ägandeTV4största av genom
och ägarandel finskasin Alma Media.igenom

lokala företagDe TV4 samverkar med har för-regel lokaltsom
ankrade ägda huvudsakligen med dagstidningar huvud- ellersom-
delägare med varierande grad deltagande från början lågTV4. Iav-

andelarTV4:s mellan och sedan mitten1 10 procent, men av
1990-talet har ökatde och TV4 de10-taliär största ägare ettnu av
femton lokala produktionsbolagen. har blocktredjePå år ettsenare

stationer vid sidan de aktörerna.två Deväxt störstaav storaupp av
företagen detta blockinom USA-baserade Scandinavian Broad-är
casting och, mindre utsträckning,System SBS i productionGE
Eklundgruppen. köpte andelSBS i TV51991 75 procenten
Nordic Sweden sedermera Broadcast Sverige Femman AB som
driver kabel- och satellitdistribuerade Kanal ocksåSBS är största
aktieägare ochi TV Danmark.TV2 inneharNorge i Dessutom
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finska radiostationer.företaget avsevärda andelar i SBS ägs numera
Capital Cities/Walt Disney.ABC/av

radioprivatägd reklamfinansieradIntroduktionen i Sverigeav
mediemarknaden.fält för aktörernaöppnade helt Det ärnyttett

för den kom-klar bild ägarstrukturenmycketdock svårt att en av
sändningstillståndeninneharmersiella lokalradion. inteDe ärsom

finns produktionsbolagmarknaden.enda aktörernade Därutöver
nationella nyhetsproducenter,stationsnätverk,ägssom av

lokala nyhets-annonsförsäljningsföretag, lokala produktionsbolag,
och företagannonsförsäljningsföretag,lokalaproducenter, som

reklam.producerar
Megapol, ochfyra nätverk: Rixkan taladag Mix/ NR,I man om

kopplade till andralokalradionätverkenMedia. privataFria De är
till lokaltid-knutnaflestamedier. stationerna i Rix-gruppenDe är

flera TV-kana-Stenbeckeller till Kinnevik/ MTGningar ägersom
fyradeMegapol del Tvåler och Bonnier-gruppen. nät-är aven av

medan det tredje,mediekoncerner,alltså svenskaverken ägs storaav
radioföretag.transnationelltdel fransktiNR, är ett

TV-utbudettotala radio- ochFörändringar i det

mångdubblatsharutbudet radioprogramtotala i SverigeDet av
närradion,framför allt införandetberorsedan påDetta1980. av

service-bolagetkanaler publicintroduktionen inomnyamen av
de fyrasändningstidenhaft betydelse. totala ihar också DenSR

timmaruppgick tillpublic service-kanalerna 0001998 120nästan -
dessavecka. P4:seller timmar Nästan 702 200 procent varavperca

rikskanalernade varie-regionala Sändningarnalokala/ i treprogram.
Ävenveckaochmellan irade timmar timmar P3.P1 170125 per

produceradeungefär fjärdedelkanalerdessa programmenen avvar
programinnehållet frånStatistiklokalredaktionerna. 1998överav

kanal för kultur,programprofiler vid handen:distinkta P1,tre enger
för klassisk musik,nyheter; kanalsamhälle och P2, ävenmenen
och musik förför kulturella lättminoriteter; P3, yngreprogram

programutbud, utökad sänd-erbjuder brettlyssnare. P4 ett men
har kanalenkombinerat med budgetrestriktioner iningstid gjort att

grammofonmusik. Ungefär halvahänvisad tillutsträckning ärstor
och lätt underhållning.utgjordes musiksändningstiden i P4 1997 av

publikmässigtframgått blev kanalomläggningentidigareSom en
framgång.

År kanal ungefärligservice-televisionenhade public i1960 en en
Sändningstiden ökadevecka.sändningstid timmar24 succes-per
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undersivt 1960-talet, den förändringen kom den1969 närstoramen
andra TV-kanalen infördes. uppgick de kanalernas totala1971/72 två
sändningstid till timmar vecka, hade siffran80 1980/81över per

Årtillstigit och därtimmar stannade den decenniet100över ut.
hade den sändningstiden till knapptstigit1997 150gemensamma

timmar vecka. sändeTV4 exklusive reklamin-timmar113 1996per
slag vecka Hultén, Andersson Nilsson 1997.8Cper

det gäller erbjuds deNär i SVT-kana-tvåtypen av program som
lerna kan förändringarvissa Förändringarna speglar inträdetnoteras.

kanaler den svenska marknaden förändringarockså iav nya men
de befintliga kanalerna. SVT exempelvis tid långfilmerägnar mer
och fiktion, talkshows, frukosttelevision och liknan-åt:samtannan
de. Andelen bästa sändningstid" 19.30-21.30 ägnasav som
underhållning och fiktion har ökat Hultén Nilssoninte 1994.8C

programprofilerna förFigur visar de svenskasju TV-kanalerna5
skillnaden mellan och ochDen SVT1 de kom-SVT21998. största

mersiella kanalerna dominansen fiktion de särskilti iär av senare,
TV3 och Kanal

Underbållningsinriktat och infonnationsinri/etatFigur program-
utbud svensk TV, oc/9 indexi 1993, 1994, 1996 1998

Övervikt Överviktinformations- Jämn fördelning informa- underhålinings-
inriktat programutbud tions- underhálls-och inriktat programutbud

inriktat programutbud

Källa: Svenskt TV-utbud Utgiven Granskningsnämnden för radio och TV.1998 av.
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de privatägda kom-Sammanfattningsvis finns det skäl sägaatt att
ochunderhållnings-kanalerna har försökt etableramersiella sig som

efterservice-företagetfiktionskanaler, medan public SVT strävar att
icke-fiktionnyheter ochallsidiga inklusive såvälerbjuda program,

mellanställning,underhållning och fiktion. TV4 intar ävenensom
fiktionsinriktadkanalen framträder klart SVT.änsom meraom

för-detta bedriver Television SVT24Vid sidan Sveriges genomav
nyhetskanal avsedd för digital-TV.söksverksamhet med särskilden

förpubliken till digital-TV skall SVT24I ävenväntan ansvara
nyhetssändningar kanaler.SVTzsivissa

TV-publikenRadio- och

allmänheten.genomsnittlig dagRadion når 80än procentmer aven
be-genomsnittlig vecka radioUnder når 95nästan procent aven

mellanlängst tidfolkningen. Radion det medium ägnarär som -
lyssnandet dockHuvuddelen passivt.och timmar.2,5 3 ärav

befolk-drygtgenomsnittlig dag lyssnadeEn 1998 55 procent av
sprid-service-kanal. har denpublicningen minst P4 störstaen
vardera.och harmed drygtningen P1 P335 15 procentprocent, ca

förändring innehållettidigare innebar denSom nämnts somav
fr.o.m. ändring lyssnar-Radio vidtog ijanuariSveriges 1 1993 en

medanfrämsta ungdomskanalen, lyss-denP3mönstret: är numera
nandet ökar med åldern.P4

genomsnittlig dagTabell år procent1998Lyssnare 9-79 en

ÅlderKön Utbildning
LågTotalt KvinnorMan 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Mellan Hög

P1 12 12 13 19 29 12 9 242 1 7
3 3 8 3 2P2 3 1 1 4 5—

P3 14 16 11 6 20 1 5 10 19 1519 1
P4 36 37 36 7 12 30 54 54 55 35 30
SverigesRadiototalt 57 58 55 14 52 80 72 56 6029 76
Rlx 8 8 8 13 3 0 3 13 77 14
NRJ 7 7 7 15 20 8 1 4 8 4-6 6 1 3 9MlxMegapol 5 4 12 8 4 5
FriaMedia 5 3 2 0 3 75 5 10 B 3
City 4 4 5 2 2 1 2 6 57 7

6Annanprivatiokalradio4 4 5 4 11 4 3 1 3 4
Privatlokalradiototalt 25 26 24 27 51 37 12 2 12 35 23
Narradio 1 0 1 1 1 1 1 1 1- -

lMed lyssnande till nätverken City/ Frialokalradioprivat någon NR Energy,avavses
lokalradio.Media, Megapol ellerRix, Mix privatannan

Källa: Mediebarometem Nordicom-Sverige.1998,
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till utvecklingen tid har förloratSett betydande andelP1över en av
lyssnare sedansina 1970-talet. hade alltjämt lyssnarandelP11977 en
uppgick till befolkningen genomsnittlig30översom procent av en

dag. Lyssnandet lokala/ regionala inlemmade i P4,program, nu
mellanvarierar geografisktregionerna. distinkta och demo-Istort

grafiskt koncentrerade områden Gotland har lyssnandet varitsom
omfattande.mest

förändringen detDen gäller radiolyssnandet har varitstörsta när
följd tillkomsten antal stationer. kornFörstett storten av av nya

närradion 1970-talet, och sedan kom med den privata1993start
kommersiella lokalradion. traditionella närradiostationernaDe -
icke-kommersiella och organisationsdominerade attraherade aldrig-

publik. homogena samhällennågon i inklusiveMen småstörre
Stockholm och Göteborg frivilligorganisationernadär erbjöd
musikradio, hade närradiokanalerna sådan räckvidd de konkurre-att
rade med och de kunde till och medP3 P4 bland destörrevara-

lyssnarna. de kommersiella lokalradiostationernaNäryngre nya
började sända, minskade för närradion ochintresset lyssnarsiffrorna
sjönk till de ursprungliga nivåerna.

Lyssnandet de kommersiella lokalradiostationernaprivata va-
beroenderierar programutbud och dockregion. Det ärstort

tydligt lyssnandet dessa stationer och detuppgång,äratt att
ökade har påverkatintresset RadioSveriges attraherarSR:s P3.

klart äldre och den kommersiella radion klartnumera en en yngre
publik. undersökning gjord Göteborg slutet fannEn i i 1995 attav
genomsnittsåldern för dem regelbundet lyssnar ochP1 P4som

respektive medan den för lyssnarna Radioår,55 53 Energyvar
och Radio ochRixNRJ 27 31.var

andra hållPrecis har lyssnarnai delats mellanSverigesom upp
allt fler och kanaler.stationer har länge lyckats beståP4 såän som

bred kanal, det finns anledning den efterhand kom-en tro attmen
förlora lyssnare till kommersiell lokalradio, särskilt deattmer om

kommersiella väljerstationerna rikta medelåldersin lyss-sigatt
framträdande tendensen lyssnandetDen i dagi ärmestnare. annars

ålderssegregationen: under lyssnar baraår privata30 nästanman
lokalradiostationer, endast public medan detår service, i50över
mellangruppen blandat Strid och 1999.1997är

svenskarna tittadeDrygt TV genomsnittlig85 procent av en
dag genomsnittlige svensken knapptDen TV tim-1998. tvåser

dag. Tittandet fördelat veckan,jämnt med litenär övermar per en
förövervikt veckoslutet.
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följd1980-talet, bl.a.Tittandet har ökat undernågot en avsom
litenförhållandeviskanaler tillkommit, ökningen caäratt nya men

utbud.tillgängligtförhållandet till ökningen Deniiprocent15
helgkvällungefär tredjedelgenomsnittlige svensken sinägnar en av

flesta väljermellan och TV. tittarnaDe22 åt18 attutanprogram
kanalkanal sänder dem.bry särskilt mycket vilken Densig somom

tidpunkt,programutbudet viderbjuder det attraktiva rättmestsom
s.k. bästatidigareattraherar den publiken. Som ärstörsta noterats

flestatid då desändningstid dvs. den tittarnaprimetime, är sam-
lade framför mellan och Sverige.TVzn, i19.30 21.30

befolkningen.olikaskiljer mellansigTittarvanorna grupper av
TV-konsumen-allmänhet och äldre deI störstaär personeryngre

högutbildade.med låg utbildning TVPersoner änterna. ser mer
omfattande konsumtionen.de har denäldre tittarnaDe är mestsom

varjetimmartittar TV minst tvåmajoritet pensionärernaEn av
äldre drygtde eller TV tvådag. genomsnitt tittar årI 65ärsom

halv dag.och timmeen per

genomsnittlig dagTabell TV-tittande år 19989-79 en
procent

Ålder UtbildningKön
LágKvinnor 15-24 Mellan HögTotalt Mån 9-14 25-44 45-64 65-79

52 59SVT 56 52 29 32 46 65 84 64totalt 54
27 18 12 16 20 14TV3 19 18 31 1318
52 57 50 3850 49 51 47 45 58 58TV4

12 17 19 11 12 8Kanal5 11 11 8 9 12
22 1 1TV6‘ 2 1 1 3 11 — 3 12 6 2 1ZTV 2 3 1 1 —

71 81 92 83 75 74SVT+TV4 76 75 76 63 68
27 19satellitkanal’ 25 19 2325 25 24 35 41 17Svensk

Svenskreklam-
totalt 61 61 73 75 58 52 66 66 61 47TV 61

1Någon 1 8 2 2 1 0 1 2filmkanal 2 2
1 1 2 2 2 4 3 2Någonsponkanal 2 4

7 1 0 2 1Någon 2 2 1 4 1 1muslkkanal

lHösten ochför Kanal TV6 ZTV °/oTV3 %, %penetrationen °/o, 395 55 28581998 var
Källa: Basundersökning 1998.MMS

och genomsnittligKanal ZTVkanalerna TV3, TV6, TV8tittat någonHar enav
dag.
3Har ochKanal TV8 ZTVkanalerna TV3, TV4 TV6,tittat någon enav

dag.genomsnittlig
Källa: Mediebarometem Nordicom-Sverige.1998,

genomsnittligainternationellt.tämligenTittarmönstret Denär
längst,där programtablåerna itittartiden regel längrei ärär som

hur televi-Tittartiden påverkas dock ocksåexempelvis USA. av
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utformat. ökning kan detsionssystemet iDenär noterassom
svenska tittandet har med förlängd programtid undergöraatt
lördagar och söndagar tidigare vardagar. Ensamt starten ge-
nomsnittligt längre befolkningentittartid innebär regeli attsom
uppmärksamheten för det sänds mindre. del deEnär storsom av
långa tittartider beror människori USAuppmäts sätterattsom

de kommer hem, ellerTV:n tittar TV-någon inte:när oavsett om
tittandet har därvidlag kommit likna radiolyssnande.passivtatt ett

programkategorier lockar publik andra: långaTre större än ny-
hetsprogram och kvällsnyheterna och långai SVT1 SVT2 Rapport
Aktuellt, Andranöjesprogram.sportevenemang samt program som
har relativt höga tittarsiffror s.k. blandad ickefiktion studioba-är
serade talk shows och blandade programledarledda underhållnings-

långfilmer och fiktion.program, annan
Därför dagTV liksom andra hålli i -i Sverigegårär som -

främst medium för nyheter, och underhållning. SverigeIett sport
har den relativa förpopulariteten olika programkategorier varit
ungefär införandetdensamma sedan tvåkanalsystemet 1969.av

medfördemed kanaler ökat tittande "lättareSystemet två ett
material, med motsvarande minskning tittandet det gälldei nären
aktuella händelser. Tillkomsten satellitkanaler och TV4,av senare
har påverkat konsumtionen ytterligare riktning.i Desamma nya
kanalerna ökande andel tittandet anspråk, tittandeitar etten av som

allt högre grad underhållning. Tendensen särskilti påtag-ägnas är
bland dem har jfrlåg utbildning och bland tittaresom yngre

Reimer 1994.
År stod och förtillsammans denSVT1 SVT21998 48 procent av

genomsnittlige svenskens tittartid. internationell jämförelseI är
detta förhållandevis hög andel för public service-kanaler -ien
Storbritannien har bara drygt också trendenBBC 40 procent men-
för pekar långsiktigt nedåt: hade SVT-kanalerna fort-SVT år 1992
farande tittartiden. Andra kanaler särskilt ochTV475 procent av -

delar resterande del publikens tittartid.TV3 TV41997av var-
den enskilda kanalen med tittartiden följdtätt27största procent av

för radio föredrar kom-SVT2. Precis tittare privatav som yngre
mersiell de ägnade bara tittandeTV SVT,sitt1997 40 procent av
medan äldre tid public service-TVtittare åt 62ägnar procentmer
1997.

verkar informativa roll ha blivit mindre underTV:sSammantaget
1990-talet årtionde tidigare.denmitten tittaAttän ettav var

kvällsnyheter detlängre sådan stabilinte gångär en som en varvana
för alla ochdetta relaterat till utbildningär närmareutan numera
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differentie-politiskt det Tittarvanornaintresse 1986. ärän var mer
underhåll-rade med låg utbildningså sätt att merpersoner ser

och högutbildade nyheter.ning ser mer

Veckotidningar och tidskrifter

och tidskrifter vital del det svenskaVeckopress utgör en av mass-
tidskrifterexakt hurmediesystemet. omöjligtDet mångaär att ange

Tidskriftspressen fram ungefärdag.i Sverige i växteutsom ges sam-
beskriva branschentidigt dagspressen. vanligtDet är attsom som

traditionbestående parallella traditionertvå 1991. EnLarssonav
till utbildadehar tidningstyper vände densina i sigrötter som me-

ochdelklassen och erbjöd dem nyheter och konstreportage om
första tidskrifternapolitik. denna grundadesDe 1860-typav

folkliga/ inleddes detalet. andra, populära traditionenDen närmer
verksamhetdanska publicisterna och Carl Aller startade iLaura

första riktadetidning Allers komSverige. Deras gången 1879,utsom
erbjuda blandning lätt underhållning ochsig attgenom en av

praktiska till vid läsekrets Ahrens al. takt medtips 1979. Iet atten
det blev allt vanligare veckotidningarna kunde locka störreatt en

ochpublik, tenderade skillnaderna mellan veckopress dagstidningar
folkrörelserna slutetminska. under 1800-taletPrecisatt som av

dessa allt publik,startade dagstidningar började nånär störreen
grundade de Veckotidningar och tidskrifter också dessa börjadenär
nå massorna.

Parallellt med dessa förändringar skedde förändringar inomäven
fackpressen. fackföreningarBranschorganisationer och grundade

första tidskrifter sekelskiftet. Inledningsvis spreds tid-sina runt
skrifterna sällan utanför medlemskretsar.organisationernas egna

tendens till popularisering, den ägde förliktIngen som rum
tidningar och veckopress, skedde denna sektor förrän underinom

delen 1900-talet.senare av

Tidskriftsmarknaden

tidskriftsmarknadensvenska relativt heterogen. sidanDen Påär ena
har tidskriftspressen,den kommersiellt drivna populär- och och

från floranden andra publikationer den breda organisationer,av
förKaraktäristiskt marknaden helhet desmå. ärstora attsom som

flesta tidningarna riktar till särskilda läsargrupper. Klassificering-sig
svenska tidskrifter skiljer vanligen mellan utgivare:två typerar av av
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för-de där tidningsutgivandet har underordnad betydelse ien
hållande till aktivitet och statligaorganisationernågon t.ex.annan -

affärsmässigmyndigheter och de för vilka verk-utgivningen är en-
samhet, dvs. förlag. detta distinktion mellan icke-På sätt görs en en

följandekommersiell och kommersiell sektor. den uppställ-Ien
tidningar den streckade linjenningen står över utges som av orga-
folkrörelser, statliga myndigheter och liknande; denisationer,

nedanför den streckade linjen förlagsmässigt grupperadeutgivna,är
efter innehåll:

organisationstidskrifter: Byggnadsarbetaren, Kyrkans Tid-t.ex.0
ning,

tidskrifter: från Reid frånstatliga SIDA, GRapport Rönt.ex.0
Konsumentverket,

tidskrifter: Göteborg,kommunala Vårtt.ex.
företagstidskrifter: och Volvo-Kontakt,Upp SAS,t.ex. ner

Åretpopulärtidskrifter: Vec/eoRevyn,Runt,t.ex.
facktidskrifter: Statsvetenskaplig tids/erzfl, World ochPCt.ex.
Supermarket,

allmänpolitiska tidskrifter: Ord oc/9 Bild, Modernakultur- och0
Tider Dolly.och

för ungefärIcke-kommersiella publikationer uppskattas stå 60
tidskriftsmarknaden ochveckotidnings- och kom-procent av

tidskrifter för Huvudtrenderna demersiella inom40 procent. res-
pektive nedan.återgesgrupperna

Organisationstidskrifter

Organisationstidskrifter fackförenings-/yrkes- ellerantingenär
de tidskrifter redovisaskonsumentorienterade. Av 100ca som av

fackförenings-Tidningsstatistik TS,AB 80är än procentmer
föredessa tidskrifter startade/yrkespublikationer. Av 60 procent

frivilligorganisationer ochSverigesDe1950. störstarepresenterar
har upplagor.stora

Huvudtrenden bland tidskrifterna denna kategori inne-i är att
yrkestidskrifternablivit allmänt. Fackförenings- ochhållet har mer

attraktionskraft och konkurrerar med kommersiellahar ökat sin nu
akademikers Centralorganisationpublikationer. SverigesSACO

från O-Tidningen till Akademikerbytte tidningsin SA Cnamn
specialtidningoch har riktning bli in-igått än ettmot att en mer

fackföreningsmedlemmar. formerför LO tvåternt utger nyaorgan
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tidskrifter särskilt riktar till kvinnor respektivesigsomav yngre
Syftetmedlemmar. konkurrera med de kommersiella tidskrif-är att

vänder till Traditionella fackligasig tid-ter som samma grupper.
Metallarbetaren Arbete har alltningar Dagensnumerasom mer

kommit likna allmänna intressetidningar; Arbete harDagensatt
minskat utgivningstäthet från tillsin år.40 11 nummer per

Statligt stöd till organisationstidskrifter infördes då tid-1976
skrifternas roll för opinionsbildningen och kommunikations-som
kanaler inom sina respektive uppmärksammades.organisationer
Subventionerna nådde slutet halverades1970-talet, deitoppen men

mellan och fasta upphörde helti priser. De1980 1985nästan
1986/ 87.

Populärpressen

talar populärpressen tidskrifter meddeNär mångaom avser
lätt underhållning och förströelse lös-erbjuds allmänheten isom

eller kan finns sådanaabonneras. knapptDet 200nummer som
tidningar dag. kommersiellai dem denSverige i ingår iAv 130ca
branschstatistiken. tidskrifterundergruppenDen största är som
huvudsakligen innehåller och underhållning. Ireportage gruppen

också antal tidskrifter sällan,ingår kommerett utsom exem-mer
pelvis månadsvis.

1950-talet nådde för ka-mitten upplagan denna denI störstaav
Sedan dess har den Nedgångentegorin sin minskat konstant.topp.

likakan konsekvens ankomst,TV:s minstses som en av men en
viktig faktor heltidsvenska kvinnor dag arbetarmånga iär att
utanför hemmen och därför läsahar betydligt mindre tid för att
tidningar.

Specialtidningar

frånTill skillnad de allmänna och underhållningstid-reportage-
har specialtidskrifternaningarna, ökat upplaga desin decen-senaste

tidningar främst inriktade fritidsaktiviteternierna. ochDessa är
hobbyverksamhet bilar, matlagning fiske.och Tidskrifternasom
vänder till läsare konsumenter,sig sina praktiskainte ut-som som

professionellaeller facktidningarna huvudtyperTvåövare gör.som
kan urskiljas: de och de publicerasorganisationer,utsom ges av som

kommersiell grund. första svenska specialtidskriftenDen Foto
startade sin utgivning Sedan dess har rikt utbud1939. ett av
tidskrifter fritids-/hobbysektorntäcker delenstörsta ut-som av
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för ungefärTidskriftervecklats. organisationer stårutsom ges av
Hafstrandtotala upplagahälften specialpressens 1993.av

År specialtidskrifternatotala upplagan förden1997 som re-var
exemplar. MedaniTS-statistiken ungefär miljonergistrerades 50

nedåtgående trendtidskrifter haftorganisationsutgivna svagten
tidskrifter, både antal ochkommersiellasedan 1970-talet, ökade i i

1980-talet.total upplaga, under hela

årsupplaga, uppdeladespecialtidningarsTabell TS-registrerade
exemplarårsupplaga miljonerefter ämnesområde i1992-1996

Ämnesområde 1992 1993 1994 1995 1996

Barn föräldrar 2,2 2,1 1,1 0,91,5
Ekonomi, teknik hobby 12,1 11,5 9,6 8,2 9,2
Film, foto TV 0,4 0,4 0,31,9 0,4

trädgårdHem, 5,4bostad, 4,6 4,2 5,3 5,4
Husvagn 0,3camping 0,4 0,4 0,4 0,3
Idrott, friluftsliv 11,9motion 10,3 10,2 10,9 11,9
Jakt fiske 4,1 4,3 4,2 4,1 4,0
Mat dryck 2,3 2,1 2,0 1,9 1,9
Mode nöjesliv 4,8 5,14,8 4,8 4,9
Motor segling 6,5 6,0 5,9 8,8 8,8
Musik 1,4 0,3 0,31,8 1,5resor
Övriga 4,8 4,3 4,24,7 4,5
Total årsupplaga 51,8 52,355,0 51,8 51,4

lUppgift för tidskrifter.upplaga saknas treom
Källa: MedieSverige 1997.

Fackpressen

ökning-både den kvantitativaTidskriftspressens totala expansion -
tidskrifterenskildabreddandet innehålletoch det kvalitativa iaven

organisationstidskrifter ochmellanhar resulterat i gränsenatt-
utveckling gällerotydligare.kommersiella tidningar blivit Denna än

vetenskapligahuvudkategoriernafackpressen, där utgörs avmer
populärteknik/ hobbytidskrifter 2O procent,30 procent,

administrationekonomi/ procent. Runt10 60management/samt
branschstatistikenfinns medtidskrifterna i utprocent ges avsomav

organisationer.
för fackpressenrimligt uppgångenDet är att anta att samman-

Fack-för sektorer populärpressen.hänger med nedgången vissa av
finnsdet innehållfokuserar utvalda delar itidningarna somav
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populärpressen och erbjuder detta till särskilt intresserade läsare:
läsekretsen mindre, läsarna läser regelbundet.är men mer

tredjedel de yrkes- och professionstidskrifterFör 1993en av som
ungefär styckenorganisationer åtminstone175utgavs av var

hälften läsarna medlemmar. flertalinte har såltorganisationerEttav
tidskrifter till kommersiella förlag.sina

Ägarstruktur i populärpressen

Ägandet populärpressen mycket koncentrerat och under 1980-ärav
talet ökade koncentrationen ytterligare. litet antal utgivareEtt utger

alla tidskrifter och serietidningar i Sverige. Koncentrationen inästan
specialpressen mindre.någotär

Danskägda Allers Förlag började verksamhetsin i Sverige ti-så
digt Helsingborg.i Svenska Allers den1879 AB är störstasom som

populärtidskrifterutgivaren verksamt vecko- ochinomärav spe-
cialtidningsutgivning. harSuccessivt avvecklat de traditio-Bonniers
nella veckotidningarna fanns det tidigare veckopressför-inomsom

Åhlén Åkerlundlaget bl.a. sälja titlar till Allers. sål-Så8C attgenom
Åretdes exempelvis det tidigare flaggskeppet till AllersRunt I1999.

stället har specialiserat tidskrifter,sig inte minst interna-man
tionellt gångbara titlar Illustrerad Vetenskap. delEnt.ex.som av
verksamheten förlagd till Frankrike.är numera

Allers för tredjedel tidskriftsmarknaden.står tillFramca en av
Åhlén Åkerlundstod för tredjedel den totala upplagan,1970 8C en av

andelen hade fallit till tredjeDen1997 17 procent.men storaca
ICA-förlaget.utgivaren andel den .totala upplagan ökadeICA:sär av

stadigt från mitten 1950-talet till 1980-talet, den harav men sena-
tid journal danskaHemmets Egmont,stagnerar. utre som ges av

också publikationerDisney’s deni Sverige, är störstautsom ger
Övrigafamiljetidningen med den totala upplagan.10 procent av

stod för ungefärutgivare totalupplagan.1997 25 procent av
flesta populärtidskrifter företag.De utgivarna Deär storaav

ledande inflytandeutgivarna den mycket interna-utövar överstort
tionaliserade branschen. flertalBonniers i interna-ettengagemang
tionella verksamheter, det gäller tidningsverksamhet,inte minst när

förtypiskt branschen.är
framträdande drag den utveckling samgåendeEtt ärannat mot

mellan utgivarorganisationer och kommersiella harintressen som
sedani slutet 1980-talet. TidskriftspressenSverige uppvi-ägt rum av

dag därför helti spektrum och informa-opinions-ett annatsar av
tionstidskrifter den gjorde för bara decennier sedan.än ett par
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tidskriftspressens läsareochVecko-

all-UngefärutbrettTidskriftsläsandet i Sverige. 60är procent av
vecka.genomsnittligVeckotidningmänheten läser minst enen

liknandeorganisationstidskrifter ochförMotsvarande andel 50är
tidningstitlarantalet irelateras tillProcentandelarna kanprocent.

ungefär likaläsesVeckotidningar mångarelativtvarje avgrupp:
tidskrifter.antalmycketläser stortettsom

olikamellantidskriftsläsandetoch varierarVeckotidnings- stort
kvinnor,allmänhetläsesPopulärtidningar i mest perso-avgrupper.

människor, medanutbildning ochformellmed låg män,yngrener
överrepresenterade bland läsaremedelåldershögutbildade och är av

överblick kon-fackpress. Tabellochorganisations- 7 överger en
tidskriftskategorier.veckotidnings- ocholikasumtionen av

månadstidningvecko- ellerAndel lästeTabell minst ensom
genomsnittlig dagfacktidskriftspecial- ellerrespektive 1987en

och procent1997

Ålder UtbildningTotal Kön
Låg Medel Hög25 45- 65-M Kv 9- 15-V°°k°°°". 7944 6414 24ménadstldmng

Ar 152o22 39 291937 14 2613 so 11 24
Ar 272429 29 46 351997 32 24 2222 34

Special-ochfack-
"""’" Ar1987 443126 31 so 19 1712 2aso 22

Ar 4121 2a26 3a 241997 12 19 2a31 23

Nordicom-Sverige.MediebarometemKälla: 1997,

med valethög gradinnehåll bestäms iolikaLäsningen avtyper avav
särskildatidskrifter tillgodoserutsträckning olikadentidning. I

ochintresseradebliläsarna skasannolikhetenintressen är stor att
innehåll.läsa deras

markna-facktidningarspecialtidskrifter ochförExpansionen
förläsintressemedfört ökatfram tillden har, åtminstone 1985, ett

regelhardessa tidningar iför läsandetdessa kategorier. Motivet av
jfrfritidsintressenellerför arbeterelevansen läsarnasmedgöraatt

Weibull 1978.
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Ny medieteknik

spridda kommunikationsteknikernaDe svenskai hem radio,ärmest
och telefon.TV genomslagskraftDeras har ändratsinte mycket, om

huvud alls, det decenniet.något spridningDerasöver taget senaste
har dock ökat hushållen har skaffat flersuccessivt änattgenom en

Årvarje tredje hushåll1986apparat sort.av vart attuppgav man
hade TV-apparat, motsvarande hälftenandelän 1998 övermer en var
och femte svenskt hushåll hade ellernästan vart att treuppgav man
fler jfr och WeibullBergström 1999.apparater

Video och text-TV upplevde kraftig underexpansionen senare
delen 1980-talet. CD-skivor och CD-spelare startade starkav en
tillväxt börjani 1990-talet. medieteknik expanderaNästaav att
innefattade persondatorer och mobiltelefoner. Tillgången till dessa
medier expanderade efter respektive Spridningen för1992 1993.
telefaxtekniken svenska hushålli har medan telefonsvara-varit trög,

och parabolantenner sakta säkert har figurökat 6.re men

Tillgång till oli/en slagsFigur medie- och leommunikationste/eno-
logier hushållen befolkningeni 1987-1998 procent av

Procent
100- o Video

ü Text-TV
90 EI Mobiltelefon

O co
80 i Persondator

I Internet
70

60-

50

40

30

20 -

10

O ‘ ‘1987 1988 1989 19901991 1992 19931994 1995 199619971998

gällde fråganFöre hemdator/ speldator.1993
AlternativetKommentar: mobiltelefon tillkom och Internetanknytning1993 1995.

Källa: Bergstr6m8.Weibull 1999.
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tele-frammedieformer vuxit ihar olika vågor,sekletGenom nya
seklet, radion1800-talet, filmen börjani 1930-fonen sluteti avav

och televisionen1950-talet,riksspridda kvällspressentalet, den
medierkanEfter vågorunder 1960-talet. 1980 tre av nyasenu

det1980-taletUnderhushållen.de svenskaslår iigenom varsom
Sprid-CD-spelarendärefter gjordekortoch entré.video text-TV,

ochmellanflera stabiliseratssedanmedier hardessa år 75ningen av
persondator.mobiltelefon och FråndetvågI80 nästaprocent. var

medier.dessahaft konstant ökning Hösten 1998har1993 aven
ochmobiltelefontilltillgångsvenskarnatredjedelarhade övertvå av

mobiltelefonen harSärskiltpersondator bostaden.hälften till i
genomslagsnabbt i Sverige.anmärkningsvärtuppvisat ett

den egentligenfrån de övrigaPersondatorn skiljer sig attgenom
tillförs slagdenkommunikationsmedium, inte någotinte är ett om

för tillgångochkommunikationsutrustning att geprogramvaraav
ochmodemkommunikationsmöjligheter.och andra Etttill Internet

hus-den vanligasteInternetleverantörhosabonnemang ärett en
webb-därtill kommermedkontaktförhållsvarianten nätet, enatt

modem,inbyggtregeldatorer harläsare datorn.i Dagens ettsom
hundralapparkostarInternetuppkopplingför någraabonnemang per

regel någonting.webbläsaren kostar inteochår som
fjärdebetraktaskan våg.efterInternetutvecklingen 1997 ensom

hadekraftigt. tvåexpanderartillTillgången Hösten 1998nätet
tredjedelochhemmetpersondatorsvenskarna itredjedelar enav

sedan höstenhade ökatInternetanvändningen gångerInternet. tre
och februarifortmycket iförUtvecklingen 1999gårInternet1997.

hadehushållenlåg hushållstillgången 5841 procentprocent. av
ellerarbetethemma,tidpunkt tillgångvid något sättsamma -

skolan MMS, 1999.
frånharhushållenochpersondatorer iSpridningen Internetav

höstenSkevheten bestårsnedfördelad.socialtvarit ävenstarten
åldersgrup-den äldstaöverlag iteknologier stårNyare1998. svagt

tillutsträckning tillgånglitenhar mycketiPensionärernapen.
och dator/mobiltelefon, faxkommunikationsteknologier som

CD-spelareochtelefonsvararevideo,frågaiInternet, även ommen
ochmedelåldersbland deinnehavet glesare änär yngre.
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Tabell Tillgång till några olika medier olika hösteni grupper,
befolkningenprocent1998 av

ÅlderAlla Socialklasstillhörighet
Medieteknologi 15-29 30-49 50-64 65-80 Arb. Jbr Ltj Htj Efö
Minst TV 97 96 96 97 98 97en 99 98 98 97
Minst TVtre 18 20 23 16 7 17 7 15 15 28
Text-TV 79 77 82 84 68 81 68 77 77 83
Kabel-TV 43 54 42 39 38 44 12 47 47 41
Parabol 21 19 26 23 12 22 14 20 20 31
Video 79 84 90 81 45 81 49 82 82 82
Telefon 97 97 97 98 98 97 96 99 99 98
Telefonsvarare 32 44 38 28 12 24 16 54 54 36
Mobiltelefon 65 74 77 64 31 64 52 73 73 78
CD-spelare 76 96 89 70 32 74 48 89 89 78
Fax 18 15 24 20 6 1O 19 31 31 37
Persondator 54 65 72 48 11 44 14 78 78 61
Digital-TV 1 2 1 1 0 1 0 2 2 2
internet 35 44 49 29 5 27 7 54 54 42

Antal 3561 774 1271 893 623 1481svar 85 462 462 325

subjektivKommentar: klass bygger människors självklassificering efter familjetill-
hörighet: Arbarbetarfamilj, brjordbrukarfamilj, Ltjlägre tjänstemannafamilj,
Htjhögre tjänstemanna/akademikerfamilj Eföegenoch företagarfamilj.

tillväxtvågornaDe således teknikertre senaste representerar tre av
olika karaktär. första förlängningenDen vågen den traditio-var av
nella TV-tekniken. Video möjlighet till dels tillgång till innehållger
främst långfilmer sändsinte dels s.k. time-shiftingiTV, dvs.som
frigöra fråntittarna programtablåerna. erbjuderText-TV ett stort
flöde information och vid sidanservice och TV-pro-utöverav av
gramsändningarna. förEn den andra och tredjenämnaregemensam

informationslagringvågen och spridning har digitaliserats.är att
CD-spelaren exempel underhållnings elektronikär ett ren som

slags uppgradering hushållets musikmaskin.representerar en av
Under 1990-talet började CD-spelaren deersätta stereoapparater

inköpts under 1970-talet. tredje innehåller bådeDen vågensom
gammal och teknik: mobiltelefonen till början analog,ny en sena--

digital och persondatorn.GSM Mobiltelefonen frigör använ-re -
daren från bestämd plats och liknar det frånövergångensätteten

radiostationär till transistorradion. Precis videon möjliggörsom
mobiltelefonen också ökad kontroll användarsituationen.över

kanSammantaget den kommunikationstekni kensäga attman nya
har inneburit ökad individualisering medierna. Samtligaen av
tekniker tillfredsställer individuella behov bättre sinasätt änett
föregångare. ligger linjeDetta i med iakttagelser under årsenare

tyder liknande utveckling för användning traditionellasom en
massmedier. individualiseradeDen de teknikerna, denmest av nya
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TV-kanaler, harkraftigt ökat utbudmedfördigitala ännuett avsom
svenska hushållen.bland detilldragit intressesiginte något större

medieroch andraInternet

liknarfrämstdetteknologierna givetvisde InternetAv är somnya
mediumegentligen intemedium. Internet är utannyttett en nyett

för dedigital informationsbärare är papperetsnarast somsom
snabbt.användningenökarharmedierna.tryckta Som sett

harhuvuddelentillanvändningenförKaraktäristiskt Internet är att
bredaexpanderararbetsplatsentillknutenVarit utattgenommen nu

undersvenskar hadesamtligahemmen. 1998 32i Avsig procent
eller skolanarbetsplatsenhemmet,i 33Internetanvänt procent

bibliotek.plats,offentlig Näroch 9 t.ex. manprocent annan
detframkommerför olikaanvändningsplatsstuderar ärattgrupper

omfattan-denharoch de högre tjänstemännende mestyngsta som
detskola.och arbete ellerhemmet Menbådede användningen i

använd-betydligt högrede hardemframför allt utmärker är attsom
skola.arbete/ning på

bidragviktigtanvändningsplatsredovisade iDet mönstret ettger
och högre tjänstemänklara förstegdettill förståelsen som yngreav

de har tilltillgångdenInternetanvändning.frågahar Genomi om
utvecklas tillde snabbarekommerskola eller arbetevianätet att

fåtthar de delseller skolanarbetetanvändare.breda Genom upp
sig.användas, dels kunnat Dekanför hur Internet tränaögonen upp

ochtillgång, pensionärsgruppenutanför sådanstår t.ex.grupper som
tröskelmycket högrehar nådelar arbetargruppen, attstora enav

Internetanvändare.regelbundnaför blikunnaöver att
arbetsplatsvälutrustadtilltillgångenSlutsatsen ärär enatt en

omfattning.Internetanvändningensfaktor för förklaraviktig att
får klartmöjlighetersådanahar arbeteDen ettett som gersom

Utanförinformationssamhället.det moderna Internetsam-iövertag
utanför arbetslivetframför allt de hamnaskulle alltså stårhållet som

arbetsmark-icke-datoriserade sektorerfinnsde inomsamt som
utanförståendepekathar redan pensionärernanaden. Vi som en

efterklartutanför, liggervisserligenArbetare intestår mengrupp.
Internetanvändning.vad gällertjänstemän

användas tillspecifikt Detdet dåVad Internetär somsommer
och infor-e-postanvändningutbrett bland ärär mest gemene man

nöjesanvändning.inklusivewebbenmationssökning www,
blandungdomar ochblandutbreddförAnvändning nöje är mest

ungdomar iocksåarbetarfamiljer.i Det störstär sompersoner
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utsträckning chattar. Informationssökning utbredd blandär mest
tjänstemän och akademiker olikai åldrar, e-postanvändning ocksåär

vanligare dessanågot i Andra områden för Internetan-grupper.
vändning relativt spriddajämnt olika åldersgrupperi och socialaär
skikt.

Ungefär femtedel Internetanvändarna övrigen av attanser me-
dieanvändning därigenom har minskat upplevernågot. De iyngsta
dubbelt utsträckningså de minskatår50överstor som attpersoner

medieanvändning. Minskningen fördelar sig på11annan procent
dagstidningar, ochTV radio.7 2 Att såprocent procent en
liten andel Internetanvändningen inte den tidgått överattmenar ut

de traditionella medierna torde förklarasägnassom att storav en
del Internetanvändningen sker fritidinte arbetstid.av utan
Därigenom blir falliInternet varje inte direkt konkurrent tillnågon
användningen traditionella medier hemmet.iav

Nätets aktörer

intressanta medDet således förutomInternet traditionellaär att att
massmedier har fått förmedla innehåll till all-sittsättett nytt att
mänheten möjliggör det för allmänhetenså informationsöka sigatt
och underhållning vid sidan radio och hurTV. Frågan ärav press,
dessa funktioner kommertvå efterfrågas detinom existerandeatt
mediesystemet. utvecklingenFör det framför allt tvånätet ärav
problem har diskuterats. gäller de juridiskaDet aspekterna,som ena
särskilt och rättighetsfrågorna. reglerasSverigeI nätetansvars- av
yttrandefrihetsgrundlagen. råder såledesDet etableringsfrihet för
dem vill lägga hemsidor eller "marknadsplatserorganiserasom upp

nätet.
andra problemetDet gäller skall betala. uppfattasNätetvem som

de flesta gratis, vissa tjänster betalas användarna,ävenav som om av
ekonomiska Svårighetentjänster. med betaltjänsterna ärt.eX. att

dessa inte med säkerhet har kunnatnågon viastörre göras nätet,
fått ske andra Betalsystemet har dessutom varit såvägar.utan

komplicerat företag dragit för det.många sig tidigareSomatt
har de flesta dagstidningar försökt ställetnämnts i in-nätet att

för nättidningen.annonsörertressera
tredje betaltEtt används de företag erbjudersätt att ta av som en

marknadsplats detSverige statliga bolagI Teliatvånätet. var -
Infomedia och förstPosten med skapa sådana platser,attsom var-

företagdär placerar sina tjänster och de marknadsansvariga betalttar
för platsen. har blivitPassagen Sverige populäraste marknadsplats.
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Är etable-Onlineden Scandinavia successivt1998 övertogs somav
bola-Internetaktörer. BakomNordens viktigastesigrat som en av

inriktadSchibstedgruppen mediekoncernligger den norskaget en-
Telenor.med Telia och norskadagspress och tillsammansTV —

fick för huvuddelen Teliasbolaget samtidigtDet ansvaret avnya
shop-Svenska ochinteraktiva bl.a. nyhetstjänsten CNNtjänster,

pingplatsen Gallerian.
demarknadsplatserprincipiellt med sådanaintressantaDet är att

traditionellaaffärsidé dengrundlägganderepresenterar somsamma
skall locka både läsaredagstidningen: erbjuda miljövissatt somen

således kunnaoch tycksInternettjänster i viss månannonsörer.
traditionella papperstidningen.fungera alternativ till denettsom

efterfrågan papperstidningenbedöma hurdet svårtMen är att
Med ökadpåverkas utvecklingenkommer inom Internet.att enav

forminformation elektroniskallmänheten delhos iatt ta avvana
hemmet det dockdet elektroniskaoch ytterligare upprustning ärav

formerna tidningartroligt de integreras:två nätetatt genomav
där de önskade de-persondatorn hemmet,kommer tidningen till i

larna trycks ut papper.
för aktörerhar skapat förutsättningari sigInternet typernya av

både företagkommunikationsområdet. gällerinom Detta som
förtillgång till och sådana vissaadministrerar nätet som svarar

räknasgrundfunktioner. Till den förra kan America Ongruppen
Microsoft, också deoch till denLine Netscape,AOL senare men

Yahoo, och härdominerande sökmaskinerna ävent.som ex. --
dataföretag anknytningMicrosoft. sinsigDet rör om som genom

medier.nätadministratörer och slagstill har blivit bådenätet ett
de s.k. portalerna har blivitIngångssidorna eller några nätets mestav

och därmed attraktiva förbesökta platser annonsörer.

Digitalisering
informationsöverföring. mediefö-bygger digital InomInternet

digital, detsedan längre tidhar produktionen varitretagen menen
omfattar distri-1990-talet kallas digitaliseringsluteti ävensom av

överföring tillfråga datorbaseradbutionssystemen. Det är om en
ökad kapacitet ochpubliken. Tekniken möjliggör en samman-

Hadenius och Weibullkoppling olika medier 1999. Som enav
förstaktualiserades digitaliseringenutpräglad distributionsteknik

delar telenätentelekommunikationsområdet.inom Stora ärav
ochöverföring aktualiserats för radiodigitala. digitalNärnumera
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har detta betraktats frågaTV ökad kapacitet. Samtidigtsom en om
har osäkerheten gällt mottagarsidans Eftersomintresse. traditionella
radio- och TV-apparater endast utrustade för analog mottagningär
fordras eller särskild tillsats, s.k. set-top-box.apparaten ny en en

Under kom experimentverksamhet med digital radio1996 en
flestade falligång, i experimentstadiet.DAB Problemet har

dock det finnsvarit digitala radioapparaterinte till-någraännuatt
gängliga marknaden.

satellit-TV-företagen har också digitaliseringenDe stora sett som
expandera erbjuda hushållen kanaler.sättett att attgenom nya

Digital-TV satellit harvia betydligtvisat sig långsammare be-än
räknat. Publiken har de digitalainte satellitkanalerna äransett att
värda den kostnad ligger köpai set-top-box och tillväx-attsom en

ligger långt under revolutionen frågaDen iten storaprognoserna.
digitalisering gäller dock satellitsystemeninte marknäten. Iom utan

början föreslog statlig utredning SOU1996 1996:26av en att
digitala TV-sändningar borde marknätet. tilli Framsnarast starta

skulle TV-kanaler kunna sändas digitalt. analogaåtta1999 Det nätet
skulle avvecklas tio det industripoli-år. Ett argument attvar var
tiskt viktigt snabbt komma igång med digital-TV,att ett annat att
marksändningar bättre vilkainsyn i kanaler sänds istatenger som

eftersom då följaSverige radio- och TV-lagens bestäm-måsteman
melser.

rikstäckande kanaler, femtioprocentigmedSex räckvidd i Sve-ca
öppnades för försöket.rige, medfördeBegränsningen bolagvissaatt

får dela kanal. Bland de bolag får finnssända bl.a. SVT,en som
TV3/KanalTV4, och Canal+. Vidare femvaldes lokala5 orter ut -Öster-Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Sundsvall/

Ävensund. får sändaSVT samtliga och TV4 tvårått att tre.
lokala bolag kommer sända. Sändningen skall ske efter radio- ochatt
TV-lagen, vilket bl.a. innebär reklam får sändasinte iatt program.

Sändningarna tänkta början har emel-i Det1999.att startavar av
lertid funnits rad tekniska och politiska försenatproblemen som
uppbyggnaden de digitala marksändningarna. svårighetEn ärav att
skapa för hushållenincitament ansluta till det digitalasigatt syste-

Ännu länge blygsamt bådeintresset beroende bristandeså ärmet.
tillgång till tekniken och de höga kostnaderna.
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Mediekoncentration

medEfter debatt under 1970-talet problemenintensiv ägar-en om
föreslog kart-koncentrationen medierna, statlig utredningi somen

förlagt ägandet medierna antal åtgärder tygla tenden-inom ett att
till koncentration. genomfördes dock Debatteninte.Dessaserna

svenskaebbade slutet 1980-talet, den ii största ägarentrotsut attav
inflytandemedier, Bonnierkoncernen, ytterligare hade stärkt sitt

och årtiondet kontrollerade betydande andelar deslutet inomi av
flesta sektorer medieområdet.av

förklaring detta huvudsaktill BonniersiEn är attatt accepterats
haft blanda mediernas innehåll.har rykte inte sig i Pågott attgenom

Bonniersfären uppfattashåll har dessutom kommitmånga att som
föredra framför utländskt.svenskt alternativ varje Dessutomett att

försökt och risk för statlig regle-verkar ha undvika kritikBonnier
från med redan budgiv-avstod exempelvisring. Bonniers iatt vara

för markbundnakoncessionsavtalet tredje TV-Sverigesningen om
förnyad maktkoncent-kanal, troligen för undvika debattatt omen

mycket väloch ägarkoncentration debatt budration ettsomen-
första markbundna rik-kunde ha framkallat med tanke denatt

monumentalstäckande kommersiella kanalen innebar sådanen
kursförändring den svenska mediepolitiken.av

offensiven och skapatUnder 1990-talet har Bonnier gått mera
faktor köp Sydsvens-debatt. Utlösande blev Bonnierkoncernens av

SDS-koncernen ingående landsorts-ka Dagbladet Malmöi isamt
med tidigaretidningar bröt den inte sig iprincipen attsom engagera

svensk landsortspress. gick stark iTV4.inSenare ägareman som
Bonniersfären förklarade agerande med den utvecklingsitt ägtsom

den svenska mediemarknaden. Kulturministern uttalade sigrum
kritiskt förvärv aktier börjani TV4 iBonniers 1997,av menom av

konkreta åtgärder vidtogs inte.några
svenska medieägan-har också utvecklats tendenser detiDet nya

första kommersiella etermedierdet. det har introduktionenFör av
viktigastetvekan lockat till sektorn. Denägargrupperutan avnya

Scibsted,dessa utländska aktörerMTG, Egmont,är även sommen -
marknaden.och har kommit inSBS NR —

ökat sek-andra trend successivt inomEn är ett
dags-det typiska exemplet medBonniers intressen inomärtorn.

film.tidskrifter, liksom böcker ochradio och TV, inom Menpress,
finns tendens med de lokala tidnings-andra nivåeräven samma

framträdande exempel. delokalradion Tvåintressena i mest avsom
innefattar och flera tid-s.k. nätverken lokalradion tidningar,inom
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involverade lokala TV-bolag sänder Länkarningar i i TV4.är som
har också mellan radio och Stenbecksfären har ocksåTV.uppstått
fått fotfäste dagspressmarknaden och med introduktioneni av

först Stockholm och Göteborg ochi Malmö.iMetro senare
tredje huvudtendens internationaliseringen medieägan-En är av

det. fanns svenska medier svenska händer. InförandetiI många år av
kommersiella etermedier medförde förändring att etten genom
antal utländska marknaden. framträdandekom in Deägare mest
exemplen radio och dei i TV, inteNR SBSär ärmen ensamma.

aktivt svenska kabelsystemet och Schibsted harTime detiWarner är
iAftonbladet och Svenska Dagbladet. harUtländskaintressen ägare

också kommit vecko- och tidskriftspressen fleraochin i Egmont
dagstidningar TV-bilagasamverkar med det tyska medie-om en
konglomeratet Bertelsmann.

verksamheterNordens mediekoncern medBonniers är största
figur jämförelseområden Vid internationellinom många 7. ären

Bonnierkoncernen medelstorlek. till den ekonomiskaSettav om-
hamna platssättningen Bonnier iansågs 1997 20:erunt en sam-

manställning medieföretagende privata i Europa. I50 största ettav
globalt perspektiv ungefärmotsvarade volym dettaBonniers år en
åttondel den MurdochCorporation uppvi-RupertNewsav som
sade, och endast femtondel då företaget,det Timestörstaen av
Warner.

har verksamhet hela Norden. framgått detBonniers i Som av
föregående Bonniersfären detta det tydligtinteär ärutanensam om

Norden bli mediemarknad. koncernerDeär vägatt att en som
vid sidan verksamma hela Norden Stenbeck-Bonniers iär ärav
sfären satellit-TV, ochTV-produktion, radio telekommunikation,
norska Schibsted dagspress, TV-produktion och och OrklaTV, IT
dagspress, veckopress och direktreklam danska Egmontsamt
tidskrifter, TV-kanaler och TV-produktion.

Finland Sanoma-koncernen den helt dominerande med in-I är
fusionen förlagetradio och medinom TV. Genomtressen press,

har den dessutom till bli NordenstagitWSOY störstanäststeget att
mediekoncern med miljarder svenska kronor i omsättning.10,6ca

har likhet finskamed den andra AlmaiKoncernen stora gruppen
Media med Finlanddelägare, bådeBonniergruppen intressen isom
och Samtliga nordiska mediekoncerner dessutom verk-Sverige. är

Östeuropa.andra europeiska länder,i inte minst iävensamma
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olikamarknadsandelar mediese/etoreriF igar B onniergrappens inom
jämförelse med 1997näst största agargrapp

ENärmastekonkurrentSchibsted I BonmersfärenDagspresstotalt

iMorgonpress-

I Schibsted/LO,VKvallspressI

"iPopulärpress

SverigesRadio3Radio

i iBiografbesök

Rabéntörlagen.AllmänlmeraturI "

o 10 20 so 40 so eo 70
Med köp tidningen dock andelGT ökar Bonniers sinKommentar: Expressens av

kvällspress.inom
Kalla: efter Staffan Rådetför mångfald massmedierna.Bearbetning Sundin 1997, i

nordiska medieföretagen har vanligen inkluderat de bal tiskaDe även
länderna intressesfär. Schibsted, och Orklai sin Bonniers är
tidningsägare Estland, Lettland och utveck-i iLitauen. Nästa steg

förväntaslingen bli det utvecklas allianser mellan nordiska ochatt
internationella mediekoncerner. närmanden har skett mellanVissa
nordiska och fåttinternationella aktörer. Schibsted har koncessioner
för elektroniska nyhetstjänst Danmark, ochi Sverige.CNN:s Norge

har och harNorden telebolagen aktiverat detsig inomInom även
området teletjänster bildats konstellationer. exempelEtt ärnya

detta område har SchibstedInternettjänster. På nämnts ut-som
vecklat Scandinavia Online f.d.samverkan med Telenor norskai -
Televerket och detmed svenska statliga Telia. danska delenDen-

samarbete danska,i med Berlingske-gruppen, medan det delvisgörs
privatiserade Televerket, köptes den amerikanska1997som upp av
telekommunikationskoncernen Ameritech, har planer inomegna
detta område. Svenska Telia fått ökande konkurrens eftersom en
avregleringen den svenska telemarknaden förefaller härvid lag haav
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formamindre lyckosamt det gäller allianser. Mycketvarit när att
för jämförelsetalar bolaget, internationell relativti äratt som en

litet, sik kan problem hålla starkasin position iävent att
förklaring medsäkerligen till Telias samgåendeSverige. Detta är en

norska Telenor Vilket skapar konstellation telekom-1999, en ny
Tele2-munikationsmarknaden vid sidan Telia bl.a. Telenordia ochav

Konkurrens uppmärksamhetenom

medieanvändningen radio ochmedier dominerarTre i Sverige: TV,
haftdagligenmorgontidningar. Under perioden har alla1979-98 tre

genomsnittlig spridning mellan och70 85 procent.en
andra plats kommer böcker, kvällstidningar ochPå CD-/ gram-

mofonskivor befolk-dagligen mellan ochnår 30 40 procentsom av
facktidningar.lägre spridning har vecko- och Videoningen. Något

har spridning mindre normal dag.10än procenten en
genomsnittliga totala dagliga spridningen alla medierDen varav

fördet hela stabil under hela 1980-talet. liten uppgångEnstora
förradio och och liten nedgång morgontidningar noterades iTV en

början 1990-talet. Kvällstidningar har minskat konti-i stort settav
fack-Tidskrifternuerligt under hela perioden. särskilt special- och

har fråntidningar ökat och populärpressen övertagit positionen
den bland de publikationerlockande kategorin inte ärmestsom som

dagliga. CD-tekniken har förökat popularitetenFramväxten av
fonogram.

dessa tendenser figur ÖverraskandevisarUtan 8motsägaatt en
förändringar istabilitet med tanke de har skettmångastor som

medielandskapet under perioden. förklaring spridning inteEn är att
speglar eller omfattningen den dagliga användning-intensiteten i av

medium kan allestädes närvarande människors vardag-iEtten. vara
oftaliga liv, detta behöver nödvändigtvis hur ochinte avgöramen

hur mycket mediet används.
förändringkan dock heller hän-Vi inte någon större när tarse

Även fördel-till hur mycket tid de olika medierna.ägnassyn som
förblivitmellan lyssnande, tittande och läsande har relativtningen

oförändrad. Läsandet har minskat och lyssnandet har ökat inågot
motsvarande grad.
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Bmttotid befolkningen massmedierFigur år åt9-79 ägnarsom
fördelad olika medierpå procent1998

Radio 37%

Kassettband 2%

CD/grammofonskiva 7%

Vecko-/manadstidning 3%
Special-/facktidskrift 2%-á
Kvällstidning 2%

Morgontidning 6%

Böcker 6%

Internet 2%‘
Video 3%
Text-TV 1%
Television 28%

1Med användning användning hemmeti uppgivenInternet privatsamtav avses
användning skola/ arbete
Källa: Mediebarometern Nordicom-Sverige.1999,

Mediekanalernas profilering och den volymökningenstora av me-
dieutbudet har haft överraskande liten inverkan hur mycketen
medierna används. sammanlagda tiden mediernaDen ägnasom
har Ökat med sedan 1980-talet, dettamitten10-15 procent av men

helt till det ökade utbudet. främsta anledning-i proportionstår Den
till detta förmodligen fritiden har ökat mycketi Sverigeär atten

litet, huvud sedan ökade antaletnågot, Det1980.över tagetom
alternativ har därför lett till uppdelning publiken. Talande ären av

de enda har ökat konsumtion de harsin äratt grupper som som
fritid barn och det gäller medier.pensionärer närmest utom nya-

Differentierad medieanvändning

antal studier under och 1990-talen harEtt visat1980- störreen
selektivitet massmedieanvändningen deras val såväl mediumi av-

medieinnehåll. Anledningen till detta helt enkeltär attsom me-
dieutbudet har ökat betydligt omfattning den tidi större än som
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människor har till förfogandesitt för mediekonsumtion. Denna
utveckling gäller eller mindre för alla medier, denmer typer av men

särskilt tydlig för radio, TV och morgontidningar.är
morgontidningarFör kan det gäller innehålls-mönster närett

preferenser skönjas; lokala nyheter högst följdaprioritet,ges av
nationella och internationella nyheter prefe-Dessasamt annonser.

dock kännetecknandeinte speciellt för ochär 1980- 1990-renser
talen. uppkom förmodligenDe flera decennier tidigare till följd av
konkurrensen från TV, och de kan ha förstärkts ytterligare 1970-av
talets redaktionella profilering.

Parallellt med ökat programutbud ökade tydligt selektivitetenett
i TV-tittandet. tittarnaHur försig påverkas bådeexponerar program

deras grundläggande behov informera ochsig derasav attav av
personliga intressen. Precis det gäller tidningsläsande byternärsom

fritttittarna mellan kanalerna för finna det material intres-att som
dem. Eftersom det totala tittandet bara har ökat marginellt, harserar

den rörligheten inneburit public service-kanalerna SVT1nya att
och har förloratSVT2 marknadsandelar.

radio har nyhets- ochI musiklyssnande prioriterats. Till skillnad
från ochTV morgontidningarna, likhet med kvällspressen,imen
används radio för uppdatera kunskaper. får deDäratt senasteman
nyheterna, sedan vänder tillsig andra medier för för-men man att
djupa bilden. Under 1990-talet har det blivit allt tydligare ävenatt

ochTV kan spelaInternet denna roll.
handlarAnnars radio mycket förströelse och bakgrundsljud,om
bryternågot tystnaden. valEtt visst ändå. Studier lyss-görssom av

nandet till de närradiostationer sluteti 1980-talet börjadesom av
sända populärmusik riktad till publik, visar de stationeren attung

erbjöd det musikurvalet kunde"rätta" den publik denå riktadesom
till.sig logik gäller förSamma flertalet de kommersiella statio-av

dei städerna.störrenerna
Utvecklingen för special- och fackpress i sig uttryck förär ett

den ökade selektiviteten medieanvändningen.i Allt fler "nischmark-
nader har specialiseradeuppstått. De tidskrifterna riktar dess-sig

till läsare beredda betala relativt höga priser.är Sam-utom attsom
tidigt har familjetidningar fått sina upplagor minska. frag-Dense
mentering kan för tidskriftsläsandet liknar därför sättnotera
och denvis utvecklingen TV-tittandet.isenaste
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mediepolitikSvensk

svenska mediehistorienför denkaraktärsdrag är nämntsEtt attsom
konkurrens.direktparallellt,utvecklatsmediernade utanstora

lokalabetona sinochtill radio TVanpassade sigPressen attgenom
huvudsakförhållandetinbördesdet iochradio TVkaraktär. För var

förändringarnaförsta1980-talet.fram till början Dereglerat storaav
liberalabland de ilagstiftning dåmedför kornTV 1986 mesten -

densatellitsändningar.mottagande NärtillätEuropa avsom-
innehöllnyårsaftonstartadesatellitkanalen TV3svenska 1987

undersvensk lag,enligttillåtenden reklam inte pressmenvarsom
tillättolkades lagenfrån den allmänna opinionen sättett som

satellit blevkommersiell TV viaIntroduktionenreklaminslagen. av
kommersiella televisionmarkbundnaför denplattformen star-som

tade 1992.
period. svenskaunderförändrades DeTidningsbranschen samma

journalistikenochallt lösareblevpolitiska knytningtidningarnas
ekonomiskabetonabörjadeoberoende. Samtidigt ägarna as-mer

traditionelltdenförsvagningtillleddepekter, något avensom
fördö-och den klarttidningarmellan svenskastarka solidariteten

mjukadesgratistidningartillinställningen utgivningmande upp.av
ochhar inneburit1990-taletunderUtvecklingen att statens -

Målmedvetnaförsvagats.mediesektorninflytandepolitikens över-
radiokommersielltidningsintressen ireklam-TV,aktörer TV4 i-

utvecklingentillsigstatsmakternahar tvingat att anpassaosv. -
fort-kan förväntastrendbransch.respektive Dettainom är somen

förnyadessändningstillstånd gång,TV4:s ännusätta. atttrotsen
fram libe-syfteavtalen tvingaåsidosatt villkoren i iföretaget att en

börjatavtalet har TV4förlängningInför andraralisering. ageraaven
möjligt.bra utgångslägeför såettatt som

ändrats.mediepolitikdetta regeringenskonsekvensEn är attav
fannsdettanken1970-taletintroduceradespresstödetNär attvar

demokratin. Frånsäkerställa den representativabehov attett avav
folkrö-och tilltillockså relaterat partisystemetbörjan systemetvar

etermedierna har däremotförpolitikStatsmakternasrelserna.
kulturpolitiska hänsyn.många sätt styrts av

förutsättningarnaändratutveckling hardecenniernasDe senaste
politikeninternationalisering hartid ökandeför politiken. I aven

kursförändring kundenationell.alltparadoxalt blivit Enmernog
Dagbladet.SydsvenskaköpteBonniergruppen1995 närnoteras

försvar förtillhuvudargumentenhet debatt.väckte EttKöpet av
svenskastannadetidningen igaranteradeBonnierköpet attattvar
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händer. Konkurrensverket fastslog vid begärd pröv-parternaen av
köpet snedvredning inte konkurrensförhållandet Malmöi ochatt

visade därmed konkurrenslagen kraftlös sammanhangeti iatt var
fallvarje med definition relevantså marknad. Norskasnäven av

Schibstedts förvärv aktier iAffonbladet 1996 mötte väntatav som
stark kritik från dem förespråkade helsvensk lösning. Sammasom en

föredrogintressen inleddeBonniers lågtgående samarbete medatt
Svenska Dagbladet tidningen, det förvärvadesblev,än att som av
Schibsted.

Svensk mediepolitik har regel alltidi sektorsinriktadvarit och
fokuserat medium Politiken hari till del skapatett taget. stor
grundregler samklang medi utvecklingen för medium.varje Precis

i andra länder harmånga den minsta nämnarensom gemensamma
för mediepolitik allmän denvarit nationella aspekten.naturav mer

frågan införDen intressanta decennium hurnästa ärmest upp-
fattningen ökad ägarkoncentration problem mediesektorniom som
ska kunna försonas med den rådande attityden utländskt ägandemot

svenska medier. den nationalistiskaKommer trenden ledaav att
till Ökad koncentration Utfallet lättinteaccepteras äratt en att
förutse. Lagstiftning inhemskt ägande förenliginteärsom gynnar
med friprinciper rörlighet förEU:s tjänster och inteom varor,

kapital,minst mellan medlemsländerna. undersökningEn om
svenska journalisters inställning till ägandet mediernainom sluteti

fann utbredd för utländskt ägande1995, liksomattav acceptansen —
för Ökad koncentration förutsatt respekteraräven ägarnaen att-

den ansvarige oberoendeutgivarens och redaktionens integritet
och WeibullAsp. hypotes svensk mediepolitik1996. En alltiär att
utsträckning kommer fråga ad hoc-lösningarstörre att vara en om

med målet behålla mediestrukturen svensk möjligt.såatt som

mångfaldKonvergens och

Även debatten, deninte minst politiska, har de traditionellarörtom
mediegrupperna har de förändringar pekat ökan-årenssenaste en
de konvergens mellan sidan etablerade massmedierå ena som
dagspress, radio och TV och andra sidan telekommunikationsfö-å

både de f.d. televerken och nättjänsterägare nätretag, av som av
portaler Internet SOU kan1999:55. Konvergensent.ex.som

förekomma flera den gällernivåer: de tekniska distributio-näten
de tjänster erbjuds informationnen, eller underhållning,som
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mark-multimedium ochpersondatorhushålletsapparaterna som
publiken.konkurrensennaden om

konver-utvecklingenmedieutvecklingen harfaktiskadenI mot
Även harde koncernernaframträdande.mindre iVarit störregens

tidnings-traditionella kategorier,medier vanligen i t.ex.grupperats
förklaringradioverksamhet.ellerTV-produktion Enutgivning, är

upphovs-rättsförhållandena,osäkerhetråderdet viss t.ex.att omen
hinderlägger ilängetekniken så vägen.ännurätten, attannanen

och televisio-digitala radiondenwebbtidningarDagspressens samt
förändringarna.pågåendededock teckenärnen

detförändringarna intepågåendedekonsekvens ärEn attav
tradi-massmedium.vad Denskiljaenkeltlängre ärär ettutatt som
antalbestoddenmassmediesektornbildentionella ettatt avvarav

eller distri-produktions-organiserade kring vissföretag ensom var
Underoch televisionen.radiontryckta medierna,butionsteknik: de

och benäm-differentierastryckta mediernakorn deloppårens att
kvällstidningar,dagstidningar,från deraskom utgåningen typ:att

framträder slutetitidskrifter. bildpopulärtidningar och Den avsom
massmedie-förkallarannorlundahelt1990-talet Detut. somser

olikaantalmäklarantal aktörerområdet består ettettsnarast somav
tekniker.hjälp olikasprider med Endetjänster ägargruppavsom

kontrol-formdigital viasända nyhetertidning, i Internet,kan utge
Även erbjudaskan ieller innehålltjänstradio ochlera TV. samma

former.olika
utvecklingdennavaddiskuteratsunder 1990-talet i månharDet

ellerökat mins-massmediesystemetmångfalden iinneburithar att
detharkanalernadehar pekat mångakat. De ansett varasom
innehålletfrånutbudet, demångfald utgåttökad ibevis somen
beskrivningrimligminskat.harmångfalden Enhar snarastmenat att

mängdmindre inne-skulle kunnasituationen säga attatt envaraav
dettaGivetviskanalerallt flerhåll sprids i ärägare. enstoraav

medfört fleruppenbartexempelvisdet Internetförenkling: är attatt
andraför allmänheten,tillgängliga åinformationskällor gjorts men

förförsta hand sigallmänheten intresseratdel isidan har stor aven
segregationen iSlutsatsenunderhållningstjänsterna. är snarast att

ökat.haranvändningen
gradhögmedieanvändningen iökade segregationen iDen är en

social och etniskökadvisserligenreflekterardemokratifråga. Den en
föränd-förstärkssamhälletsvenskadetisegregation avmen

försökvarjemassmediesystemet.ringstendenserna Nästaninom
och vilka konse-skall händavadförutse1990-taletunder att som

gälltdemisslyckade sigkan har varitutvecklingenkvenser vare
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industripolitiskt motiverade digitaliseringsatsningar radio ochav
eller förslagTV åtgärder ägarkoncentration. förklaringEnmotom

samhället fortfarande präglas mycket traditionell bildär att av en av
medieområdet. Visserligen den bilden huvuddragi sinastämmer

dag den traditionella dagspresseni stark och publicäven är-
service-medierna spelar viktig roll sökt visa, ägeren men, som-

förändringar under teknikerna hållerDestora ytan.rum attnya
ändra mediemarknadens villkor grundläggande Dettasätt.ett
kräver motsvarande förändring tänkandet kring medieutveck-en av
lingen.

Noter

1Artikeln bearbetad och uppdaterad tidigareversion beskrivning detär en av en av
svenska mediesystemet riktad till internationell publik Weibull och Gustafssonen

Underlaget för uppdateringen första hand hämtat från1997. i Hadenius ochär
Weibull och Carlsson, Bucht och Facht1999 1999.
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Drömmar mardrömmaroch

politiken, massmediernaom

och medborgarna
En teoretisk redogörelse

Peter Berglez

behandlasdenna artikel det moderna samhallet och dess formule-I
rade respektive dystopier demokratins utveckling ochutopier över
betingelser. Vad beträffar innebörden det moderna samhället, stårav
det klart finns företeelserdet kan knytas till dennamångaatt som

Faktum dock det moderna mycket hög grad bör för-iärterm. att
knippas med framväxten och utvecklingen institationer. Dessaav
karakteriseras sådana avancerade aktiviteter bedrivs inomav som
exempelvis den etablerade politiken, byråkratin, massmedierna,
utbildningen och vetenskapen. framträderenskildvarje institutionI
särskilda tanke- och handlingsmönster, vilket kommer tillinte minst
uttryck avancerade arbetsrutiner och svårgenomträngligtgenom
fackspråk. de uppenbara skillnaderna mellan olikaTrots institutio-

finnsnella verksamheter, det samtidigt förenar dem.något Detsom
handlar praktik funnits med från början, ochom en gemensam som

kan den institutionella verksamhetens underlig-sägas utgörasom
gande ideologi: nämligen deras benägenhet skapa ordning,att
struktur och framståvärld skulleorganisation i en som annars som

mycket heterogen, och oförutsägbar.slumpmässig denså Imera
västerländska människans efter framstegutveckling och harsträvan
institutionell fungerat efterverktygpraxis i strävan attsom om-
vandla till civiliserad och förnuftig kultur Rousseau.naturen

finns till för finns förskull, de tillInstitutionerna inte sin egen
samhället, och samhället består medborgare -ingenting annat.av

kan därmed förståsenbart relationen tillInstitutionerna genom
medborgarna. moderna fun-samhället baserar såledessigDet en
gerande social relation mellan och medborgare.institution Denna
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konfronterasrelation inträffar medborgare eller kom-när man som
inträffar exempel-kontakt med institutionernas praxis.i Dettamer

denskolbänken, medverkarsitter i ivis när när represen-man man
under-demokratin politiskt valdeltagande,tativa när mangenom

kastas byråkratins regelsystem eller diskuterarsnåriga när man
social kon-massmediernas innehåll. Alla dessa saker vittnar om en
samhälleligtakt mellan och medborgare resulterarinstitution isom

medbor-socialisation. Samtidigt legitimerasinstitutionerna avsom
syftar till hålladessa slags social kontrollutövar attsomgarna, en

samhällsformationen.ihop och bevara
ochständiga frammanandet kontroll, ordning, strukturDet av

förnuftigt samhälle.vilar målet utvecklaorganisation ettatt
och med-den välfungerande relationen mellan institutionGenom

framträda.förutsätts samhällets förnuftiga karaktärborgare, För-
medborgarenuftet förmedlas uppifrån och ned från tillinstitution-

och dess innehåll kan exempelvis bestå de kunskapernaav sanna-
föreskrifterna.världen, de legitima eller de fastställdaom normerna

information börföljaktligen detta begreppetiDet är moment som
frånfrittträda bilden. Utvecklingen förnuftigt samhälle,in i ettav

informa-felaktigt tänkande och handlande, kräver fostrandeen
allttionsförmedling. har hela tidenInstitutionerna tagit sig ett
Såda-formulera lösningar samhälleliga problem.större attansvar

avhandlat ochfallkomplexa medborgarna hadeting i annatna som
dialog, levererasbedömt hand kommunikation och iegen genom

information uppifrån.stället färdigsom
baserarsociala relationen och medborgaremellan institutionDen

praktik.således omfattning informationförmedlandetssig i stor
informativaVid betraktelse framkommer dessanärmare atten

fokus effektpraktiker präglas särskilda egenskaper med ochav
Informationen till konkret, denresultat. leda börnågontingmåste

och denavkastning detnyttig imåste utgöra ännu ett stegge vara -
mänskliga förnuftets framåtskridande vandring. Vidare institu-ger

för maktinformationsstrategier uttryck ochtionernas i viss mån
kontroll manifesterat sändarens dominans över mottaga-genom

informationsförmedlingförutsätts sändarens skaFörvisso attren.
form feed-back.kunna för aktivt mottagande iutrymme ett avge

sublima begreppetfeed-bac/e döljer dock någotDet är störstasom av
betydelse: nämligen praktiken informera indikerarattatt att- -
sändaren förväntar ömsesidigt samtal eller dialog.inte sig Detett en

förut-således handla ömsesidig kommunikation.kan inte Enom
fungeraför informationsförmedling ska kunnasättning utgörsatt

mottagandets karaktär. takt med massamhälletsdärmed passiva Iav
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konstruerat allt1900-talet harunder institutionernautvidgning mer
ocheffektmed betoninginformationsstrategiersofistikerade

och kunskapspro-kalkylerande. administrationochresultat Ju mer
samhällsfostrandedesto in-sida,frånduktion institutionernas mer

uppifrån och ned.formation
samhällsprojektetsmodernadetindikerarResonemanget attovan

dilemma.med Institutionernasframåtskridande brottas ett retsamt
politisk,problemansvarstagande för samhälleligaallt större av mo-

nödvändighet.karaktär, börkunskapsmässigralisk och ses som en
utvecklingdennaförlorat iviktigtSamtidigt har gåttnågot vägen

medborgar-samhället:aktiva deltagandemedborgarnas inämligen-
politisk ochåskådarrollgradhögre passivbesitter allti urenna

soff-politiska till-befinner dettasynvinkel.moralisk Vi i segaoss
blidet skullealdrigemellertid meningenstånd dag.i Det attvar

från förstaprogramförklaring harmoderna projektetsdetta vis. Det
moderna har alltiddetmycket ambitioner:början så störrerymt

kommunikativamedborgarnasdrömideal ellervilat ett en om
allmänthandlardelaktighet samhället.deltagande och i Det om

vilketoffentligoch fastställande meningopinionsskapande av en
formande politi-aktivaför medborgarnasuttrycksåledes ska avge

dockideal har successivt ätitskommunikativaken. Dessa upp av
ställningdominerande iinstitutionell praxis institutionernas sam--

möjlighetmedborgarnasföljaktligen undergrävahället tenderar att
möjligt konsta-såledespåverka livssituation. Detsin är attatt egen

för medborgarnafinns tillföljande paradox: Institutionernatera
hur harmedborgarnauppfunnits och legitimeratsharskull, de av -

förvandlas till de-kunnatinstitutionella verksamhetendå den en
möjligheter till kom-medborgarnasmotverkarkraftstruktiv som

fin-bemärkelseoch moraliskdelaktighet politiskmunikativ Häri
samhälletmodernadetsvårknäckt ekvationsåledes somenner

har kunnat lösa.inte
teoriurvalredovisaföljaktligendennaSyftet med är ettatttext

presenteradedetperspektiv problematiserarolika äm-ovansom ur
uppmärk-framför allt skainstitutionella verksamheterDenet. som

rela-massmedierna, och dessa institutionerspolitiken ochärsammas
bemärkelse.kommunikativochinformativtill medborgarna ition

och kom-informationsåledes kring begreppencirkulerarUpplägget
kanbegreppbehandlingen respektivedärmunikation sägas ut-av

perfekt samhälleteoretisk drömutopisktrycka ett uromen
teoretiskslagsredovisasAvslutningsvisdemokratisk synvinkel. en
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mardrömsliknande nedmontering informations- och kommu-av
nikationsbegreppens demokratiska potentialer.

Information perfekt informationDrömmen Inledningsvis.om
sker diskussion informationens och den informa-tronen om
tionsbaserade relationen mellan ochinstitution medborgare som
den avgörande faktorn förverkligandeti demokratisktettav sam-
hälle m.fl..Lippman

Kommunikation perfektDrömmen kommunikation2. I nästaom
behandlas kommunikationens betydelse för rela-steg tron att

mellantionen ochinstitution medborgare fungera inomatt ramen
för demokratiskt samhälle Dewey.ett

Informationens och kommunikationens frånvaro implosion
Mardrömmar informationens och kommunikationens tillkorta-om
kommanden relationen mellan och medborgare. Avslut-i institution
ningsvis nedmontering de tidigare perspektivenpresenteras en av -
således drömmarna relationen mellan politiken, massmedier-attom

och medborgarna kan lösas utifrån sådana begrepp informa-na som
och kommunikationtion Baudrillard.

Drömmen information änom snarare
kommunikation

Inledningsvis sker således koncentration informa-begreppeten
ochtion, bestämt med frånutgångspunkt Walter Lippmansnärmare

teorier. amerikanskeDen journalisten och analytikernpolitiske
följde denLippman amerikanska demokratins börjanutveckling i av

1900-talet. samtidsanalyserHans resulterade slutsatseni demo-att
kratins utveckling präglades rad allvarliga problem. Lippmanav en
hävdade emellertid förekomsten korrekt informationsförmed-att av
ling från institution till medborgare skulle kunna det moderna
samhället köl. levererarOm institutionerna välgrundad ochrätt
sanningsenlig information till medborgarna, skapas viktig platt-en
form för det moderna samhällets utveckling förnuftig, demo-av en
kratisk och ordning.rättvis Därmed kommer Walter Lippman att
fungera exempel den högst problematiska drömmensom om

det institutionella informationsförmedlandet förmår lös-utgöraatt
detningen moderna samhällets alla problem.

det vetenskapliga verket Public frånI problemati-Opinion 1922
Lippman massamhällets framväxt, vilket karakteri-inte minstserar
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iakttar hur detgenombrott. Lippmanmassdemokratinsavseras
för fol-berederdemokratisystemet successivtrepresentativa vägen

beslutsprocesserna,politiskadeltagande deikets eller majoritetens
mellansocial relationuttryckasföljaktligen kan ivilket termer av en

etableradedenparlamentet,politiska regeringen,den institutionen
och folket.folkvaldamellan demedborgarna Hanochpolitiken -

världmedbefattar sigpolitiska institutionendenkonstaterar enatt
intellektuell be-förefaller iverklighetoch svår att greppasomen

svårhanteradtvivel uppfattasvärlden börmärkelse: utan som en
därmedsida krävspolitiska institutionensdenkomplexitet. Från
ska kunnakomplexitetenhandlande förochtänkandeförnuftigt att

uppgift,viktigastedemokratinshanteras Detta ärrätt sätt. menar
förnuftets ipolitiskadetenbartdetLippman närvaroär genom-

frihetenochmedborgerligaden rättvisanbeslutsprocesserna som
försvaras.kan

förverk-verklighetenpolitisk hanteringtillfredsställandeEn av
medsamhällspolitikenaktuelladen denligas i mån överensstämmer

obser-samhälleallmänheten. det Lippmanförbästvad Iär somsom
förfolket eller inommajoritetendet meningenär ramenattverar, -

samhällspolitikensskademokratinden representativa ut-styra-
utvecklinghand.innehålloch Dennaformning öppnar uppegen

politikenallmänhetenpolitiska realitet:följandeför Om ut-styr
folket be-automatisktväl ochallmännaskristalliserar detsig ve -

därefterinnehåll, vilketutformning ochpolitikensstämmer
logisktden politiska institutionen.fullföljs Hurverkställs och av

dentorde vältycka dettakanhelstoch rättvist varamansom -
utveck-dennabeskrivningsådandemokratin En munter avsanna

hosemellertid knappast Lippman. Denneling finner tvärtomärman
litar intedemokratiska Lippmanscenario.detta högstorolig över

ochkunskaperforma depotentialintellektuellamedborgarnas att
politikens tidevarv.modernadenförnuft krävsdet isom

förhållandensvenskanutidatillämpasLippmansOm oro
folk-verkligen denSkafrågeställningar:följandeframträder kanske

frågankompliceradehögstdenliga majoriteten avgöra ettom
valutaunioneuropeisk Förinträdesvenskt i attgemensamen

ochdigerbesittabörkomplexitetdennakunna begripa om-enman
nationale-medfylld till bristningsgränsenkunskapsbank,fattande

undraDärmed kansakkunskaper.politiskakonomiska och omman
ochegentliga behovfastställaförmår sinaverkligenmedborgarna att

hög grad allierarhurfrågainveckladedennai Iintressen passsanna
dennaoch kunskapenförnuftet,med sanningenmajoritetensig om

känslobetonadeutifrånsakenstället bedömerfolketsak Tänk iom
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förenklade förklaringar eller andra "irrationella" faktorerargument,
olikartad karaktär Förekomsten sådant politiskt scenarioav ettav
uttryck för liberal-demokatiskt förnuftsmässigpåger ett system

dekis, befarar Lippman. Ovanstående provocerande vittnarpassage
följande grundläggande lippmansk faktorerprincip: Allaom som

kan tänkas undergräva den kunskapen bör elimineras från desanna
politiska beslutsprocesserna. Följaktligen fördomar, ideologiskt
besudlade förförståelser och förenklingar specifika makt-ävenmen
och klassintressen. det politiska beslutsfattandetI ska enbart den

kunskapen dominera.sanna
Lippman följaktligenuppvisar misstro medborgarnasmoten

potential frambringa förnuftigt tänkande komplexai politiskaatt ett
frågor. ihärdigaDen framförprojiceras allt den institutionpåoron

kanske spelar den avgörande rollen för medborgarnas bedöm-som
denningar komplexa verkligheten: nämligen massmedierna och iav

synnerhet nyhetsförmedlingen. riktigt problemetDet för detstora
liberal-demokratiska finner han således relationen mellanisystemet
massmedierna och medborgarna. konstaterarHan massmediernaatt

den kommunikativa länken mellan den etableradeutgör politiken
och medborgarna, och enligt Lippmans idealmodell förutsätts mass-
medierna kunna erbjuda medborgarna sanningsenlig information om
de politiska frågor medborgarna förlängningeni ska medsom vara
och besluta Massmedierna klarar dock hanterainte dennaom. attav
viktiga uppgift, Lippman. lider högst allvarligDe ochmenar av en
illavarslande åkomma sig i journalistikens oduglighet iyttrarsom
fråga beskriva och och verkligheten korrektpåattom rapportera ett
sätt.

The hypothesis, which the fertile, that andtoseems mostme news
truth the thing, and be clearly distinguished. Thenotare same must
function of signalize the function of truthtonews event,an to
bring the hidden facts, them relationinto with each other, andto set

1make ofpicture reality whicha on act.men can

Massmedierna usla verkligheten,återgeär Lippman,att menar
och konstaterar vidare journalistiken besitter rad brister iatt en
epistemologis/e bemärkelse. Med epistemologi demenas processer

präglar människans fastställande kunskap, och enligt detsom av
denna sak problematiserasmönster Lippman, handlar detsom av om

relationen mellan den tolkande människan, den omgivande verklig-
heten och språket med vilket verkligheten och kart-representeras
läggs. Massmedierna låtsas de förmedlar sanningsenlig informa-att
tion de självai verket enbart förmår humnär verklig-att ettge om
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lösryckt beskrivning därverklighetsfragment här ochheten. Ett en -
massmedierna klämmaförmår emellertidmycket intesåän attmer

till framproduceraideligen skyldigaMassmedierna sigsig. gör attur
förvängda bilder verk-följaktligen förenklade ochstereotyper av-

konstaterades de samhälle-dennainledningenligheten. I text attav
beträffar olikavadskiljer praxis: i institu-liga institutionerna sig

handlingsmönster.förekommer skilda tanke- ochtionella sfärer
verksamhetinstitutionellagäller massmediernasDetsamma vars

kombination medför verklighetenmetoder hantera iinvanda ettatt
Enligtföljaktligen framodlarspråk Careysrutinmässigt stereotyper.

enbart klararjournalistikentolkning konstaterar Lippman1989 att
ned tillverklighetsstoff kan brytasförmedla sådant minstaatt som

siffrornaSportresultat, debeståndsdel: exempelvisstatistiska senaste
dödsfallz. komplikationsgraden höjsfrån börsen eller Så ettsnart

journalistiken bet verkligheten.gårsnäpp,
massamhällets och massdemokra-medvetenLippman är attom

med hjälpenbart kan fungeragigantiska maskineritins massme-av
informationmeddierna besitter potentialeneftersom dessa nåatt ut

Likvältill samhällsmedborgare. Lipp-praktiskt alla poängterartaget
bidragit till detinflytande harmassmediernas attstora mo-man att

det kanderna har ordentlig inte;amhällsprojektet gått sägassnett:
finnas samhället präglatopinionsskapandereellt allmänt iett av-

olikamedborgarnas bedömningareller mindre självständiga avmer
politiska längesakfrågor. allmänna inteopinionen existerar såDen
medborgarna verklig-degenererandefaller offer för massmediernas
hetsbeskrivningar. medbor-Journalistikens sigsätterstereotyper

klassens tanke-kategoriernäthinnor, och dessa andra stereo-garnas
eftersom med-politiska beslutsfattandetbesudlar således dettyper

från massmedierna.informationonekligen hämtar Detsinborgaina
samhällspolitikenhar maktenmedborgarnasåledes inte överär som

ochmassmedierna,tillfaller stället iapinionsbildande makten iden~—
frånsamhället mycket långtbefinner det modernatillstånd sigdetta

hävdardemokratisk ordning, Lippman.en
vetenskapen aukto-tilldelalösning består iLijpmans störreatt

stereotyp-träsketmassmedialadetVetenskapen bör iritet. rensa upp
verklig-världen ochfram den kunskapenvaskasyftei omsanna

kunskapsproduk-vetenskapensmedvetenheten.Lippman är attom
konventioner, detmetoder, ochsärskilda rutinerbesittertion år

vetenskapen framproduce-kunskapsärskildsåledes snäv somen
verklighetsbeskrivandets ranking-fall helst,vilketiMen somrar.

första plats medanodiskutabelvetenskapenlista ligger mass-en
Enbart med hjälpbakombefinner hopplöst långtsigmedierna täten.
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vetenskapen kan det moderna samhället och dess liberal-demo-av
katiska framodla samhälleligt förnuft. samhället krävsIsystem ett
därmed initierad vetenskaplig föraskaDennaexpertgrupp.en grupp

debattintern vilka politiska förslag kan tänkas bästen om som vara
för allmänheten, vidare ska denna intelligenta skara också ha som
uppgift lägga fram faktaorienterade uppgifter ska fungeraatt som

underlag för politiskt beslutsfattande. Vad händer då med med-som
borgarna, kan fråga Enligtsig tolkningmin kanLippmanman av

medborgerligt politiskt bli aktuellt samband mediett engagemang
de tilldelas uppgiften godkänna alternativt underkänna denatt att

etablerade politikens förslag. indikerar vidare medbor-Detta att
deltagande de politiskai ska ske enligtgarnas ettprocesserna

"trycka-på-ja-eller-nej-knappen-koncept.

påtagligaDen Iidelsen för

informationsbegreppet
Vad det då för med lyfta frammening Lippman demokra-iär att en
tidiskussion fråga besvaras bästDenna inled-1999 viattgenom

skalar bortningsvis delar hansvissa tänkande verkar liteav som
malplacerade milleniumskifteskontext:i den okänsliga elitismenen
och den bitvis tilltron till vetenskapen.naiva återfinns emel-Kvar
lertid kan sublima höjder samhällspolitikennå inomtron att man

hjälpmed informationsförmedlandets praktik. lidelseLippmansav
för informationsförmedlandets praktik har lång tradition detien
västerländska tänkandet.

nutida medie- och kommunikationsteoretikernDen John B.
Thompson framför liknande samtidigt bitvis1997 en men annor-
lunda och human version Lippmans teori sinmer av genom argu-

för deliberativ demokratiordningmentation deliberative demo-en
Thompson konstaterar relationen mellan dencracy. etableradeatt

politiken den politiska institutionen och medborgarna ingalunda
kan kommunikativ sådan. heller kan relatio-Inteses som en man se

mellan massmedierna och medborgarna dialogi ellertermernen av
kommunikation. Massmedierna karakteriseras ställeti medie-av en
rad kvasi-interaktion låtsas-kommunikation besittersom en
monlogisk karaktär med aktiv sändare och passiv mottagareen en

oundviklig konsekvens. massamhälle och massdemo-I ettsom en
krati kan det fungerainte vis.något annat

Thompsons koppling till tänkande återfinns defini-Lippmans i
deliberativ demokratiordning:tionen för det hela skaav en att
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praktikinformationsförmedlandets premi-fullbordas krävskunna att
läggsoch utopierforna drömmarsamtidigtutvidgasoch someras

demokratin börochpolitikenutopiska drömmarhyllan attom- ochrealistiskUtifråndialog.kommunikation ochbasera sig en
kommunikations-begripasåledesbörlogisk bedömning, attman

medupphöravidareVioch dialogbegreppen måstepassé.är att
hela tiden börpolitiskamedborgarnasdrömma engagemangattom

sfäreroffentligasåledesellerlokaleri rum,gemensammaarrangeras
ske detförutsättsmedborgaremellanpolitisk debattvilkainom -

enbartmedborgareengageradpolitisktlika bragår ge-att vara en
politiskoch delframför TV:nhemmasitta ta avatt ensamnom

politiskadet faktiskaochdetinformationsförmedling. Så sannaser
tidevarv.samhälletssenmodernadetiutengagemanget

Även blindatill fullo delar LippmansThompsoninte troom
informa-denneframhäverexpertiskunskaper,och dessvetenskapen

ochmellan institutionrelationenbetydelsetionsförmedlandets i
ska bestå iinformationenföreställer sigmedborgare. Lippman att

Thompsonmedan ikunskap,fastställandevetenskapens sannav
plu-präglasinformationen skabetydelsenframhäverstället avattav

perspektivolikaföljaktligennedanjfr så mångaralism Dewey - Även dettaskiljerde sig imöjligt.frågaoch omsomsammaen
informationsbegreppetsframhävabådatenderar deavseende att

dialogbegreppet.ochkommunikations-auktoritet över
medbor-tillfrånpraktik institutionInformationsförmedlandets
roll detfortfarande viktig ioch spelarspelathar följaktligen engare

samhällsordningdemokratiskkring hurtänkandetvästerländska en
ochmellan institutionRelationenfungera bästakunna vis.ska

sändare tillfråninformationbasera sigmedborgare måste motta-
förnuftet enbart kanochkunskapendärför den1att sannagare
verksamhetensinstitutionelladenmed hjälpproduceras expert-av

informationsförmedlingdärförellerkunskaper Lippman 2 att
sociala relationendenbeståndsdelenrealistiska iendadenutgör

massamhälleThompson -ioch medborgaremellan institution ett
ochkommunikationtill reellmöjligheternaföljaktligenförsvinner

dialogiskexempelvisoch medborgaremellan institutiondialog en
och medborgare.makthavaremellanrelation

för-ochrealismportiongivetvistänkandeDetta storenrymmer
informationsbe-lidelsen föruppenbaradennuft. Likväl besitter
tidigare har iocksåproblem, vilketfundamentalt nämntsgreppet ett

praktikinformationsförmedlandetsdenna Trots är avatttext.
detmassamhället, råderunderhållabetydelse förgrundläggande att

tenderarutvidgade praktikständigtdennatvivelinget attattom
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undergräva hela det liberal-demokratiska grundläggandesystemets
ideal: medborgarnas aktiva kommunikativa deltagande politikeni
och samhället. fall framträderLippmans dettaI problem mycket
tydligt. blindaDen vetenskapligt grundad informationsför-tron
medling bidrar förlängningeni till Lippman avpolitiserar med-att
borgarens roll samhälleti till förmån för institutionernas depraxis. I
politiska blir således medborgaren doldis kulissernaiprocesserna en

enbart förväntas dyka den politiska detnär ärsom upp scenen
dags tycka-och-trycka de politiska valen, folkomröstningaratt

grundläggandeDetta dilemmaetc.. uppmärksammade inte minst
john hanDewey del Lippmans teorier 20-talet.när tog av

Drömmen kommunikation änom snarare
information

John liksomDewey Lippman intresserad problematiseraär attav
relationen mellan ochinstitution medborgare framväxteni ettav

samhällemodernt Och Dewey koncentrerarangriper Lippman,när
han sig inte minst uppfattningLippmans den vetenskap-attom
liga institutionens auktoritet massmedierna och slagsöver annat
tänkande samhället.i skillnaderna mellanFör de tänkarna skatvåatt
kunna framkomma någorlunda konkret krävs inlednings-visett

betraktelsevis kunskap,Deweys ochnärmare sanningen av syn
språk.

Till skillnad från Lippman vetenskapenDewey inga-attmenar
lunda förmår den absoluta världensanningenatt representera om
och verkligheten. Liksom massmedierna besitter vetenskapen en
oförmåga framodla det absoluta vetandet. håller tillDeweyatt stor
del med Lippman massmediernas hanteringar verklighetenattom av

alltidinte bästa kvalitet, det innebär automatisktinteär av men att
vetenskapen uppfattas denmåste kunskaps-primära ochsom san-
ningsproducenten samhället.i Enligt börDewey vetenskapen ses

flertalet debattdeltagare hur verkligheten ska tolkas.som en av om
handlar debattDet egentligi mening aldrig kan sägasom en som

avslutas. Samhället sådant karakteriseras ständig tolk-som av en
ningskamp där frågor och kunskapsanning hela tiden stårom
spel. Enligt bör vetenskapenDewey fyllagivetvis viktig funktionen

denna debatt,i den ska tillåtasinte auktoritet deutöva övermen
andra deltagarna. således delvisDewey kritisk till vetenskapenär
eftersom dess mekanismer syftar till avsluta den oändliga debat-att

verklighetens beskaffenhet: detta sker således formiten om attav
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och liggersaker tinghurmedhela tiden envisasvetenskapen sägaatt
till.

massmedi-uppfattningkonstaterades LippmansTidigare attom
sanningsenligtverklighetenbeskriva sätt.enbart låtsas etterna

besittervetenskapenpåpekandetmedemellertidkontrarDewey att
låtsas-lek.slags Genomdennaegenskaper iskickliga veten-än mera

medbor-uppfattning hosskapasframtoningauktoritäraskapens en
kanfaktakunskaperna intevetenskapligaförmedladedeattomgarna

böregentlig meningoch diskussion.för kritikföremål I ävenbli
debatterandeargumentativauppfattasvetenskapens utsagor som

beskaffenhet.verklighetenspåståenden om
haneftersomsåledes LippmaninteDetta an-passarresonemang

möj-särskild fråga principisamtalet kringochdebatten ärenattser
stundskerför. ipunkt Dettaochavsluta sätta somsammaatt

absoluta sanningendenframträder. Omabsoluta sanningenden
Efter-debatteradet således intefinns någotframträder att om.mer

vetandetabsoluta san-detproduceraförmårvetenskapen attsom
uppfattas någotvetenskapen måsteLippmanning, somattanser

samhällsde-deltagare ivanligenbartoch något större än enmer
ochhelst,hurochsaker tingVetenskapen intepåstårbatten. som

tänkande:tyckande ochsubjektivtföruttryckhellerden integer
drfallet.4 vetenska-Därmed börellervad interedovisarden ärsom

massmedi-tänkande, och minstintedominera överöver annatpen
erna.

olikar-och DeweysLippmansvittnarDetta attomresonemang
tolkaskulle kunnabetingelser.språkets Manuppfattningartade om

hanochför språketräddegentligendet Lippman är att upp-attsom
Samtidigtaktivitet.riskabeltämligenspråkanvändningfattar som en

kommunikationallgrundläggerochmöjliggörspråket givetvissom
talar ellersiglöperinformationsförmedling,och manvareman -

språkethurBeroendemisslyckas.alltid riskenskriver att-
uppfattningarochtolkningarolikaoch tillämpas, uppståranvänds

kon-såledessändarenförlorardettasak.och På sättsammaom en
harvadanvändandetroll över sommottagarens avmottagaren -

sändarenutfall vadheltkanoch kommunicerats änannatettsagts
dettaföljaktligenOch detfrån början.medhade räknat är som

vik-finnersåledeshäroch detfrukta,tenderarLippman är enatt
Vetenskapens rigo-vetenskapen.förlidelsehanstillanledningtig

verk-objektivadessmedkombinationbegreppsdefinitioner irösa
försök tämjaendabörlighetsbeskrivningar attstortettses som

såledesmålet uppnåvildhet. primärapotentiella Detspråkets är att
renhetspråkligadennaverklighetenbeskrivningenexaktaden av -
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förutsätts kunna eliminera olikartade tolkningar ochav en samma
sak. För Lippmans ideal institutionell informationsverksam-att om
het ska kunna fungera krävs det använda språket till hundraatt pro-

med den verklighet beskrivs.överensstämmer handlarDetcent som
språk skiljer frånsig massmediernas och för-ettom som stereotypa

vrängda metoder för beteckna verkligheten. heller fårInteatt att
språket besitta vardagsorienterade inslag, infiltrerat subjektivtav
tänkande och tyckande.

För Dewey språket någonting enbartänrepresenterar annat ett
verktyg användasmåste precistså möjligt i relationensom som
mellan sändare och Språket grundlägger den socialamottagare. ge-
menskapen mellan människor. Uppkomsten och formandet av en
kultur bör först främstoch förstås med utgångspunkt från män-
niskors språkanvändning. Till skillnad från Lippman Dewey inteär
det minsta rädd för språkanvändandets oförutsägbara utfall. Dewey
finner viktig med språket aldrig kan fungera tillpoängsnarare en att
hundra vilket hänger ihop med hans uppfattningprocent attom en
kultur eller samhälle aldrig kan fardigkonstraerat. Kul-sägasett vara

produceras och reproduceras ständigt olikartad språk-turen genom
användning vilket följaktligen manifesteras skillnaden mellangenom
exempelvis vetenskapligt, religiöst, massmedialt eller vardagsrela-

språkbruk. dessa skilda språkpraktikerNär och konfron-terat möts
framträder olika subjektiva verklighetstolkningar och följakt-teras,

ligen åsiktspluralism. kommunikativaDen friktion kommer tillsom
stånd, vidare uttryck för det aktiva och ständigt pågåendeger sam-
hället där debatten och diskussionen sanning, kunskap, politikom
och moral, aldrig kan avslutas. språketGenom och kommuni-sägas
kationen upprätthålls denna diskussion alli oändlighet och det är
detta kulturens och samhällets fundament.utgörsom

Genom Deweys språket, framträder således hans tvekansyn
inför den vetenskapliga institutionens informationsförmedlande
samhällsfunktion. Vetenskapen vill diskuterainte och debattera.

icke-kommunikativaGenom sitt vill vetenskapen i ställetmanér
ideligen visa det absoluta sanningsskåpet ska stå någonstans.var

uppfattarDetta delvisDewey destruktivt eftersom kulturensom
och samhället innebär ständigt pågående diskussion och debatten -skillnaden och pluralismen frågai tänkande och handlande ärom
följaktligen den huvudsakliga med demokratiskpoängen en sam-
hällsordning.
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ochmassmediermellanRelationen
kommunikativaDeweysmedborgare ur

perspektiv
faktumdetkonstaterasärskiltdetDärmed blir inte svårt attatt

hur relationenuppfattningarskildabesitteroch DeweyLippman om
samhäl-modernadetskamedborgare iochmellan institution utse

mel-relationenhurderasminst iframkommer intelet. Detta syn
Enligtfungera. Lippmansböroch medborgarnamassmediernalan

eftervetenskapenmedenlighetmassmedierna iborde strävaideal att
tillinnehållfaktasärskiltsändaellerförmedla mottagarna.ett

innehålldettaavläsaskaocksåMeningen ettär mottagarnaatt
och tolkarinsuperkorrekt visPå såsätt. mottagarna gemensam

följakt-perfektadensak.och Dettainformation ärsammaenom
medborgareochmellan institutionrelationeninformativaligen

perspektivoch Deweyssändaremellan sammamottagare.samt
lippmanskadeoch nedgradhögproblematik, vänder i upp

institutionmassmediernamellanrelationentankebanorna. I som
Massmediernasföljande vis:detförhåller sigoch medborgare

förrän dettillfinns existerarbudskapet intesändainnehåll det
medräcker inteDetoch debatteratsdiskuteratshar mottagarna.av

talakunnaskaförfaktakunskaperinsupandepassivt omatt manav
föds,till, detInnehållet kommermedieinnehåll.reellt närmastett

debatterande inomochdiskuterandetolkande,mottagarnasgenom
följ-formas uppgift bestårMassmediernas primäravilken mening

de skadiskussioner,samtal ochoffentligaaktligen i att generera
kommunika-derasmedborgarna iförverktygslagsfungera ettsom

allmän opinion.skapandetochaktiviteter idialogiskaochtiva av en
spelardet intevidareskillnad från DeweyTill Lippman attmenar

budskapsändarenstolkarinterollalltför ettmottagarnastor om
diskussionereftersomböroch Det tvärtomsätt. snarare varasamma

massmedi-tillkommeremellanmedborgaredebatteroch attgenom
massmediernaskilda såtolkas vis. Det måbudskap attvaraernas
signalsändaförmårenbartnyhetsrapporteringenoch attatt omen

någonstansö, tolkan-följaktligendetinträffatharnågonting ärmen
desynnerhetochväsentliga, idetsignalsändadennadet ärsomav

tänkaochtolkaSkillnaden itolkningmönstren.olikartade sättet att
samhäl-pågåendedetkarakteriserardettasak,ochkring sammaen

och värl-verklighetensdebattenellersamtaletoändligadetlet, om
institutionfårtillstånd inte någondettaOchbeskaffenheter.dens

tillåtasvetenskapen rasera.som
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påNaiv mojlighettro till kommunikationi
dagens samhälle

Medan Lippman drömmer epistemologisk renhet den infor-iom
mationsbaserade relationen mellan institution och medborgare,

Dewey mänsklig kommunikationpoängterar det bästaäratt som
finns. efterlyser offentligaHan vilkainom medborgarnas sub-rum
jektiva uppfattningar världen och verkligheten ska kunna mötasom
och konfronteras. demokratiskaDet samhällets viktigaste bestånds-
del följaktligen det kommunikativa handlandet.är den offent-Om
liga kommunikationen lyckas fram till detnå eller såle-årsanna
des allsinte lika viktigt medborgarna faktiskt kommunicerarattsom

politiski och moralisk bemärkelse.
Deweys finnerI teorier således tankar allra högstaiman som

grad avhandlas deni nutida diskussionen demokratins kris. Lik-om
denna diskussion ofta tenderar referera till tid ochsom att etten

stadium samhälleti då allt mycket bättreså ställt med demokra-var
vadtin det nuförtiden, drömmerän sig ocksåär Dewey tillbaka till

epok längre finnsinte eller kanske aldrig har funnits.en som som
handlarDet samhälle inte kompliceratså och in-ettom som var

vecklat det moderna faktiskt handlarDet där deär.som om en era
institutionella verksamheterna skapatinte avstånd mellanännu ett
de folkvalda och folket eller och lekmän. handlar vida-Detexperter

samhälle där den muntliga face-to-face kommunikationenettre om
frodas och där medborgarna avhandlar politiska och moraliska
frågor utifrån personliga och subjektiva perspektiv. Pluralismen
lever och medborgarnas aktiva politiska handlande realitet. Iär en
denna lilla-huset-på-prärien-kultur träffas medborgarna kontinuer-
ligt och makthavare finns alltid inom räckhålltorget, ortens om
det skulle behöva diskuteras offentlignågot karaktär. detta slagsIav
samhälle lever det offentliga heltpå detisätt änrummet ett annat
moderna eller det nutida senmoderna samhället. sitter inteMan
hemma framför TV:n och del information, medborgarnatar av utan
tillämpar kommunikativasin och dialogiska kompetens genom re-
ella samtal och debatter.

högstDewey medveten dennaär romantiska tankekate-attom
gori inte särskilt väl med detstämmer moderna samhälletsöverens
utseende. och kommunikativtEtt ideal offras sambandmåste iannat

framväxtenmed det moderna samhället. Trots det kan Deweyav
låta bliinte rikta misstro institutionernas framväxt framföratt mot

allt vetenskapen, den etablerade politiken, byråkratin och deras
successiva Övertagande sådana saker i egentlig bordemeningav som
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politiskhandlandekommunikativa iför medborgarnasföremålvara
samhälleefter inomlämnar sigbemärkelse.moraliskoch Detta ett

före-åskådarroll.sjunkerallt in i Härmedborgarenvilket enmer
fungerakunnaskamassmediernaemellertidställer sig Dewey att
och samtaldebatteroffentligigångdrivarekulturens primära avsom

kunna deltagaoch ska nå-olikaföljaktligen intressendär parter
basis.gorlunda jämlik

följaktli-kankommunikationenhyllandeoavbrutnaDeweys av
påpekande kommu-till Thompsonsrelation 1997ställas i attgen
uppfattas ibördialogbegreppenoch passénikations- somnumera

samhället.delaktighetpolitiska i Begreppenmedborgarnasfråga om
nutidadetförverkligasaldrig kan isakerodlar drömmar somom

ochenbartskapardrömmar ångestsamhället.senmoderna Dessa
denkunna observeravänder kommerpanik än attvart oss-

föreställahelt enkeltförfall.ordningens Videmokratiska måste oss
och vidarepolitiska någotmedborgarnas såsom annat,engagemang

detalrightuppfattasandra faktiskt kandetta även omsomatt —
information,färdigpacketeradinsupandehandlar passivtett avom

sketenderarenbartmedborgarasoch även att ge-engagemangom
definitio-framtidaoch folkomröstningar.valdeltagande Denom

funderingarnakommandeoch, dedemokratibegreppetnerna av
innebära, i visssamhälle kan tänkasdemokratiskt måstevadöver ett

tankegods.gammaltbefrias frånmån

mardrömmarFrån tilldrömmar

denna punktfram tillharsåledesviktigEn poäng sparatssom --
följande Lippmansformuleras vis: Ominledningsvisbör teore-

verkligenmedborgarnafungera krävskunnaplaner skatiska äratt
verk-beskrivandevetenskapensdelintresserade avsannaatt ta avav

massmediernasfrånskyddade till sigsamtidigtligheten, attsersom
kommu-Vidare kräververkligheten. Deweysfelaktiga versioner av

försökerverkligenmedborgarnaidealoch dialogiskanikativa att
moralisk bemär-ochpolitiskoffentlig debattvital iupprätthålla en

använderverkligenmedborgarnaoch det kräverkelse, även att
samhället. Lipp-kommunikativtaktivera iför sigmassmedierna att

förutsätterstorbyggenteoretiskaframför allt Deweys attmans men
samhälleligadeltagavilligaverkligen seriösamedborgarna iär att

verkligenmedborgarnadetvadverksamheter. Men är säger attsom
indi-finnerNuförtidenallt detta mångabli involveradevill i man

denställermedborgarna intekationer ömsaatt omatt upp
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sociala relationen mellan självasig och det institutionella. Vid fler-
talet tillfällen denna hari det påpekats det institutionellärtext att

helapraxis tiden krymper och möjligheten till med-som utrymmet
borgarnas aktiva politiska och moraliska delaktighet samhället.i Det

således institutionerna ska betraktas den destruktiva ochär som som
den tenderar underminera möjligheternastygga parten, part attsom

till reellt demokratiskt samhälle. emellertidDet möjligtärett att
vända och ned hela kan likaDet sågärnaupp resonemanget. vara

det medborgarna harinitiativ framodlatär institu-att egetsom
dominans.tionernas politiskaDet uppenbara från-engagemangets

kanske helt enkelt bör uppfattas medborgarnas egenhän-varo som
diga val bryta med auktoritärasin fadersgestalt: den politiskaatt upp
institutionen. detta formulerarPå vis den franske tänkaren Jean
Baudrillard den utvecklingnegativa brukar betecknas isom termer

avstånd mellan den etablerade institutionella politiken ochettav
medborgarna. Baudrillard glömmer långtifrån massmediernas roll i
detta sammanhang. konstaterarHan massmedierna befinner sig iatt

odefinierat landskap, mellan politikennågonstans och med-ett
borgarna och de riktigtinte de skaparti ska de försökavet vems ta:

skilsmässan mellan politiken och medborgarna eller ska dereparera
alliera sig med medborgarnas apolitiska leverne successivtattgenom

förmedlandet meningsfull politisk information Enligtöverge av
Baudrillard försöker massmedierna klara allt detta ochatt av en

vilket fårgång, ödesdigra konsekvenser vad beträffar relatio-samma
mellan den etablerade politiken och medborgarna.nen

Mardrömmar information ochom
kommunikation

drömmarDeweys demokratisk ordning baserad kommu-om en
nikation fungerar facitinte. falletSom kanså anknyta tilläratt
de frågor dominerar den nutida diskussionen demokratinssom om
utveckling: det till med detHur står medborgerliga engagemanget
bland medborgarna Varför inte medborgarna delaktiga de poli-iär
tiska Vad för vitaliseraprocesserna måste medborgarnasgöras att
deltagande politikeni

har redan erhållitVi från angående dennaDewey sak, ochett svar
enligt hans det den institutionella och desspraxisärresonemang
dominans medborgarna skapar detta tillstånd. Vidare kanöver som

således också ifrågasätta denna eftersom det lika kangärnaman tes
medborgarna heltså enkelt längreinte vill bli involverade iattvara
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tillhandahåller.politiskaden institutionende arbetsprocesser som
mednedanvidareutvecklasskadennaföljaktligen teoriDet är som

dehelst kännsfallBaudrillard. vilkethjälp IJean ovan upp-somav
kanskeförut, ochdemhar hörtgamlafrågorna viradade gatan,som

leder tillfrågeställarnasallvarliga idet den rösterär atttonen som
allvar-dennaspridströtthetsvibrationer varjeoch gångtristhets-

kom-frågor tenderardessahamnarsak Ju atttapeten. mersamma
hosblir panikendestogäspvarning-skylt,medpletteras störreen

dettaihärdigt projiceraroch allvarsammaden seriösa part som
den politiska institu-såledesmedborgarna:problemallvarsamma

politis-led dettidenhävdarDessationens äratt urrepresentanter. -
följaktli-vilket detsamhällethelainteka engagemanget genomsyrar

institutionelltPolitiken bedrivsborde. inom ett menrum,gen
be-samhället där majoritetenomgivandedetsidanandra iväggen,

med undantagaktiviteterfrodas heterogentfinner virrvarrsig, ett av
befinner sigmajoritetenför politiskt Den utan-storaengagemang.

för politisktplatsenoch bortompolitiskaför de enga-processerna
apatiska medbor-politisktapolitiskadenDärför det inteärgemang.

detoutsider, isamhälleligska betraktas ärutansom engaren som
och de politisktden politiska institutionensstället representanter

eftersom dessamed samhälletkantbefinnerengagerade sigsom
befinnerföljaktligen sig i minoritet.

brutitinitiativmedborgarnaBaudrillard harEnligt Jean eget
framläggeroch dennaetablerade politiken,kontakten med den tes

EnligtSilentoft/9ethe Shadow 1983.boken Majoritieshan i In
medborgarpublikmellanrelationfinns längreBaudrillard inte enen

medborgar-föreställningenpolitiskaoch den institutionen. I om en
och struktureratbild organiseratframträderpubli/e, ett sam-aven

för privataoch sinadebatterarmedborgarnahälle där argumenterar
föreställervidare sigsammanhang.offentliga Näriintressen man

präglas olikadennamedborgarpublik förutsätterdenna att avman
följaktligen kon-vilkaoch ideologier,klassersamhällsintressen,

Kommunika-bemärkelse.kommunikativvarandrafronteras med i
och institutionernasriktadhög gradVidare itionen är mot statens

framod-de allmänna opinionervilket innebärverksamheter att som
institutionellaochde statligaoch förbättraförändrasyftar tilllas, att

bemärkelse.politiskekonomisk ochframför alltverksamheterna i
harvad iföljaktligen DeweyHela detta påminnerscenario tan-om

Habermas teorisynnerhetplmalismen, och 1984ifrågakarna i om
fall.ochoffentlighetensden borgerliga uppgångom

ochfungerande politisktochbildslags organiseratDenna ettav
Verklig-harbland medborgarna, ingensamhälleligt engagemang
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hetsförankring det senmodernai massamhället, Baudrillard.menar
Därmed använder han stället begreppeti eller förmassan massorna

beteckna medborgarnas relation till exempelvisatt sammantagna
politiken. analytiska kategori-Denna existerar egentli-massorna -

riktigtinte och den uttrycker egentligi mening ingentinggen
särskilt: den inte särskild klass eller ideologi,någonrepresenterar
den förinte uttryck politisk vilja eller mål: dennågon verkar integer
besitta politiska ambitionernågra huvudöver taget massorna-
uttrycker renodlad neutralitet. absolut endaDet med säkerhetsom
karakteriserar deras påtagliga tystnad.ärmassorna

tystnad framträderDenna således relationen mellani institution
och medborgare. kanske fannsDet tid, påpekar Baudrillard, dåen
medborgarna den pådrivande relationi sin till samhällsin-var parten
stitutionerna. berodde sådant fallDet i medborgarna hadeatt ett
faktiskt behov upprätthålla och utveckla kontakt med detattav en
institutionella. Via institutionerna strävade medborgarna efter in-
flytande och makt samhälleti och vidare hävdade de också sin rätt

del det materiella välståndet. skapade relationDettaatt ta av en
mellan medborgare och ochinstitution, medborgarna lät såledessig
också involveras dei institutionella verksamheternas socialisations-
projekt. Medborgarna köpte i viss tankekonceptet syftetmån att
med samhället faktiskt består medborgarnasi meningsfulla relatio-

med politiken, utbildningen, kulturen och vetenska-ävenner men
tillstånd upprätthölls framDetta till den dag då medborgarnapen.

blev medvetna de längreinte hade behovnågot störreattom av
institutionerna, och den specifika dag här åsyftas brukar oftasom
kallas för senmodemitetens tidevarv nedan.se

dag det följaktligen medborgarnaI längre deninteär tvärtom är-
pådrivande det ställetäri institutionerna försökerparten utan som
upprätthålla kontakten, denna kontakt under detsuccessivtsom
moderna samhällets framväxt har försvunnit det blå.i Manupp
skulle kunna beskriva detta tillstånd enligt följande Alltmönster:

erhållerexisterar sin levande enbartnågot sinsom status som genom
relation till Utifrån dettanågot brukarsättannat. att resonera man
konstatera människan social varelse endast rela-äratt en genom-
tionen till andra och den andres bekräftelse kan något sägasgenom

Helt ofrivilligtexistens. tenderar den etablerade politiken ochäga
institutionell verksamhet bort/eopplas från detta slags soci-annan att

ala spel. fortsätter med denOm etablerade politiken pri-såsom
exempel, kan konstatera den befinner sig alltmerimärt att en

isolerad tillvaro, och det följaktligen därför den desperatsåär utser
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handlaverkarnuförtiden:kontaktsöker social Detdennär om en
och död.livkamp

andra institutio-politiskaden institutionensiDet ävenär men
Baud-med medborgarnakontaktefter socialdesperation somners

användbar. Institutionernabliranalytiska kategoririllards massorna
försö-och demedborgarna,information tillmeningsfullprojicerar

medborgarna imedkommunikationståndtillmanisktker att
från institutionernadessadebatt. Allasamtal ochform processerav

meningsfulladendelmedborgarnaförsökbör att ta avattses som
fråninsatseralla dessa massivarespondent.ochinformationen Men

tystnad, ochmedföljaktligensida besvarasinstitutionernas större
märksblir, destoinformationenöverflödetochinflationen merav

och destoinstitutionelladedesperationen i ögon,representanternas
medborgarnamed tankenlekerblir Om atttystare massorna.

ochinformations-massivaresponderar institutionernasfaktiskt
fallinträffa sådant Omivad kankommunikationsaktiviteter, sägas

frånframträdadet följaktligenskulledet visså engagemangvore
ochåsiktsplaralismskullevilkenmedborgarhåll, i sin tur generera

medborgarnabland Dewey.handlandetänkande ochskillnad i
uttrycktfrånvarande såsomnuvarandeDen massornasresponsen

frånvaro.plaralismensochs/eillnadensföljaktligeninnebärtystnad,
uppgåendeslags iicke-skillnad ochMassorna ett enrepresenterar

bortvitt-individualitetensindikerarvidaretystnad vilketgemensam
frågaaktörhandlande ifinnsväl detrande. Märk inte någon omatt

före-bakomuttänkt strategidet ligger ingen massornasmassorna,
börkaraktär. inteicke-responderandeoch dess Massornakomst

och deorganiserad socialuppfattas representerasgruppsom en —
förståsenbartkanheller Denågon.inte ettsomtysta massornaav

vilketfenomen institutionernafenomen,samhälleligtabstrakt ett
ihärdigaalla dessakontakt med,ellerförmårinte trotsatt greppa

kanskebemärkelse.kommunikativoch Detinformativförsök i
konkretframträdakan någotframstår syn-sommassornasom om

konstaterandenkonstrueradesarveyandersökningarnasligt genom
undersök-dessatänkandeochtyckandeallmänhetens menom -

intryckettill skapaenbartegentligsyftar meninginingar attatt av
fångas.kanfaktisktmassorna

godasärskiltharaldrig varitBaudrillard konstaterar att massorna
Med meningspro-meningsprodu/etion.förvaltare institutionernasav

sanningsproduk-vetenskapens seriösaexempelvisduktion menas
viktenpåpekandeständigaoch desssådanpolitikention, avomsom

vidareodla detför kunnapolitisktmedborgerligt attengagemang
kanaliseringutbildningens seriösasamhället, ellerdemokratiska av
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kunskaper världen och verkligheten. har,Massornaom menar
Baudrillard, kanske alltid upplevt alienation inför de seriösa teore-
tiska projekt exempelvis Lippman och Deweysom representerar.
Egentligen har kanske under hela det moderna samhälletsmassorna
utveckling, eller mindre ignorerat sådana saker epistemo-mer som
logisk renhet Lippmans sannings-tänkande och meningsfull kom-
munikation politisk och moralisk synvinkel. Eller kanske harur

försökt intressera för dessa allvarligasig sakerseriösaattmassorna
samtidigt har haft fullt med döljasjå de ideligen åter-som man att
kommande gäspattackerna. Därmed Baudrillards denattmenar
nutida debatten medborgarnas politiska apati, vittnarom attom

tillåtsinte naturliga beteende, följaktligensitt sådanautövamassorna
aktiviteter olika kontrasterar institutionernassättsom mot upp-
fattningar vad ska betraktas förnuftiga ochom av som som me-
ningsfulla samhällsaktiviteter: följaktligen de spektakulära, fascine-
rande och icke-seriösa tingen. Företeelser således premierarsom
känslan framför det slags förnuftiga meningsproduktion le-som

uppifrån.vereras
askCan aboutquestions the fact that, after several revolu-one strange

tions and of political apprenticeship, of thein spitecentury twoa or
the trade unions, the theparties, intellectuals and allnewspapers, energy

educatinginto and mobilising the people, there still and willput are
be exactly the in thousand whoyearsten twentysame or a persons
stand and million who remain passive and onlytwentyup not pas-—

butsive, who, allin good faith and with glee and without askingeven
themselves why, frankly prefer football match human and politicaltoa a

7drama

Vidare frågar Baudrillardsig det /eonsmntionensinte inomärom
område upplever den verkliga emancipationen,som massorna enga-

och alla de slags energiska aktiviteter samtidigtgemanget ärsom
frånvarande politiken.inom frånvarandeDen energin i massornas

relation till den etablerade politiken, pånärvarartysta ort,annan
följaktligen inom konsumtionssfären det relationerna tillär genom-

och i varuutbytets förnuftet och smarthetenvaror processer som
tillämpas nuförtiden: det dessa slagsi de verkligaär processer som
revolutionerna sker. väl möjligtvisDet därför den etableradeär som
politiken allti omfattning låter involverassig i varuutbytets-större

politiken framförvispå så allt levereras såsomattprocesser en vara
inför medborgarna. Kanske bör denna utveckling ännu ettses som
exempel politikens desperata försöksista social kon-uppnåatt
takt med massorna.
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hittillskoncentrationentänkande, harBaudrillardsbeträffarVad
politiskaden institutionenmellanrelationenframför allt riktats mot

tystnad. dettauttryckt Ioch medborgarna, såsom sam-massornas
massmediernafunktionfråga vilkensåledesbör sigmanhang man
för inågontingmassmediernaVad kanfyllakan tänkas sägas vara

föreställerBaudrillardsamhällesenmodernaellerdet slags sompost-
sig

implosionenochMassmedierna

inledningsvissammanhang börfunktion dettaMassmediernas i re-
radoch tillämpasförekommertill begrepplateras enett som

tänkande:filosofiskaochBaudrillards politiskaområdenolika inom
ochsamhälle Lippman, mångaslagsimplosion.nämligen Det som

för-väl kunnaskulle mycketverkartänkaremodernistiskaandra
explosions. industrialis-handlarordethjälp Detmedklaras omav

utbred-ständigavaruhandelnsochkapitalismensutveckling,mens
förnuftetsmänskligaframsteg detständigavetenskapens ining,

sådantkunskapsfostrande funktioner. Ettutbildningensellertjänst,
och struk-ordningföljaktligenkarakteriserassamhällemodernt av

verksam-institutionelladeförverkligasvilket minstinte genomtur,
ochtillstånd ordningsocialiserande funktioner. Dettaheternas av

befattarsamhället sigde begreppvidareförutsätterstruktur att som
definitioner.och bestämdakonkreta Begreppmed besitter som

verklighet,underhållning,politik, ekonomi,journalistik,vetenskap,
begåvadebegreppalla dessaoffentligt, privatreklam,fiktion, är-

upprätthållandetbetydelser, och detbestämdamed är avgenom
struktu-organiserade ochdetbetydelserbestämdabegreppens som

vidareutvecklas.ochupprätthållssamhälletmodernarerade
samhällepostmodernt iellerBaudrillard talarNär ettom sen-nu

befinner ihanföreställer sigimplosion, ossatt numeratermer av
modernaoch detmänniskansmodernadenslags slutstadiumett av

fallet,faktiskttydligt bevisutveckling. såsamhällets Ett äratt
Sådanaupplösning.begreppsdefinitionernasbeståendedeutgörs av

uppfattasbörradatsbegreppslags auto-somnumeraovan,som upp
refererabehövernödvändigtvislängreeftersom detecken intenoma

detkarakteriserassak. Vidarebestämdaochtill postmo-sammaen
tecken den mening-med dessa ispellek ellertillståndetderna av en

sammankopplas iochmed varandrakombinerastecknen nyaatten
exempel kanmycket konkretkonstellationer.slags Som nämnas

resulteraroftastalltsomunderhållning vilketmedpolitikens samröre
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ytligi imageinrikad version politiken. utvecklingDenna vitt-en av
således hur till skildavitt tecken imploderar. Tecknennar om synes

varandrain i vilket får till följd skapas.något nytt Istoppas att
senmodernitetens tid bedrivs ohämmad lek med alla de begreppen

det moderna samhället tenderade allvarså jour-som att ta stort
nalistik, politik, verklighet, sanning förlängningen innebäretc.. I
denna utveckling de betydelsemässiga avstånden mellan olikaatt
tecken suddas vilket vidare leder till skillnaden mellanut att exem-
pelvis politik-underhållning, politik-reklam, privat-offentligt, san-
ning-fiktion eller vetande-tro sakteliga bort.vittrar

Enligt Baudrillard det följaktligen massmedierna allraiär som
högsta grad bräschen föri dennagår implosion-utveckling. Genom
teknologins utveckling formi massmediernas potential skapaav att
fascinerandeoch spektakulära affekter kombinationen ljud,genom av
bild och förvandlas inte televisionen,minst till endatext, ett stort
imploderande maskineri. följaktligenDet massmedierna dri-är som

den begreppsliga implosionen. Det i massmediernas regiärver
nämnda begrepp kombineras och konstelleras den slagsisom ovan

lek skillnadeni mellan politik, reklam, underhåll-utmynnarsom att
ning, vetenskap, fiktion, verklighet upplöses.etc.

imploderandeDenna inte minst intressant episte-ärprocess ur
mologisk bemärkelse eftersom massmedierna tenderar upplösaatt
skillnaden och avståndet mellan verklighet och fiktion. denGenom

teknologin och dess artificiella egenskaper simulerar massmedi-nya
fram modeller verkligheten, modeller vilka tenderarerna av att re-

verklighet kan framstå verkligare verklig-presentera änen som som
heten själv hyperrealitet. innebär förlängningenDetta i att mass-
mediernas simulerade modeller verkligheten blir svåraav att separe-

från den kallade verkligaså verkligheten. drastiska ochDettara
delvis överdrivna baudrillardska skullescenario således innebära att
massmedierna längreinte kan referera till verkligheten jfrsägas
Lippmans stereotyper.

Allt detta bidrar ofrånkomligen till massmediernassammantaget
fundamentalt icke-kommunikativa karaktär. imploderandeDe egen-
skaperna kombinationi med det informationsutbudetmassiva form-
ligen förintar massmediernas potential kunna fungeraatt ettsom
verktyg för sändare vill kommunicera meningsfullt tillnågoten som
potentiella information massmedierna projicerar,mottagare. mer
desto fundamentalt icke-kommunikativt blir mediet. tydligtEttmer
tecken kommunikationens frånvaro finner enligt Baud-man,
rillard, i massmediernas försök simulera fram kommunikativatt en
relation, det endast handlarså banalt exempelsåpassom ettom som
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programg.till särskiltringa inTV-tittarna att ettatt uppmanas
kommunikation ska såledesteaterföreställning iDenna ettses som

förhållandet råder.detenda Attatt motsattastort symptom
fungerabördanmassmedierna skulle kunna bära den atttunga som

mellan den politiskainformativ och kommunikativ länk institu-
följaktligen tänkaoch medborgarna intetionen på.är attens

förhållaBaudrillard undrar vidare det kan sig så att massme-om
omvandla alltallierar meddierna detta vis sig attmassorna genom

spektakulärt och fasci-meningsinnehåll tillpotentiellt seriöst något
och tillfredsställaföljaktligen förutsätts underhållanerande vilket

massmediernaskan detEller vismajoriteten inte så attman se
nämnda leken med tecken, vilarframhetsande den en oroovanav

vänder demfrån massmediernas sida att ryggen, sammamassorna
institutionella verksamheterdessa andravis vänt ryggensom massor

förhåller lika ochkanske passivatidigare sigMassorna tysta gente-
omfattning tenderarmassmedierna då dessa allti större attmot upp-

informera/möjligheterna till kommunicera menings-lösa någotatt
massmediernafullt vilket fall helst kan konstatera iI attsom man

mellan den politiskaförsöker skapa social kontaktviss mån att
hyper-och det omgivande samhället, sittinstitutionen men genom

fungera, tenderar dess aktiviteterreala och imploderande sätt attatt
möjligtvisförvandlas till meningslös vilket inte ärmassornaen soppa

med igenom.attsena se
framträder följaktligenBaudrillards tänkandeGenom ett sam-

bortkoppladesfärer fullkomligenhälle, präglat eller domäner,treav
förstainformativ och kommunikativfrån varandra mening.i Den

institutionelladen politiskadomänen seriösa inte minstutgörs av
social kontakt med detverksamheten levatvingas någonutansom

andra domänensamhälle det faktiskt Den utgörsrepresenterar. av
försök hålla ihop samhället kringmassmedierna sinatrots attsom

förinta möjligheterna till kommuni-tenderarnågot gemensamt, att
beträffar relationen mellan den politiskakation, vad in-inte minst

samhället. tredje domänenoch det omgivandestitutionen Den repre-
abstraktade denna entitet vägrar atttystasenteras massorna, somav

därför fin-meningsproduktion deförvalta inteinstitutionernas att
följadet. ärlig chansintresse i intenågot De någonstörre attgesner

grundexempelvis de politiskamed och sig i processernaengagera
egenska-imploderande och icke-kommunikativamassmediernasav

per.
Baudrillards kanskeSlutligen: abstrakta inte nå-ärterm massorna

allmänheten eller medborgar-särskilt sympatisk beteckning avgon
kan tycka.tenderar lukta elitism Lippman,Det att manana.
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Dock, läser Baudrillard mellan raderna, framträderom man en
bild, nämligen folkmajoritetendet besitter detärattannan som

egentliga förnuftet. handlar det slags förnuft det moder-Det om som
samhällets har tenderat förbise.institutioner ochavvisa Baud-na att

rillards implicita framlyftande denna sak, kombination med detiav
faktum besitter potentiell revolutionär börenergi,att massorna en
kanske tolkas indikation det demokratiska samhälletattsom en

lever avslutat.i har tolkat Baudrillardinte Om jaganna ar rätt,nu
den fortsatta demokratidiskussionenmåste djupgåendeiscensätta en

funderare vad fördet slags förnuft och detpraxisöver är som
Ärmoderna samhället hög grad har kommiti utveckla detså att

förnuftdetta ska dominera fortsättningen eller kan detiävensom
finnas bättre förnuftsbegrepp bygga det framtidanågot att
demokatiska samhället kring tycks Baudrillard vilja mena.

Slutligen
artikel ska följaktligen första handDenna i redogörelseses som en

för hur det vetenskapligt teoretiska tänkandet har ochsett ut utser
bakgrund framväxten modernt och förlängningenimot ettav av ett

senmodernt samhälle. Fokus har riktats relationen mellan in-mot
politiken,stitution massmedierna och medborgarna, och hela

denna relationsproblematik har behandlats med frånutgångspunkt
begreppen information och kommunikation. klart detDet står att
har handlat tämligen strikt urval teorier, samtidigtettom av men

de frågorjag teoretiska ochvågar problem harpåstå tagitsatt som
också bör uppfattas tämligen centrala för offentligadenupp, som

Ävendiskussionen kring demokratins utveckling och betingelser.
elitismLippmans kan klart störande element,sägas utgöra ettom

kan komma ifråninte dennes drömmar den perfektaattman om
informationsförmedlingen mellan institution och medborgare lever

Ävenoch frodas det nutida samhället.i tankar häm-Deweys ärom
tade från det amerikanska samhället under 1900-talets början, kan
det konstateras mycket hans drömmande kommunikatio-att av om

fundamentala betydelse för demokratin hög finnsgradi närva-nens
rande samband med dagensi diskussioner kring demokratins kris.
Baudrillards tänkande bör uppfattas överdrifti viss mån som en -

frågainte minst i massmediernas imploderande all kommu-om av
nikation informationoch samtidigt det detsvårt avvisaär attsom-
teoretiska den kallade tystnaden relationenisåresonemanget om
mellan den politiska och medborgarna.institutionen
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teoretiska bidrag kan till-vilket detta slagsdåFrågan är sätt
offentligförnågorlunda konkret inomlämpas sättett ramen en

utveckling Samtidigt kandemokatins tillstånd ochdiskussion om
eftersträva alter-fråga verkligendetta någontingsig är attomman

bör påpekasmöjligt huvuddet Här någotnativt tagetär överom
nämligen deklart för läsaren,säkerligen redan står presente-attsom

förslag vad börkonkretarade kanteorierna inte somses som
demokratiska ordningenoch förbättra den iför vitaliseragöras att

ställaskulle allvar Lipp-eller andra riktningen vem uppena
förstaartikelindikerar följaktligen denna iidéerP. Detta attmans

Enligtfylla reflekterandefunktion. meninghand ska kunna minen
reflektioner de aktuella möj-följaktligen de teoriernabesitter som

uppfattningviktigt egenvärde.mycketligtvis kan Dennaettgenerera
och såledesskulle vilja utveckla nedanreflektionens egenvärde jag

artikel med:avsluta denna
särskilt fo-redogörelserna dock medde teoretiskaSumman av

delvis kontrasteraoch Baudrillard kankus Dewey sägas mot ett
dengrad tenderar präglaförhållande allt högresärskilt i attsom

medborgarna: nämligen denpolitikens relation tilletablerade ut-
demo-sådan och denbidragit till demokratinveckling att somsom

medborgaremellan och iordningen relationen institutionkratiska
projektarbetekonkretomfattning hanterasallt större ett varssom

efle/et kombinationskapasyfte första hand består imål och ii att
åsyftas kallade leon-sammanhang desnabba resultat. dettamed såI

framproducerasreformer följaktligenåtgärderna, dessakreta avsom
och förbättra detsyfte vitaliserapolitiskaden institutionen i att

samhället.demokratiska
exempelföljandeförtydliga detta kanFör använ-att resonemang

börteoretiska tänkandeBaudrillards i vissdas: månDet stämmer att
fiction-berättelse med klartslags politiskbetraktas sciencesom en

Samtidigtmardrömsliknande undertoner.dystopiska ochöverdrivna
slags desperationhans tänkande del densäger som numeraomen

till medbor-relationfaktiskt präglar den politiska i sininstitutionen
baudrillardska tänkandettvivel detråder ingetDet attomgarna.

ventileraansiktetden politiska iskrattar institutionen vågarrätt som
obligatoriska skyldighetlagstifta medborgarnasidén attatt omom

frånförslag kommer bemötassådantpolitiska val.i Hurrösta attett
förutse.följaktligen särskilt Vimedborgarhåll måsteinte svårtär att

aktivbehandlade tystnadentidigareföljaktligen betrakta den ensom
den auktoritärarevolutionärthandling präglad trots gentemotettav

genomdrivandeetablerade politiken.fadersgestalten den Ett av
Baudrillardsföljerobligatoriskt röstande, leder, resone-om man
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säkerligen till ökat valdeltagande, samtidigt råder detmang, men
tvivelinget viljan inbefinna vid valurnorna kom-siginteatt attom

öka. finner således konkret exempel hur rela-Häratt ettmer
mellantionen och medborgareinstitution blir till slags konkretett

projektarbete, präglat eller mindre desperata reparationsar-av mer
beten marknadsekonomisk syftari anda till effekt och resultat,som

förlängningen stället demokra-i tenderar undergrävai attmen som
och relationen mellan dentin etablerade politiken och medborgarna.

återvända till den förra paragrafens inledande förLåt oss partnu
komma fråganvad vadin denärmareatt om summan av presen-

terade denna artikel faktisktteorierna i kan för.sägas argumentera
består konstaterandetDen argumentativa det demo-ipoängen att

kratiska samhällets vitalitet mycket framträderi utsträckningstor
enbart själva diskussionen och debatten vad demokratigenom om

för hurnågonting, den det samhälle för tillfälletleveri iär utser
hur den borde teoretiska Debatten sådanutopier.samt utse som

har således fundamentalt egenvärde och den behöver följakt-ett -
ligen alltidinte sammanfogad med begrepp effekt ochvara som
resultat: det hela behöver resulterainte reflek-i någonting änannat

denna slags debatt förekommer,tion. desto vital kanJu mer mer
demokratin ståndpunkt kontrasterar såledesDennasägas motvara.
det slags tänkande tenderar förvänta diskussionensigatt attsom
och debatten kring demokratins kris framför allt ska handla attom

framvaska konkreta åtgärder enligt det slags fram-mönster som
kommit ovanståendei exempel obligatoriskt röstande. Natur-
ligtvis frånska den politiska sida kunna refor-institutionensman

demokratin, bör följaktligen glömmainte kom-mera attmen man
munikationen och debatten demokratin och dess betingelser harom

fundamentalt egenvärde. detta sammanhang kan kritik riktasIett
såväl den etablerade politiken massmedierna för derasmot som

hantering denna sak.av
denna ideologi således harDet omgärdat hela denna teori-är som

redogörelse. delarFörvisso vissa det presenterade teoriblock-ger av
uttryck för kallat resultatinriktat projekttänkandeså Lipp-et ett

samtidigt bör ha klart för samtligaman, sig teorieriattsom man
första hand ska teoretiska debattinlägg. vilket fall helstIses som som

det kanske framför allt john tänkandeDeweysär representerarsom
den ideologi lyfts fram detta avslutningsavsnitt.i åsyftasHärsom

hyllande kommunikationens,Deweys samtalets och debattensav
egenvärde demokratiskt samhälle.i Kommunikation behöverett

nödvändigtvisinte konkret handlande vilketi i sinutmynna ett tur
förutsätts resultera eller framtvingai särskild efle/et.något Deweysen
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samhällethans övertygelsehänger ihop med att somomresonemang
avslutas.aldrig kanförstås enda debattbör sägasstor somsom en
mellangällande relationengäller detta konversationenminstInte

medborgarna.politiken, massmedierna oc/9

Noter

Lippman, 1997, 226.s.
2Carey, 1989, 77.s.
3 ochCarey Dewey 1991.Se 1989

skillnaden mellan4 jämföras med HabermasVilket kan teori ettom
handlande. Habermashandlande och strategisktkommunikativt Se 1995.ett

5 Ljunggren,Se 1996, 115-116.s.
° Se not
7Baudrillard, 1983, 13-14.s.
8 Baudrillards explosionsbegrepp,Kellners 1991 120-121.Se gärna s.av
9Baudrillard, 1983, 98.s.

101



DRÖMMAR MARDRÖMMAROCH OM POLITIKEN, MASSMEDIERNA OCH MEDBORGARNA

Referenser

Baudrillard, the Shadow the SilentJean 1983 In Majorities. New
York: SemioteXte

Kellner, DouglasBest, Steven, Postmodern Theory: Critical1991
Houndmills, Basingstoke,Interrogations. Hampshire London:8C

MacMillan

Carey, Culture:W. CommunicationJames 1989 As Essays on
Media and York London:Society. RoutledgeNew 8C

John The Public andDewey, Problems. Athens:1991 SwallowIts
OhioPress, University Press

Habermas, Borgerlig offentlighet. Lund: ArkivJürgen 1984
Habermas, The TheoryJürgen 1995 Communicative Action:

and the Rationality vol.Reason CambridgeSociety 8C—
Oxford: Polity Press

WalterLippman, Public York:1997 Opinion. New Free Press
Paperbacks

Medborgarpubli/eenLjunggren, egentligaCarsten och det1986
utbildning, medier och demokrati.Om UniversitatisActarummet:

Upsaliensis
Thompson, John The Media and Modernity: SocialB. 1997 A

Theory ofthe Media. Oxford Cambridge: Polity Press8C

102



Demokratin och

globaliseringen
journalistik och politiskOm transnationell

opinionsbildning

Stig Arne Nohrstedt

södraSöderbärke, med iinvånarepizzeria iPå ett tusenen paren
del breakingfår besökaren höstenDalarna, 1998 oväntat ta av en

förmedladenyhetsmedierna förstde ledande svenskanews som
Gadaffibesök hos Liby-Nelson Mandela idygnnågot ärsenare:

kurdfamilj och kurdisk satel-invandraddrivsPizzerian en enen. av
nyheten dentaket.litkanal TV-rnonitorn i nårvisas När senare

följer nyheterna svenskspråkigsvenskarna enbart TVdel isomav
från Washington,Mandelas besök med kommentarerrapporteras

den bojkott Libyendet beklagas han valt brytadär motatt att som
Vid ungefär tid utsträcktdrivit igenom.USA övermen ensamma -

utförligtperiod de svenska mediernabetydligt längre rapporterar-
Lewinsky-affären.allaoch detalj i Monicai turernaom

betecknandealldagliga händelsen pizzerian någotDen säger
lyfta framvillmediesituation. bestämtdagens jagNärmare treom

mediekulturen olika världar,uppdelningen den globalasaker: iav
och Washingtonshybridiseringen den lokala mediekulturen möj-av

tolkasför internationella händelserligheter hur isättaatt ramarna
afri-mellan denyhetsflödet globalt. slående tvåDet är mötetatt

matställeförsta den svenskekanska ledarna gången når gästen ett
främstfrån TV-kanaldrivs invandrare Asien via somensom av

ändå fårhemlandet.till deras landsmänriktar i Gästen,sig som
får detnyhetskonsument,uppmärksam pizzerian ianses vara en

delvislandskap glimtkanske ursvenska alla oväntatmest en av enav
ochandra tolkningsra-främmande nyhetskultur med prioriteringar

handlarsvensk Skillnadenden han dagligen TV.imöteränmar som
alls skulle uppmärksammaförstås svenska medier inteinte attom

syd-har denMandela eller hans besök Libyen.Nelson i Tvärtom
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afrikanske ledaren fått både svenskai och interna-stort utrymme
tionella medier. detNej, skiljer den kurdiska televisionenär attsom

med denna nyhet, vilket betyder Mandelas motiveringartoppar att
till bryta bojkotten Libyen lyfts fram. Och detta inteäratt mot
betydelselöst. föravgörande fårDet medietiär tvärtom vem som

tolkningsprocessen,initiativet i dvs. tolkning händelsenvems av
det kurdiskatittarna nyhetsprogrammet detI Man-möter. ärsom

dela själv naturligtvis filtrerat och redigerat redaktionen ochav
Washington har kontrollinte besökets symboliska inne-översom

börd. händelsen omtalas svensk dagen därpåi TV det där-När är
Mandela harinte meningsskapandetinitiativet i detemot utansom

politiska etablissemanget Washington. nyhetskultu-i svenskaDen
har och vända den enda kvarvarande supermak-ögon öron motren
och händelse tredje världen tillmätsi betydelse blirten en storsom

först viktig den uppmärksammats de amerikanska medierna,när av
skulle kunna med tillspetsning.visssågaman en

Med detta exempel utgångspunkt ska utvecklajag någrasom
tankar utvecklingen det internationellainom mediesystemet ochom

detvad innebär för demokratin i omväl-Sverige.små Destater som
vande internationella förändringar under 1990-talet iägt ärsom rum

tillräckliga för forskningsinsatsersig ökademotivera dettaatt
område. egentligen informationsvärldsordningdagensHur utser
Vad har kalla krigets slut och den snabba utvecklingen kom-av ny
munikationsteknik, satellit-TV och betytt för maktenInternet,t.ex.

informationen globalti perspektiv förBaraöver nämnaett att nu
de kanske viktigaste förändringarna.några det finnsJagav attmenar

goda skäl denna deni situation, världsordningen,Nya åter-att nya
aktualisera de frågor rörande mediernas förnågra roll de interna-av
tionella maktförhållandena diskuterades intensivt inomsom

för sedan.UNESCO tjugo innebär denår givetvisMenänmer nya
både frågornasituationen och de delvismåsteatt attnya svar

behöver formuleras för relevanta dag. ska här kon-i Jagattom vara
framställningen till centrala frågor:någracentrera

Är kulturimperialismen forskningsobjektrelevant globalise-iett
tidearv och hur fallringens ska den studerasi så

Är det rimligt hävda dominerar det internationellaUSAatt att
nyhetssystemet
Förändras journalistiken riktningi globalmot en gemensam,
nyhetskultur

påverkas demokratin och opinionsbildningenHur globalise-av
mediesektornringen inom
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Kulturimperialismen realitet isom

globaliseringens tidevarv

Debatten informationsordning och teorinom en ny om
kulturimperialism

slutet 1960-talet höjdes deninomMot UNESCOröster attav om
då rådande informationsordningen reformeras. Företrädaremåste
för länder tredje Världen understödda krävdei öststaternaav en

balans informationsutbytet, framför allt nyhetsförmed-jämnare i
lingen, mellan den industrialiserade delen världen och utveck-av
lingsländerna, och mindre mediebild förhållandena istereotypen av
tredje världens länder. avvisades de ledande västmakternaKraven av
med de själva verket attack informa-motiveringen iatt motvar en
tionsfriheten yttrandefriheten.och Både och StorbritannienUSA
valde lämna vilket reducerade eko-UNESCO, organisationensatt
nomiska bas med tredjedel. Debatten den internationellaca en om
informationsordningen dog och inriktade verk-sinUNESCOut
samhet frågor förandra information debatten, Carls-mer om se

Hamelink World; NohrstedtOne1998; Many Voices1997;son
1986.
Medieforskare fältet internationell kommunikationinom talar dagi
sällan informationsordning, förmodligen för att termenom en ny

belastad betydelser förutsättningaroch längreinte äranses av som
aktuella. Samtidigt kan det onekligen hävdas det nå-änatt nu mer

finns anledning tala informationsvärldsordninggonsin att om en ny
sammanhängande med den världsordning proklame-nära nya som

rades president Bush samband med Gulf- ellerGeorge i Kuwait-av
kriget medan uttrycket informationsordning iMen1990-1991. ny
UNESCO-debatten tid syftade förslag hursin maktenom

informationen och medierna skulle kunna fördelas rättvist,över mer
kan det dag endast syfta den reellt existerandei situationen som
utmärks allt tydligare skillnader mellan, den sidan, fåtalå ettav ena
globala mediemoguler alltmed mediemakt koncentrerad istörre

händer och, den andra sidan, världens befolk-sina majoritetenå av
betydelse för den globala inforrnationsmaktenmedie- ochning vars

inskränker till rollen konsumenter.sig presumtivasom
teoretiska bakgrunden informations-till kravenDen en ny

ordning 70-talet den s.k. kulturimperialismteorin. Enligtvar
denna hade imperialismen former efter koloniernastagit sig nya
frigörelse från kolonialmakterna. gamla kolonialförvaltningarnaDe
hade former beroende och underordning, främstersatts av nya av
ekonomiskt och kulturellt. tredje världen hadeDe istaternanya
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visserligen nationell självständighet politiskt,uppnått men genom
främst ochnäringsstrukturen och allianser mellan över-genom

finans- handelscentramedelklassen de och ochi istaterna tunganya
befann fortfarande starktden gamla kolonialmakten sig i ettman

beroendeförhållande till herrar tidigare.i stort sett somsamma
beroende hade också kulturell sida, enligt kulturimperia-Detta en

blivitlismteorin. Redan under kolonialtiden hade medelklassen
utbildad och socialiserad enligt kolonialstyrets behov och urbanai

fanns kulturutbudväxande alltid omfattandeinte såäncentra ett om
med Mediestrukturen blev hög grad kopiai iEuropa. en avursprung
kolonialmaktens dito och flödet exempelvis nyheter gick tillav
övervägande delen den riktningen: från kolonial-i icentrumena
maktsmetropolen, London eller till periferin, dvs. län-Paris,t.ex.

tredje världen. ojämlika struktur blev alltså beståendederna i Denna
efter koloniernas formella frigörelse, enligt kulturimperia-också

Ursprungliga kulturer trängdes alltmer tillbaka taktlismteorin. i
industrialiseringen och förändringar jordbrukets förut-med att av

flytta till städernas förorter.tvingade människornasättningar att
ökade Särskilt televisionen lockadeMediekonsumtionen överlag. en

publik fick del utbud till heltallt större övervä-ta ettsom av som
delen bestod importerade ofta frångande Västeuropaav program,

eller Made Vid sidan den kulturkonsumtionenin USA. av nya
förändrades därmed bara vardagslivet och livsstileninte ävenutan

grundläggade värderingar och ideologiska föreställningar, me-mer
nade anhängare kulturimperialismtesen. Tredje världen indoktri-av

västifierades fortsatt underordnad rela-nerades, och kvar isatt en
dominerad de gamla kolonialmakterna ochtion iUSA änomav

former kolonialtiden.mildare underän

Globalisering: dominans eller pluralism

1990-talets kultur-Globaliseringen har blivit ledtema inågot ettav
och samhällsvetenskapliga har till ochteoretiska diskussion. Det

paradigmskiftemed betecknats början internatio-inomettsom
nell kommunikation Sreberny-Mohammadi Eke-al. 1997;et

obehag med begreppetAndra uttrycker dock visst1998.crantz ett
sådant, därför förknippat förgivettagnadet tycks med vär-attsom

och ställningstaganden samtidigt det kan syftaderingar som
praktist alla relationer sträcker sig nationsgränserna.övertaget som

anspråksfulltmindre ordval globalisering kan då iEtt än attvara
stället tala transnationella 5-6. IHannerz 1996,om processer s.
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följandedet ska koncentrera hur mediefrågornajag kommermig
globaliseringsproblematiken.in i

det första det uppenbart medierna har avgörande be-För är att
tydelse för globaliseringsprocesserna. Samtliga teoretiker för-som
sökt beskriva de bakomliggande faktorerna deras roll.nämneratt
Globaliseringen alltså resultat medierna för-inte minstär ett attav
medlar information, bilder och frånintryck andra länder och världs-
delar de lägger förgrund upplevelsen världen asamt att en av som
single place Robertson förvisso enbartDet inte6.1992, ärs.
medierna bidrar till kapitalflödendetta handel, och ekono-som -
misk ochintegration, andra fak-turism emigration/immigration är

driver globaliseringen.torer som
det andra det påfallande de ökade informationsström-För är att

och kontakterna mellan individer, folk och kulturer tolkasmarna
både utopiskt och dystopiskt. Marshall McLuhans vision om en
global bygemenskap, the global village skapad de elektro-genom
niska medierna, hör naturligtvis till de optimistiska prognoserna,
liksom Fukuyamas historiensFrancis död bemärkelsenites attom

ideologiskade har och medigåttstora systemen ersattsgraven en
pragmatisk politik grunden handlari plånboksfrågorsom om samma
överallt jorden. dessa optimistiska tolkningar detEmot står
dystopiska perspektivet globaliseringen, främstkanske uttolkat

Samuel de ökadeHuntington. kontakterna mellanHan attav menar
olika kulturer tänker framför alltHuntington kontakterna-
mellan västvärlden och den islamska kulturen kommer leda tillatt-
ökade friktioner och konflikter, kanske krig. detta perspektivI
kommer globaliseringen framkalla nationalistiska och funda-att
mentalistiska reaktioner. Konflikterna Balkan under 1990-talet
kan naturligtvis fall ytligt uppfattas-i betraktat be-varje som-
kräftelser denna pessimistiska Alltså: globalisering-ävensyn. om

ökar kontaktytorna mellan olika folk och kulturer det inteären
det leder till ökat samförstånd och fred.givet globalatt

det tredje kan det dessa perspektiv ocksåFör noteras att motsatta
återfinns frågan globaliseringen lederi till ökadsynen om
kulturell homogenitet eller heterogenitet. Med McLuhanskt ellerett
Fukuyamskt blir förstås globaliseringen medförsynsätt svaret att
ökad kulturell homogenitet, medan detHuntington motsattager

globaliseringen ökar den kulturella heterogeniteten. Mersvaret -
emellertid tredje har formuleratsintressant är synsättett som av

bland Ulf har uppmärksammat det han harHannerz. Hanannat
kallat kreolisering och hybridisering. Med hjälp dessa begreppav
kommer ifrån ofruktbar motsatsställning mellan antingenman en
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resultat globaliseringen ochhomogenitet eller heterogenitet som av
ochandra kulturella formationerkan stället möjligheternai avse

ögonblickkölvatten. föridentiteter globaliseringensi Om ettnya
familjoch hans känne-återvänder till den kurdiske pizzabagaren så

kulturell bemärkelse de bär medtecknas deras tillvaro sigi attav
från traditionen samtidigt deseder och bruk den kurdiska som som

ochharinvandrare ocksåSverige givetvis vissai anammat normer
från vid från hemtrakter.regler, vilka skiljer dem desig sinaär vana

för kulturella identitet ochdet enkelt derasMen rättatt somsevore
ursprungskultur och svensk kul-slätt blandning mellan deras enen

kulturerna låt tills vidarestället de bägge migiPoängen är atttur.
tycks baserathelt oproblematiserat använda språkbrukett som

fastän dettaföreställningen monolitiska åtskilda kulturer snartom
kurdiska kulturen ochrelativiseras deras tillvaro denska iÖverges -

efter erfarenheterna frånblir aldrig riktigt densammaidentiteten
efter de lämnadeoch kanske andra länder de bott iSverige attsom

förmodligen hellerKurdistan. Och de kommer inte någonsin att
haruppfatta riktigt svenska" och med deisig att ett ursprungsom

upple-skiljer från de flesta andra svenskar. dennasig Mensom
faktiskt ligga tillvelse, denna hybridiserade kulturella identitet, kan

transnationellgrund för kulturell gemenskap nivå.en annan,en
upplevatänker då det tämligen självklara de kaninteJag att

slagsgemenskap med kurder exili minstaövriga utan gemen-en
individer ochkulturnämnare de delar med andra gruppersomsam

från kulturella miljö. kanlösgjort traditionellasin Detsigsom
flyktingar, livsvagabonder eller kosmopoliter, dvs.handla män-om

betydandeanledning kommit levaniskor eller attsom en annanav
detolika kulturer och därigenom tillägnatdelar liv sigsitt i somav

metakulturell beredskapenligt position,Hannerz är atten en
inför skildafrån kulturer och öppenhetmänniskor andramöta en

ocksåkulturella Hannerz 252. Men, Hannerz1992,synsätt soms.
det kosmopolitiska nödvändigtvisutvecklar, behöver iinte stå

fler kännetecknastill det lokala. allt lokala miljöerTymotsättning
Söderbärke,kulturell mångfald Rinkeby säkert iså än menmerav -

everybody littlealla fall och medierna makes aboutjust"now a-
fallskulleCosmopolitan Ibid., Globaliseringen i så255.more s.

resulteratilltagande kulturell hybridisering kunna i ge-engenom
upplevelse kosmopolitisk identitet går tvärs översommensam av

förgrundstenreligions- och etniska ochnations-, utgörgränser en
lokala.potentiellt global kultur och detslags nationen Enen ovan

heterogenitet med andra ord.konvergerande
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fjärde har de olika perspektiven globaliseringen ocksådetFör
implikationer för hur roll det internationellaiUSA:sman ser

den sidan urskiljaeller globala maktsystemet. kan åHär ettman ena
beröringspunkter kultuell hybridise-har medsynsätt tesensom om

minskade betydelse detoch betonar nationalstatens iring post-som
informationssamhället efterindustriella och kalla krigetsinte minst

internationella förhållandenslut. Utvecklingen regleringmot av
överstatliga överenskommelser och samråd, utvecklingengenom

sammanfattas formeln fromengelska brukar med govern-som
fördär nationalstater och sigigovernance, utgör typment to en av

längre lika tydlig särställning tidigareaktörer inte imen numera som
eftersom utformas samspel med multinationellapolitiken inu

olika har enligt dettaindustri- och kapitalkoncerner NGO:s,samt
för konstaterandet samtligaförsta till intäkttagits natio-synsätt att

försvagats endanalstater, inklusive har globalt. denUSA, Inte ens
fullåterstående supermakten har kontroll det internationellaöver

för internationellt samarbete NATO,såsomOrgan FN,systemet.
Internationella valutafonden, Världsbanken, kan inte styrasosv. av

och det kapital tämligen obehindrat nations-sigUSA, rör översom
har längre nationstillhörighet. Kapitalet harinte någongränserna

hemland, redan Karl konstaterade. dennainget Marx Mot tessom
transnationell politik, lösgjord från nationalstatens band, kanom en

ställas hegemoni den världsordningen.iUSA:s Nyamottesen om
Enligt denna amerikansk hegemoni har den internationellates om
governance-politiken drivits starka amerikanska påtryck-av

främst näringslivet, och militära slagstyrkaningsgrupper, USA:s
förbetraktas här den Dessutom äryttersta garanten systemet.som

försvarsindustri betydelsebara militärinteUSA:s USAstorav -
för världens samladedagi 40änensamt procentsvarar mer av

Gulfkriget och KosovokrigetSIPRI 463.1996,vapenexport s.
förespråkare, vad den bakomliggandeenligt hegemonitesensvisar,

amerikanska styrkan betyder för möjligheternamilitära tvingaatt en
till underkastelse efter vilja, samtidigtinte sig USA:srättarstat som
dessa möjligheter tillvaratakrig exempel sinaUSA:sär attsom

tillgången strategiska oljan Persiskaintressen, iråvarort.ex. -
Östeuropa.och marknadsekonominsviken penetration Dessaav-

första hävdar,krig också, vad denvisar USA intetvärtemot tesen att
föroch därigenom legitimitetbara kan driva linjeigenom sin i FN

Gulfkriget ochpolitik dessutom kan körasin FNöverutan
nödvändigtetablerad internationell det Kosovo.rätt när man anser
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Globaliseringsproblematiken således tämligen komplex ochär
fleraberör samhälleliga den följande framställningen skanivåer. jagI

begränsa till huvudsak aspekter:mig i två

den kritik kulturimperalismteorin globaliseringsdebattena av som
har ochgenererat

b vad globaliseringen nyhetsjournalistikens område innebär med
avseende eventuell amerikansk dominans.

Kritiken kulturimperialismteorinav

Globaliseringsdebatten fleraåteraktualiserar intressant sättett av
frågorde kulturimperialismteorin för ungefärväckte trettio årsom

sedan. de reflektioner kan detta detEn i sågöra är attav man om
hög grad har handlat från föravstånd denna ochteori. sigIatt taom

detta forskningen;naturligtvis det vanliga i teoriernaär mönstret
kontinuerligt och vilka perspektiv uppfattasprövas mestsom som

fruktbara frap-del tidsandan. det ändåi någon mån Menär ären av
perande den och energiskt drivitteoriatt gott ont mestsom - -

den amerikanska internationella dominansen blir föremåltesen om
för relativt avståndstagande tid ställ-massivt just i USA:snärett en

supermakt, med global hegemoni,ning så ärgottsom ensam som
påtaglig kan onekligen utgångspunktnågonsin. Dettaänmer vara en

för funderingar forskningens relation till makten och dessom
förmåga till reflexivitet.

här ska stället uppmärksamma sakinnehållet kritikenjag i iMen
kulturimperalismteorin och därefter diskutera forskningenhurav

skulle kunna vidare med de frågor den dagordningen.sattsom
det helt frågorinte enkelt de diskussionenNu är avgränsaatt som

kring kulturimperialismteorin handlar breddar lätt tillsigDenom.
förmängd och centrala teoretiskai problem, detsig t.ex.en om

finns egentligen ursprungliga kulturer, människornågra är sär-om
skilt angelägna eller behov särskild kulturell identitet,iom av en

det här sammanhanget ska fall hålla tilljag i varje migI någraosv.
avgränsade spörsmål rörande dels den eventuella amerikanskamer

dominansen mediemarknaderna, dels huruvida global journa-en
listkultur håller utvecklas resultat flödeväxandeatt som av av
nyheter globalt och vad det fall betyder för opinionsbildningeni iså
samband med internationella konflikter.

UNESCO-debatten informationsordningI om en ny envar av
farhågornade företrädare föruttrycktes blandstora annatsom av

tredje världens länder deras nationella kulturer skulle brytas nedatt
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och försvinna grund den omfattande nyheter ochimportenav av
medierad populärkultur Hollywoodfilmer, musik,TV-serier, m.m.
från västvärlden World Debatten blev hårtOneMany Voices
ideologiserad och polariserad och tidigare valde USAnämntssom
och Storbritannien lämna tid har dockUNESCO. Påatt senare
kulturimperialismteorin blivit kritiserad vetenskaplig syn-ur mer
vinkel. Kritikerna har således det kulturimperialistiskasagt att pers-

alltför endimensionellt och bortser från utbytetpektivet är att av
information medieprodukter bägge riktningarna, baraoch inteigår
från högt utvecklade till de lågt utvecklade länderna ocksåde iutan

exempel oftaandra riktningen. reaggin,Ett nämns ärpar som en
fått globalt genomslag, och tele-musik med creolskt ursprung som
för också fått bety-novelas, brasilianska TVsoap-operas som en

ifrågasatt föreställ-dande marknad Vidare har kritikernai USA.
skulle hotas utplå-homogena nationella kulturerningen som avom

Hollywoodfilm. fallexempelvis varje ining import I mo-genom av
funnits ochdern tid, kritikerna, har det inte genuinanågramenar

förekommitutifrån opåverkade kulturer. har ständigt utbytenDet
innebäroch interaktion mellan olika kulturer, vilket importenatt av

beträffar själva tekniken.medierad populärkultur endast vadär ny
transkulturella ochtidigare skett med andraPå sättsamma som

influenser med det gamla ständigttransnationella blandas det inya
gäller TV-tittande ochföränderliga hybridkulturer, detnärt.ex.

anförts kul-musik- och klädsmak. Ytterligare kritik moten som
omedelbara slutsatserturimperialismteorin det drainte gårär att att

och kulturella innehållet exempelvisdet symboliska TV-serieriom
påverkanseffekter enbart utifrån de har producerats.och dess var

gjord innebär med automatikinteTV-serie i någonUSAAtt ären
dess innehåll, världsbild och värderingar speciellt amerikanska.äratt

marknadenhävdar kritikerna, innebär globaliseringenTvärtom, av
försöker derasför dessa produkter producenterna inne-att anpassa

därför undviker sådanthåll till internationell publik och somen
uppfattas alltför gäller krav kulturellskulle kunna vadsnävtsom

förförståelse här oftaexempel MTVEtt nämns ärsom somm.m.
publik ål-bara vänder till transnationellsig inom visstinte etten
differentierat utbudders- och kultursegment därtill har sittutan

har särskilda sändningarefter kulturgränser och blandvissa annatnu
mediers all-för Slutligen invänder denEuropa. mot synman

påverkanseffekter förknippas med kulturimperialism-männa som
betraktar publikenförutsätter, kritikerna,teorin. Den säger att man

självstän-kulturella drogmissbrukare cultural dopes utansom
dettadighet eller kritisk förmåga mediekonsumtion. stri-i sin Mot
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der, kritikerna, den aktuella receptionsforskningens resultatmenar
förpubliken det första homogenvisar inte någonärattsom massa

med identiska tolkningar och reaktioner mediernas innehåll och
för det andra sällan utvecklar ironiska ochinte kritiska tolkningar i

förhållningssätt till medierna. denna bakgrundsitt räcker detMot
varken med undersöka varifrån medieprodukterna kommer elleratt
hur innehållet för kunna hur de påverkarnågotsägaut attser om
publiken land eller föri kultur Översikter kri-ett annat en annan av
tiken kulturimperialismteorin, Ekecrantz Golding1998;mot t.ex.se

Sreberny-MohammadiHarris al. Tomlinson1997; 1997.8C 1997;et
Mycket denna träffandekritik och viktigt föri korrigeraär att en
förenkladedel alltförantaganden och lättvindiga slutsatser som

förekom debatten informationsvärldsordningi 1970-om en ny
talet och första hälften 1980-talet hår mednöjer migJag att taav

de centrala diskussionspunkterna för därefternågra att ut-upp av
veckla preliminär bedömning kulturimperialismens teo-en egen av
retiska relevans dag.i

del kritiken kulturimperialismteorin tämligen själv-En ärmotav
klar och bestickande, ändå nedgörande dess före-inte såmen som
språkare vill hävda. Naturligtvis har det aldrig funnits heltnågra

homogena kulturer undergenuina, 1900-talet plötsligtsom nu
skulle riskera utplåning grund influenser utifrån. Detta ärav
knappast heller kulturimperialismennågot teorin påstår.som om
Därför blir kritiken denna punkt undvika detsättsnarast ett att

den frågan,centrala nämligen det globala flödetärsom om me-av
dieprodukter innebär västvärldens ideal, föreställningarvissaatt av
och värderingar kort ideologiskt världsbildsagt, sammansatten-

dess starka politiska och ekonomiska intressensom gynnar pressar-
tillbaka andra värderings- och tankesystem med andra kulturella

och vad detta fall innebär föri människorna andra delarså irötter,
världen. behöver fundamentalist frågainteMan i attav vara om

bevara till existerande urspungliga kulturer förnågra äventyrs att
känna vad utbredningen allt konsum-aggressivareöveroro av en
tionsideologi kan komma förinnebära den ekonomiska, sociala,att
politiska och kulturella utvecklingen tredje världens länder. Likasåi
kan instämma invändningen exempelvis amerikanskai attman me-
dieprodukter med förmedlarnödvändighet bildeninte USAav som

idealsamhälle. ganska lätt hitta exempelDet ärett att som ger en
kritisk och knappast idealiserad bild det amerikanska samhälletav

Arkiv-X filmenTV-serien eller theWag Dog.som
Allt detta tämligen okontroversiellt. diskussionenMenär om

kulturimperialismen också frågorväsentliga där detnågrarör ärmer
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frågansådanrimliga.vilka slutsatser Enmindre klart ärär omsom
ochverkligenmedieprodukteramerikanska övertar mer avmer

förellervärldentredjeproducenterinhemska ifrånmarknaderna
enligtproblemen,dedelenden i DettaEuropa. ett storavar av

tidigarejaginformationsordning. Menförespråkare somnyav en
medie-inhemskatillmed hänvisningifrågasättshar dettanämnt att

populari-har högre"soap-genren,produkter, TV-serier inomt.ex.
ochSydamerikabland Europa.ihartetssiffror, vilket påvisats annat
produktio-brasilianskahar denexempelBrasilien såFör att ta som
förbi debaratelenovelas, gåttde s.k. intedennainom genre,nen

blivitocksåamerikanska seriernaimporterade stor export-utan en
Östeuropa Oliveiraoch AsienKaribien, 1993,bådetill USA, s.vara

andraTV-utbudet visar åiUndersökningar Europa117-118. av
producerade ifilmer och USAimporterade serierandelensidan att

filmer ökningen inte såochökade mellan För1991.1988 mar-var
tillfrånökadeUSA-filmer °/oandelen 1988för 46kant serierna:som

ökade frånUSA-producerade %serierandelen 36medan°/o 199153
ökningal. Denna94.till 91,De Bens 1992,°/o 1991561988 et s.

nedan.90-taletunderfortsatthar se
översikt,bekräftas islutsats,allmän ärEn även atten senaresom

ökadmedförtharvisserligenTV-kanaler i Europaexpansionen av
talabsoluta importenproduktioneuropeisk iinhemsk eller attmen

snabbtdendelalltändåprodukter tagitamerikanska större avenav
kommersiella kana-deframför alltTV-marknaden, inomväxande

vidbörSamtidigtHulténIbid.; 30.Siunelerna 1998,8C mans.
detgällerocksåuppgifter iminnas Europadessatolkningen attav

TV-produktionernainhemskadevärdepubliken störresätteratt
relativtoch filmernaimporteradede seriernaochfår välja,denär att

sändningstiderprogramtablåernautfyllnadanvänds iofta som
publiken.den riktigtlockarinte storasom

USA-produceratförpublikgenomslagminskningen iInnebär då
kulturimperialismteorinsavskrivakanBrasilienmaterial i attt.ex.

mediesektornkulturell dominans inomamerikanskaökandetes om
kan besvarasdenhävdaroch intefrågandiskuterar denOliveira att

kul-vilkeneftersom det primäragrunder,kvantitativaenbart är
producerade TV-inhemsktdeinnehålletbetydelse isocialturell och

amerikanskafrån de någotde skiljeroch sigharserierna av-om
tele-brasilianskadesynvinkelkvalitativadennagörande Ur ärsätt.

förmedlaramerikanska, deannorlunda denovelas inte än samma
de kom-stärkaägnadlivsstilochkonsumtionsideologi är attsom
Oliveira.nyliberala värderingarna,ochmersiella intressena menar
ochsammanhanginskrivna ioch hjältarstories"Deras är enett
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social tillvaro där överklassen kan känna igen sig, harintemen som
med dennågot verklighet där delen publikengöra störstaatt av

försöker överleva. bästa fall de flyktI stunds fantasini tillger en en
helt värld där den fattige kan bli framgångsrik ochävenannan
lycklig bara han eller hon arbetar hårt och de villkoraccepterar som
samhället erbjuder. BrazilianIn the lifestyleAmericanmost soaps,
portrayed Hollywood productions with ‘brazi-reappears a
lianized’ face. heller kanInte han,påstå, telenovelasman menar att

den nationella kulturen de amerikanskavärnar seriernaänmer
Oliveira och McChesney1993, 129. Herman kommer tills.

slutsats analysi sin den helt dominerande brasilianska TV-samma av
koncernen: theIn view, factimportant about Globo andour most
the media placein in Brazil that advertisement-basedsystem
and of global that will consumerist andpart systema press
neoliberal ideology, unremittingly and with resources. Her-vast

McChesney8C 1997, 166man s.
denna bakgrundMot preliminäramin slutsats beträffandeär

kulturimperialismteorins relevans dagi den visserligen i sinatt ur-
sprungliga form hade betydande brister, detta bör ledainteattmen
till forskningen frågornamåste kulturell dominans.övergeatt om

viktig slutsats vidareEn det krävs teoretiskt och metodisktär att ett
utvecklingsarbete för forskningen ska kunna producera relevantaatt
och empiriskt underbyggda slutsatser det här området. ska ijag

avsnitt återkomma till vad detta skulle kunna innebära.ett senare

USA och makten över det internationella
mediesystemet

internationellaDet politiska omvandling efter kalla kri-systemets
slut ochi mycket fortfarandemångtär något svårtgets är attsom

bedöma och därför föremål för intensiv debatt. Allt tydligare märks
perspektiven från den tidigare epoken ochsvåraäratt omprövaatt
det saknas riktigt bra begreppsbestämningarännu denatt av nuva-

rande situationen. tydligt tecken dennaEtt osäkerhet och detta
sökande hur de utopiska föreställningar blandasär med demest

dystopiska.mest
denna bakgrund kanMot det återfall kalla kriget-iettsynas vara

tänkande efterlysa analyser roll denUSA:s inärmare Nyaatt av
Ärvärldsordningen. dettainte just ekoatt ge resonemang som

särskilt delvisåtminstone influerade ochvänstern inspirerade deav
kommunistiska ägnade sig understaterna och 70-talen1960-
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uppfatt-Minrealitetermed dagens göraharingetNågot attsom
rörandefrågorhävdardagirakt Omdenning attär motsatta. man
skulledetochirrelevantainternationelltmaktförhållandena är att

maktsys-globaladetställning idiskutera USA:sirrelevant attvara
ideologiseringdenkvarlever ihållningtroligendetär somtemet en

självakalla kriget.under Mansamhällsdebattenutmärkte sersom
ideologisk utmaningled ifrågeställningarna ytterstsomett ensom

detta jag,politisktkonkurrerande Men är, menarsystem.ettgynnar
perspektivkräversituationenhållning.ofruktbar Den nyanyaen

enda kvar-medvärldsordninginnebördenochanalyseroch enenav
förut-ideologiskautifrån debedömassupermakt kan intevarande

kän-världsordningenbipoläradenunderråddesättningar somsom
ochmellanperiodennetecknade 1989.1945

internationella makt-detställning irörandeaspekter USA:sFyra
behandlas:här kortskasystemet

utrikespolitik institutio-inriktningen USA:sallmännaden urav
synvinkel;nell

mediestrukturen;globaladetmaktförhållandena inom
ochmediepolitikens reträtt

exploateraberedskapochhandlingsförmågaglobalaUSA:s att
strategiskt.situationenden nya

Beträffande denmarknad.tillutrikespolitik: frånAmerikansk FN
pådrivande iihåg USAkommadetaspektenförsta värtär att varatt

speladekalla krigetUndervärldskriget.Andraefterbildandet FNav
slagsochmötesplatsrollviktigsäkerhetsrådFN:s som ensomen

utnyttjandeaktivtstormakterna, vetorätten,offentlighet där avtrots
frånocksåmellanhavanden, någotkunde hantera vissa som

antaletmedochiuppfattades positivt. Menamerikansk sida attsom
ochAfrikakolonierna iresultatökademedlemsländer attavsom

marginali-alltmerkomsjälvständighetnationell FNerhöllAsien att
krigetkallamedtaktutrikespolitik.för IUSA:s attarenaseras som

fick allt internamed Sovjetunionenochavmattades i större pro-att
underkraftiga upprustningkunde USA:sochblem inte svara

tillutrikespolitiktyngdpunkten i USA:sförsköts80-taletReagan
landetsutdelninginternationellaandra störregavorgan som

Världsbanken, Internatio-styrkatekniskaoch såsomekonomiska
GATT-avtalen,Teleunionen,InternationellaValutafonden,nella

utträdetområdekulturpolitikensochmedie-På urvarosv.
informationsordningtill debattenanslutningiUNESCO en nyom

destärka ameri-föroffensiv strategiisberget;bara attentoppen
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kanska kommersiella intressenas ställning de framväxande mark-
naderna för satellitburen telekommunikation, reklam-TV och Inter-

kanaliserades sådanavia internationella där makten för-net organ
delades efter medlemmarnas ekonomiska styrka och efterinte prin-
cipen land,ett i Mediepolitisktröst", FN. har denna politiken som
haft oerhört genomslag. har drivit alla försökDen till nationellett
kontroll utvecklingen och denöver privata marknadensreträtt
aktörer har kommandot.tagit

amerikanskaDe mediemogulema. andraDen aspekten hänger
intimt med denna omorientering utrikespolitik.USA:ssamman av

vidgadeDe för kommersiella intressens exploatering deramarna av
och snabbt växande marknaderna för medieprodukter ochnya

distributionskanaler har framför allt inneburit amerikanskaatt
mediekoncerner har flyttat fram sina positioner. Mediesektorn,
inräknat IT-branschen, dag snabbarei bruttonationalpro-växer än
dukten praktiskt överallt världen.i I Europa intäkternataget steg
från satellit-TV med årligen början30 i 90-talet ochprocent av
beräknades fortsätta i takt fram till millennieskiftet Hermansamma

ÄgandetMcChesney ff..8C 1997, inom branschen41 äris.
betydande utsträckning multinationellt. det råderMen tvekaningen

det amerikanska intressen och USA-baseradeär medie-attom
koncerner dominerar marknaden. Mellan och1988 1995som tre-
dubblades handelsöverskottUSA:s med mediesektornEuropa inom
och uppgick det till miljarderåret dollar Ibid.,6,3 42.senare s.
Försäljningen amerikanska filmer och TV för visning iav program
europeiska TV-kanaler ökade med mellan42 och1994procentca

figur Och1996 se det1. gäller antal biobesök i EU-ländernanär är
det för år tredjedelar1997 två samtliga besökare USA-av som ser
producerade filmer figur de femse 2. Av medie-största
konglomeraten med årlig mellanomsättning och femtonsju mil-en
jarder dollar alla amerikabaserat.är Dessutom har ameri-utom ett
kanskt kapital inflytande medieföretagi klasseni underavsevärt de
allra första finnsI följande koncernerstörsta. i rangordninggruppen
efter årligomsättning omsättning miljarderi dollar1996/1997
inom Timeparentes: $25,Warner Disney $24, Bertelsmann
$15, Viacom $13, News Corporation $10 och TCI $7. Till-

med de företag placerar30-40 sig i storleks-sammans storaca som
ordning undernågot den ledande de oligopolisktutgörgruppen ett

mediemarknaden under nordamerikansk ochsystem västeurope-
isk kontroll Ibid., ff.;70 189.s.
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hand s.k.förstadet iuppräkningenframgår ärSom me-ovanav
underhållningsbranschenstark ställning inommeddiemoguler som

mediemarknaden. Time WarnerFörtoppositionskaffat sig en
hörnstenar iHollywoodfilmarkiven ideoch Disney är storat.ex.

delaromfattandeharkoncernernabäggederas imperier. Men av
mediesektorer. Time Warnerandra ägermarknaderna inom t.ex.

kabel-TV-system,ochTV-kanaleroch magasin,tidningaråtskilliga
musik-världen,betal-TV-kanalen ideninkl. HBO störstaärsom

liksom Timehar WarnerDisney-koncernenbl.a.bolag CNN.samt
vidarekontroll ochunder sinmusikbolagochtemaparkerbokförlag,

förmediemarknadendominerandeheltochTV-kanalen ABC är
ochChannel inomkabel-TV-kanalen Disneyglobalamed denbarn

sportkanaler TVnätverk medsportsektorn ESPN, ettgenom
australi-styrdCorporation,länder. Newsminstnår 165 avsom

både televisions-ställningbaserarMurdoch, sinRupertensaren
detillblandhörfilm.ochkanaler, tidningar Koncernen treannat

Twentieth Cen-inbegriperdenvärlden,itidningsgruppernastörsta
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film- och televisionsfaciliteter,Fox’s drygt tjugotal TV-sta-tury ett
tioner bara i och fleraUSA TV-kanalsystem både i ochUSA Asien.

harDessutom Murdoch ägarintressen brittiskai BSkyB ochstora
Granada Sky Television, liksom tyska, latinamerikanska,i japanska,
indiska och australiensiska kommersiella TV-kanaler Ibid., 71s.
ff. finnsDärutöver tydliga tecken integrations- och koncen-att
trationsprocesserna mellan de medieföretagen sprider sigstora
ytterligare och kommer inkludera IT-branschenäven att genom
kanske främst Microsoft, vilket bland jointgenom annat venture
med skaffatNBC möjlighetersig sig denin snabbt växandeatt ta
marknaden för hybridtekniken PC-TV. Microsoft Network kon-
trollerar redan antal televisionsliknande kanaler speci-ett ärsom av
ellt intresse för tillannonsering speciella målgrupper Ibid., 123s.
ff. Genomgående beräknas vinstandelen från exportdelen öka inom
dessa koncerner. tillsammansDetta med dessa mediemogulersatt
företag sträcker helasig spektrat medier och praktisktöver av taget
alla led produktions-i och distributionskedjan de har speci-gör att

118



NOHRSTEDTSTIG ARNE

påtryck-synnerligenoch ocksåbevakaella intressen utgör tungaatt
internationellt.ochnationelltbådemediepolitikeninomare

och be-opinionsbildandeDemokratisktMediepoliti/eens retrdtt
förlorathelt iellerhopplösttycksmediepolitikenslutsfattande inom

utvecklingenregleraFörsökensnabbadenna omattprocess. -
grundluften, minstinteblir slagfinns ivilja allssådannågon av-

teknologiska förvirringviljansregulerandekallats denhardet som
lag-mind, dvs.regulatoryof theconfusiontechnologicalthe att

mellan olikaföråldradegrundar sigstiftningen gränser typer av
infra-Medanxxiii.Sreberny-Mohammadi, al. 1997,medier et s.

konkurrenslagstiftning vissareglerasstruktursektorn görsgenom
servicesektorninnehålls-ochförsökvalhäntamindreeller attmer

koncentrationenbegränsaallmänintressehävda visst avattavett
detutbudet.och kvalitet i Menmångfaldägandet värnaattsamt om

policydeklarationertillreducerasalltmer närtenderar attsenare
ellerkonkurrens-tillkommunikationspolicyfrånutvecklingen går

europeiskadedettaExempelff..Ibid.marknadspolicy är
MurdochBertelsmann,Berlusconi,mediemogulernas Herseant, -- förhindraskullereglereller kringgåförhindraframgångar i somatt

mediesektornägandet inomkoncentrationlångtgåendealltför av
kan iexempelYtterligarePalmer nämnasMazzoleni 1992.8C som

överföringförstandardsfastställandethursammanhanget är avav
demand,videobeställningvideofilmbetal-TV,bland onannat

conditional gåttför s.k.standardsdvs. överVOD, access,m.m.,
Kaitatzi-Whitlock 1997.näringslivettillfrån EU-institutionerna

hinder iläggerförvirringteknologiskendastdet inteMen är som
handlarmedieutvecklingen. Detdemokratisk styrningförvägen av
liggerövernationell nivåpolitikenockså avgörs somenattom

NAFTA-offentlighetenspolitiskanationelladen gränser.bortom
förkonkurrensreglernafastläggerGATT-överenskommelsernaoch

regle-lämnarmedieområdet,infrastruktursteknologin inom men
beslutsfat-ellernationella privataochinnehåll tjänsterringen av

mediepolitikeneuropeiskadenexempelvisSamtidigt tydertare. -
marknadsliberaladesådanbristenkanskeeller attensnarare -

prak-grundar sig ifrihandelsöverenskommelsernaprinciper som
direktinteochsektorer nivåerdeocksåslårtiken igenom som

kom-antaletblandLokaltavtal.dessaregleras attannat genomav
frånkravenkanalerochradio- TV-mersiella växer svarsom

mediesystemNationellamedieindustrin.ochreklam-framför allt
nordiska,deservice-företag,publicbetydande inslagmed somav

denfrånskiljerföga sigutvecklingslogikunderhamnar somen
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Ävenkommersiella verksamhetens. public service-området blir
lyssnar- och tittarsiffror använda detsättett som om vore expo-

förneringen reklaminslag utgjorde den ekonomiska grunden,som
de allmännyttiga programföretagen både formellt och reellttrots att

har möjlighet och för balansera det breda kommersiellaansvar att
utbudet med samlarinte den riktigt publikenprogram, som stora

innebär totalt del befolkningen kanstörremen som att setten av
tillgodose skiftandesina preferenser såväl underhållningav som mer

mediekonsumtion.seriös globaltI perspektiv denna tendensärett
marknadsliberalism parad med försvagad eller obefintlig natio-mot

nell mediepolitik markant. Världsbanken ochännu Internatio-mer
nella Valutafonden tillämpar låne- och bidragspolitik ställeren som
krav liberalisering och avreglering hela ekonomin, inklusiveav
mediesektorn. huvudmålEtt utvecklingsländernas marknaderär att
ska tillgängliga för de expansiva multinationellagöras företagen
främst i USA, ochVästeuropa MohammadiJapan Nationella1997.
prioriteringar kultur- och mediepolitiska mål kan intet.ex. görasav

till betydande uppoffringar under dettaän fråntryck deannat
internationellt helt dominerande långivarna. det konstaterasSom i

forskningsöversikt:en
Även dessa överenskommelser kan bidra till ökad konkurrensom
mellan olika nätverksföretag och förgrund regional och globalutgöra en
handel har de litet tillföra det gäller stimulera globaltnäratt att ett mer
perspektiv kommunikation, medborgarskap och demokrati.
Sreberny-Mohammadi al. xxiv;1997, min översättning SAN.et s.

/mndlingsfdrmcfga.USA:s utrikespolitikUSA:s har ofta beskrivits
pendelrörelse mellan perioder isolationism och periodersom en av

aktivt ingripande händelseutvecklingeni utanför den ameri-av mer
kanska kontinenten. Efter kalla kriget slut det emellertid klartär att
den återstående supermakten inställd spela aktiv roll ochär att en

verka för tämligen dramatiska förändringaräven det inter-av
nationella för kollektiv säkerhet. kan diskuteraMan hursystemet

betydelse inre och faktorer har haft dennaistor yttre process, men
det tydligt Gulfkriget och krigenär Balkan USA ärgenom att
beredd in militärasin styrka för försvarasätta sinaatt att egna na-
tionella intressen och politiska värden vänskapligt sinnadesamt re-
gimer världen dessai hotade och oberoendeäroavsett var av om
aktionerna har legitimerats FN.av

praktiken dettaI knappast heltnågot Underär kalla krigetnytt.
genomförde liksom huvudkontrahenternaUSA, ochSovjet Kina,
militära operationer hade mycket lite eller inget stöd denisom
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Exempelvis deträttsordningen och FN-stadgan.internationella
och Vietnamkriget kanKoreakrigetamerikanska iiengagemanget

förellerfall där FN-stadgan tänjts ignoreratsantingennämnas som
syften. världsordningpolitiska denWashingtons NyaMenatt passa

Gulfkri-samband medBush proklameradepresident iGeorgesom
internationella rättsordningendå denskulle innebäraget en ny era

Efter har det dock blivitpraktiken. handäntligen skulle råda i
försvarar denden rättsordningalltmer uppenbart USA äratt som

och för det vadinternationellatolkningen den sigI ärrätten.avegna
avgörandeförsöker denförmodligen varje nation göra, men

tolkninghar och maktskillnaden kapacitet sinUSA göraär attatt
facto degälla deden rättsordning kommer intetill änatt omsom

välgrundade anklagel-allt dömafinns allvarliga ochjure. Det attav
Gulfkriget för krigsförbrytelser,alliansen i t.ex. attmot manser

med hjälplevande derasavsiktligt begravde irakiska soldater i värn
civilbefolkningen för oproportionerligtbulldozers eller utsatteav

krigsför-vilka säkerligen aldrig kommer ilidande, någonprövasatt
Kosovo-fallet helt klart tillsam-blev detbrytarprocess. USAI att

bereddaandra västmakterna längremed de inte att res-varmans
flagrant strid mednationellapektera Jugoslaviens suveränitet i FN-

deklarareradeför rättsordningenstadgan. stället den gällandeI man
landsmilitärt iensidigt ingripaprincip rätten ett annatattomen ny

och etniskför förhindra folkfördrivningangelägenheterinre att
lågdevilka bedömningar motivrensning. Oavsett gör somman av

brottanfall ovedersägligt dettabakom detNATO:s är att ettvar
exempel medinternationell ochetablerad USArätt ett attmot -

styrka och beredskapvästmakterna både harstöd de viktigasteav -
världsordningen.hegemonisk makt deni Nyautövaatt

nyhetsjournalistikenGlobalisering av

journalistkulturEn globalny

specialområdeNyhetsförmedlingen åren ägnatsär ett som genom
harmedieforskarna. Möjligen varituppmärksamhetstor manav

nyheternas betydelsealltför opinionspåver-justupptagen somav
och värderings-denkande faktor och underskattat opinionsmässiga
exempelvisandra mediegenrer harskapande betydelse somsom

nyheternas anspråkpopulärfilm, TV-serier, inte minstMenm.m.
förhållandenhändelser ochinformation verkliga göratt omge sann

föreställningarförde har betydelsenaturligtvis våra t.ex.storatt om
samhällsfrågor. detandra Viktigapolitik och minstInte är genom
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nyheterna de flesta får bild vad händer andraisom av oss en av som
delar världen, särskilt sambandi med internationella konflikter,av
krig och katastrofer. därför rimligtDet givetvis uppmärk-är att

hur medierna sådant vill förstå hurrapporterarsamma om om man
skaffarmänniskor uppfattningar ochsig åsikter tillståndet iom

världen.
den bakgrunden harDet det förvarit intressantär mot som

forskarna området studera hur det internationellanärmareatt
för utbyte nyheter uppbyggt och fungerar. Som jagärsystemet av

nämnde tidigare handlade debatten informationsordningom en ny
mycket dessa frågor. önskade nyordningDe pekadeom som en
framför allt flödet nyheter till helt övervägande delen gickatt av

de nyhetsbyråerna ochAP, UPI, Reuter, AFP Tassstoragenom
världens nyhetstelegram passerade80 via Newsamt att procentca av

York, Londom och där nyhetsdeskarnaParis, valde de nyheterut
sedan förmedlades vidare. effekt dettaEn ärsom att merpartenav av

de nyheter cirkulerar världen handlari de ledande indu-som om
strinationerna ochi mycket lite tredje världensituationen iväst om
där majoriteten jordens befolkning lever. informa-Förutomav att

fråntionen utvecklingsländerna begränsad kritiserades ocksåsåvar
den blev eftersomnegativ, den heltså övervägande delen detatt av

faktiskt rapporterades förhållandena dessa länder handladeisom om
katastrofer, inbördeskrig, World.Many Voices Oneom osv.

Mycket har hänt sedan 1970-talet och bland har regionalaannat
nyhetsbyråer tillkommit bättre tillgodoser informationsbeho-som

Afrika ochi Karibien. TV-kanalerna har antal ochvuxit it.ex.ven
därmed handelnockså med visuellt nyhetsmaterial. Satellitkanaler

och Sky harCNN kommit förroll nationellaNewssom att en
TV-medier liknar den nyhetsbyråerna har för ochsom som press

Överradio. huvud har globaliseringsprocesserna tydligavarittaget
det ökade flödet nyheter globalt och det har föranlettgenom av

forskare fårtitta vad detta för konsekvenser förnärmareatt
nyheternas innehåll och form. Innebär globaliseringen nyheternaatt

olika länder bliri alltmer identiska och lika Leder utvecklingen
kanske till människor överallt världen får ungefäriatt samma ny-
heter och världsbild journalistkåren bli alltmer homo-Kommer att

med professionen, med nyhetspri-gen en gemensam syn samma
ochoriteringar nyhetskällor och kommentarer oberoendesamma av

medium och hemland
Stig Hjarvard har avhandling fråni sin redovisat analys1995 en

nyhetsutbyteEurovisionens ExchangeEurovision Newsav
icke-kommersielltEVN. Systemet i princip och medlemmarnaär
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erbjuds utbytet. Kostnadernafritt använda de inslagkan inomsom
innebär defördelas enligt solidaritetsprincip TV-att storasomen

Hjarvard undersöker utbytetländerna subventionerar de mindre. av
perioden februari till aprilaudiovisuellt material under 1 1990.16

TV-företagframför mellan nationellakanaliserar allt utbytet iEVN
från TV-nyhetsbyråerna till desinsemellan och deEuropa stora

det totala materialetTV-bolagen. Hjarvardeuropeiska visar att av
Östeuropa,handlar Västeuropa, 191619 procentprocent omom

redovisarochSovjetunionen USA. Han13 procentprocent omom
från TV-nyhets-siffror för antalet inslag kommeräven separata som

hälftenoch vilketbyråerna WTN,Visnews, CBI CNN, utgör ca
fördelningen här TV-byrå-geografiskasamtliga. visarDen att avav

material handlar Sovjet,20 24 procentt.ex. procent omernas om
och södraAfrika, inkl. mellerstaochUSA 15 procent om norra,

jämförelse kan inslagAfrika. Som FN 1utgörnämnas att caom
Hjarvardtabell Hjarvardbearbetning i 1995.23811,procent av s.

frånjämfört med undersökningarockså resultat tidigarehar sina
förändratsbilden har1970-talet. konstaterarbörjan inteHan attav

frångeografiska fördelningen, bortsettdet gäller dennämnvärt när
Östeuropaochökning inslag Sovjetunionenviss samtomen av

Hjarvards analys knappastLatinamerika Ibid., visar247.s.
påfallande USA-dominans EVN-materialet. Visserligeninågon

fallhälften materialet från TV-byråerkommer i några ärsomca av
detamerikanska helhetsbildenfokuserade den iMen ärscenen.

handlaråttonde inslagknappast anmärkningsvärt USA.att vart om
förändrats nämnvärd utsträck-tycks heller ha iinteDetta mönster

tjugofem slutsatser byggerHjarvardsdening åren.senaste egna som
vad här harbåde bredare material och djupare analyser änett som

finns skälfått plats redovisa pekar också riktning.i Detatt samma
fallnyhetssystemethoppas det internationella varje inteiatt att

tid.blir ojämlikt och obalanserat övermer
projekt, The Global har studeratOckså Newsroom,ett annat
till skillnad från Hjarvard har dettaEVN-utbytet. iMen man pro-

helhet,studera nyhetsprocessen dessjekt ambitionen iäven att
innehållet och publikens konsumtioninklusive nyhetsproduktionen,

medCohen al. Projektet startadeoch reception viii.1996,et s.
nyhets-transnationella utbytethypotesen det allt intensivareatt av

världentill journalister olika delarmaterial skulle leda i ut-att av
bedömningar,likartade professionella ochvecklar alltmer synsätt

utvecklas. Efterglobal nyhetskultur hållerkort attsagt att en
forskarna dock lägga allt vikt vidhand kom större motver-att en

medierför domestication, dvs.kande tendens de kallar iattsom

123



DEMOKRATIN OCH GLOBALISEHINGEN

olika länder och lokala kulturer de internationella nyheterna,ger
förmedlas exempelvis varierande uttolkning ochEVN,som genom

syfte dem till den publiken.mening i projektetIatt anpassa egna
också dels transnationella nyheter förmedlatsvisar attman som av

får skiftande utformningtämligen och tolkning olika ländersEVN i
TV-nyheter, dels publikens värdering olika nyheter alltidinteatt av

särskilt väl med vad redaktionernas gatekeepersöverensstämmer
preferenser.publikens generella slutsats ocksåDeras ärtror attom

de journalister sysslar med utlandsnyheter nyhetsredaktio-som
eller utrikeskorrespondenter behålla nationellasinmåstenerna som

föridentitet kunna nyheterna till publikens kulturellaatt anpassa
förutsättningar. Endast mycket liten kategori verkligt globalaen
kommunikatörer eller journalister fungerar samordnaresom som

eller arbetar för deinom globala nyhetsnäten kommerEVN attsom
förankringensläppa ursprungliga miljö och utvecklas tilli sin en

slags övernationell eller överkulturell profession ff..Ibid., 152s.
studier nyanserad bild globaliseringsproble-Dessa två ger en av

matiken samband med transnationell nyhetsjournalistik. finnsi Det
uppenbarligen delvis motverkande tendenser och det alltförvore
enkelt utvecklingen klart monolitiskpåstå går situa-att att mot en

där exempelvis amerikansk kulturtion och värdesystem väller in
ofiltrerat de nationella medierna. kan visserligenDetgenom vara
viktigt begränsningarna de båda studierna det ocksåi äratt notera -

forskarna själva framhåller. Exempelvis det naturligtvisnågot ärsom
frånäventyrligt generalisera undersökningar fallbästaiatt som om-

fattar månader. heller kan projektenInte sägaett att ettpar man
tillfredsställande lyckas besvara frågan de nationella TV-sätt om

tenderar konvergera eller divergera kvalitativt hän-isystemen att
seende, vilket ändå tycks ha tankeursprunglig Globalvarit ien
Newsroom-projektet Gurevitch al. genomföra1991. Föret att en
sådan analys följadet viktigt kunna nyhetsförmedligenär överatt
tid flertal olika kanaler och det har dettai inte gjort ityvärrett man
projekt olika sammanhang indikeraritrots att ettman process-
perspektiv nyhetsflödet.

ska kunna välgrundat det problemOm ettman ge svar som
enligt uppfattning kärnfrågan aktualiserades kultur-min är som av
imperialismteorin, nämligen utvecklingen globaltgår störremotom
inflytande för och värderingar förankrade denisynsätt ärsom ame-
rikanska kulturen krävs klarare begreppsbestämningar, preci-större

analyserna och metodsion i möjliggör systematiska kompa-en som
tid. det förstarationer bör det analyserna klartiFöröver göras om

konvergenstesen den kvantitativa utveckligen handeln medavser av
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förändringar rörande innehålls-medieprodukter eller denom avser
symbolflödenförhållanden deliga och kvalitativa sigi rör översom

förefallerdet andra det viktigtoch kulturgränserna.nations- För att
innebörd, vilket innebärkonvergensbegreppet stringent attenge

definieras överensstämmelse vidkonvergens endastinte som en
stället bör det definierastidpunkt, dvs. synkront. inomgiven I ra-

defi-för skulle innebära följandeprocessperspektiv, vilketettmen
mirmande meningss/eapandetkonvergens innebar gradvisnition: ett av

kulturella det tredjehos tidigare skilda nationella eller För ärsystem.
kulturimperialismteorins konver-det fruktbart tolkainte att tes om

global tendens alltden skulle generell,så störremotatt avsegens en
nyhetsförmedlingens och geografiskenhetlighet, ämnesvalit.ex.

definierasfokusering. bör konvergenstesenSnarare ett anta-som
uppfattningenden amerikanska tid kommergande över attattom

ökande sammanhang där vitalagenomslag intresseni USA:s är
berörda, internationella konflikter därisåsom är parter-man en av

fall konvergensfrågan maktperspektivivarjeI ärettom man serna.
studeras sammanhang där maktpåverkan kandet viktigt den iatt

förekomma. krävs analyserna både diakrontSlutligen ärantas att
fördvs. utvecklar metoderoch synkront komparativa, attatt man

samtidigt jämföra avståndet mellan olika nationella nyhetssystem
hur förändras tid jfr Ekecrantzoch detta 1998.över

konvergenshypotesernaEtt försök dominans- ochprövaatt

alltför frågornapersonliga uppfattning det vanligtEnligt min är att
föremål förglobaliseringen endast blir teoretiska resonemangom

forskning. framstår deunderbyggnad empiriski Härnärmareutan
förraprojekt hänvisade till avsnittet positivajag itvå somsom

från finns uppenbarligenundantag detMen göramönstret. attmer
erfarenheterna frånområdet och ska här kortjag nämna ett pro-

medverkat och där har försökt implementerajekt självjag isom
för relevant undersökaslutsatserna vad krävs sättettattom som

frågan den medialiserade nyhetskulturendominans inomUSAzsom
samband internationella konflikter.medi

Order‘the World har studeratprojektet journalism in NewI
femnyhetsförmedlingen från Gulfkriget länder medi1990-1991

och kvalitativa. Enligt projektetsolika metoder, både kvantitativa
konfliktGulfkriget den första därteoretiska perspektiv störrevar

frågan, världsordningen egentligen innebär medvad den Nyaom
förmaktförhållandena allmänhet och mak-avseende de globala i

helt konkret. blev medmedierna synnerhet, ställdesi Detöverten
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andra 0rd särskilt undersöka och vilken denintressant i månatt om
enda återstående supermakten hade möjlighet kontrollera detatt
globala nyhetsflödets dagordning fun-och innehåll. har ocksåDet

andra utgångspunkter för förprojektet, mediernas rollnits t.ex.
eskalerings- eller deeskaleringsprocesser samband medi internatio-
nella konflikter. begränsar här till dominans- och kon-jag migMen
vergensfrågorna.

Mediematerialet Gulfkrigetbestår nyheter tidningari treomav
och från femledande TV-nyhetsprogram vardera länder: Fin-ett
land, Tyskland och Sammanlagt harSverige, trettioUSA.Norge, ca

från fördeladedagar s.k. period ochtio timespots tvåöver en av ca
för frånhalvt valts medår Detta rapporteringenett ut. att ett

antal viktiga under det utdragna händelseförloppet. Alltmoment
fyratusenallt bestod materialet drygt artiklar och inslag.som av

framför allt huvudresultat förtjänar iDet tvåär nämnasattsom
det här sammanhanget: det första kan konstateraFör att rappor-

från Gulfkriget betydande utsträckning handladeteringen i attom
för global publik berätta politiska linje kon-iUSA:snärmasten om
flikten. Eftersom drivande fokuserade medier-USA ivar processen

genomgående beslut, bedömningar och kommentarer denna
amerikanska agendan. kom den ledande supermaktenDärigenom att

internationell eller global makt delvis medierna.via Dennautöva
eftersom fleraledande roll blev desto tydligare de politiska eliterna i

andra länder och se-attityd.intog väntaen
det andra betyder politiskadetta emellertid inte USA:sFör att

linje konflikten beskrevs alla oberoendemedieri isättsamma av
Ävennationell kontext. uppmärksammades iUSA:s stortom syn

samtliga medier varierade perspektiven och vinklingarna markant
beroende lokala historiska förhållanden Nyheternaland.i varje
blev domesticerade bilden färgadespolitikså USA:ssätt att av
olika grund varierande och kommentarerprioriteringar i varjeav
enskilt medium. fall beror detta uppenbarligen medietypvissaI

betydelsefullteller mediegenre. här rapporteringenMen är attmer
förkännetecknas nationella tillägnelse och domestice-mönsterav

kan kort exemplifieras med hur propagandan påverkadering. Detta
mediediskurserna. det bör det understrykasinnan jagMen gör att
dessa nationella automatiskt leder tillinte givennågonmönster

beträffandeslutsats hegemoni. behöver innebäraUSA:s De inte att
förmågaskulle sakna prägla med sinUSA rapporteringenatt propa-

falletganda. Huruvida detta avhängigt karaktären hos dessaär är
dvs. de betyder propagandaintressenvariationer, USA:sattom gyn-

eller och hur stabila tid.missgynnas mönstren är övernas
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delstudierna projektet analyseras ofi Voice AmericasI en av
ledare för auktoritativ utgångspunkt för analysernaVOA att en

vilken utsträckning den amerikanska propagandan slogi igenom iav
medierapporteringen. Alexandre svarade för dennaLaurien som
analys USA-koalitionens agerande entydigt beskrevsvisar att som

uppdrag från enda befria ochmotiv KuwaitFN, USAzsett att attvar
etablera världsordning där frihet och skulle råda.rättvisa Iatt en ny

denna propagandabild undviks eller nedtonas de ekonomiska
sanktionerna, fredsinitiativ från tredje uppmärksammas mycketpart

de avfärdas ytterligare Vilseledningsförsökintesparsamt, om som
från Saddam för splittra koalitionen. SlutligenHussein äratt ett
centralt inslag ledare beskrivsSaddami HusseinVOA:s att ettsom
lika farligt hot världsfreden Adolf Hitler Alexandre,mot som
under rekonstruktion den amerikanskautgivning. Denna av propa-
gandabilden konflikten bekräftas huvuddrag fleraockså i sina iav
andra studier bidragen Paletz och Kellnerise Bennett 8C 1994t.ex.

63.1992, s.
Är förmedlardet då denna bild också nyhetsmedierna Somsom
betonade har vidare den bild kon-jag inte antagitutan attovan av

flikten politiska och militära ledning vill spridaUSA:s automa-som
förmedlastiskt och oretuscherat medierna det transnationellaiav

nyhetsflödet. har inriktat undersöka vilketTvärtom attoss
nyheterna och hurdomesticeras rekontextualiseras och de däri-sätt

transformerar propagandan den till de lokalaså attgenom anpassas
eller nationella kontexterna, vilket innebärakan denantingen att
motverkas eller understöds.

korthet blir projektets slutsats denna del medielan-iI att mer
dets utrikes- och säkerhetspolitik förbunden med ochUSAär

desto tenderar mediediskursen understödja denNATO attmer
amerikanska propagandaversionen kriget. Exempel detta ärom
bland bilden Saddam Hitler överlagHusseinannat att som en nyav

betydligt framträdande de amerikanska medierna dei iär änmer
detta drageuropeiska. Vidare analyserna vid handen ärattger mer

framträdande norska och tyska finska och svenska,medieri iän när
jämför de medierna varandra. Ytterligareeuropeiska medman en

indikation bland flera ska här: uppmärksammas minst iFNnämnas
de amerikanska medierna finska och svenska, och detoch deimest

också de idealiseringensistnämnda mediegruppernai tvåär som av
framträdande Nohrstedt under utgivning.FN Ottosen,8Cär mest

jämföraKonvergensanalysen, alltså degår ut attsom om
europeiska medierna tid den amerikanskasigöver närmar propa-
gandabilden skildring konflikten, bland deti visarsin ärannat attav
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de finska och svenska mediegrupperna benägnaminstär attsom ge
uttryck eller för attityder till president Bush ochpositivautrymme
den amerikanska polititiken Efterinitialt. tid blir dock rapporte-en

också dessa "pro-amerikansk". Till detta skaringen i grupper mer
också tilläggas analyserna flera indikationer både denatt attger
norska och den tyska kontexten befinnerinnebär medierna sig iatt

korstryckssituation. förefaller kurders och shiasDet t.ex. atten som
lidande krigets förlängning innebar särskilt vånda mediedis-i istor
kurserna dessa länder, eftersom det dessa medier publikeni iär som
får den allra införandet flygför-skildringen depositivamest av av
budszoner självsvåldigt proklamerats och upprätthållitssom av

Storbritannien och efterFrankrike Iraks kapitulation. VidUSA,
denna tidpunkt de norska och tyska medierna till och medär mer
pro-amerikanska de amerikanska. Bidragande här också deän är att

fasamerikanska medierna denna nedtonar ochi sin rapportering
vänder uppmärksamheten bland de ekonomiska proble-mot annat

hemmaplan ibid..men
Sammanfattningsvis leder projektet till slutsatsen iUSAatt

Gulfkriget haftverkligen tycks ha hegemonisk positionen som
också innebar den propagandabild först utveckladesatt som av en
konsultfirma uppdrag exilkuwaitier och sedan användes deniav
amerikanska fick nyhetsflödetpropagandan allt genomslag istörre
globalt. vilken utsträckning denna också längre siktI position
innebär amerikansk dominans det transnationella mediesystemeti är

hel del förtalar propandakriget sambandisvårare Ensäga.att att
med internationella konflikter innebär mycket speciella dis-större

förutsättningarkursiva för medier och journalister kanintesom
generaliseras till normala tillstånd då det råder diskursivstörremer
öppenhet. innebär de resultat det härgivetvisDetta att som pro-
jektet kan begränsat forsk-bidrag tillinte är änrapportera ettmer

kulturimperialismen. Mycket studeraningen viktigtärannat attom
framtiden frågorna ska kunna definitiva Tilli om mer svar. exem-

pel vilket meningsskapande kopplat till den betydandeärsom ame-
rikanska krigs- och actionfilm. Eller vilken betydelseexporten av
diskussionerna och webben de vanliga massmedier-Internet om

innehåll, exempelvis samband med internationella kriser ochinas
konflikter, förhar publikens meningsskapande och för opinions-
bildningen. Eller vad avsaknaden information medieri våraav om
hur tredje världen det internationella mediesystemet fåriman ser
för förkonsekvenser möjligheterna kultur tillägnai sigvåratt en

global utblick.mer
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Demokratin och opinionsbildningen i en

globaliserad värld

samband med de amerikanskaI bombningarna julenHanoi 1972av
gjorde Olof Palme, Sveriges statsminister, i tal mycketett ett upp-
märksammat och synnerligen kritiskt uttalande USA. Hanmot
liknade bombningarna med andra kända krigsförbrytelser blandsom

facisternas bombningar under SpanskaGuernica inbördes-annat av
kriget. under KosovokrigetNär USA bombar civilbefolkning-1999

och TV-stationer Belgradi uttrycker politiskaSveriges ledareen
förståelse". har uppenbarligen förändratsNågot i svensk utrikes-
politik och hävdarjag det har med strukturella föränd-göraatt att

och därmedringar förutsättningar för driva nationelltattnya en
självständig utrikespolitik deni världsordningen. handlarNya Det
alltså, enligt bedömning,min det här skulleinte heltattom vara en

situation, kan jämförasKosovo inte med1999 Vietnamattannan
Naturligtvis det olika historiska1972. två detsituationer,är ärmen

detta förklararinte skillnaden det svenskai agerandet densom utan
förklaras faktorermåste har med dengörasnarare av attsom svens-

ka politikens beroenderelationer till omvärlden.
sakerDet skett ochtvå radikalt förändrat denär som som svens-

ka utrikespolitikens förutsättningar. det första innebär detFör
svenska EU-medlemskapet, det tydligt sambandi medsom angavs
ansökan medlemskap, offrar del denSverige nationellaattom en av

försuveräniteten gengäld möjligheti påverka unionensatt att
politik. medlemSom skyldigti Sverige underordnaEU sigär att
utvecklingen utrikes- och säkerhetspolitik. Det ärmot en gemensam
alltså praktiskt otänkbart offentligt skulleSverige kritiserataget att

krigföringNATO:s Balkan eftersom de ledande länderna inom
samtidigt medlemmar detEU nordatlantiska försvarssamarbetet.iär

Möjligheterna till självständig svensk utrikespolitik har alltsåen
urholkats. Politiken bestäms högre regional dettanivå, ären men

enbart effektinte EU-medlemskapet.en av
det andra det nämligen baraFör tillinte EU-nivån Sverigeär som

förlorathar utrikespolitiskasitt initiativ. världsordningensDen Nya
centrala ekonomiska och militära styrkeförhållanden innebär detatt
finns starkt hosegenintresse svenskt näringsliv och svensktett t.ex.
försvar upprätthålla goda relationer med också denUSA. Attatt
svenska politiska lyhördheten ökar för vad gångbart iärsom
Washington knappast förvånande. förPå tankarna tillär sättett som
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hurAndra världskriget intresse-anpasslighet undersvensk ser
med moralisksjälvständig politik integritet.politiken ersätter en

utformasutrikespolitiken skabetydelse för hur inteMediernas
knappastomkring låter regeringaröverdrivas. allt kommer sigNär

debattsidor och knappastavhandlas ledar-ochledas det somav
mediernasVisserligen kannyheterna.heller det irapporterassomav

frågor,ställningstagandeframtvinga vissauppmärksamhet iett men
väljer,politisk linjeförhåller Vilkenden politiska elitenbur sig, man

bedömningar.informationer ochändå andra Menbaserar sig egna
beslutsfat-politiskamedierna har definns påverkandet somen

bildmedierna skapar denNämligenkan ignoreras.inte atttarna som
för poli-vägledandefall kan bliallmänna i vissaopinionen somav
konflikterinternationelladet gällerställningstaganden.tikernas När

eftersom detmediepåverkan särskiltform intressant,blir denna av
kommeruteslutande mediernas prioriteringarärnästan attsom

skaparuppmärksammas. Mediernavilka opinioneravgöra ensom
det troligtglobalinternationell eller opinion,bild är attmenav en

före-denmediekonstruktion.endast måndenna Iexisterar som en
utgångspunkt kommerblir politikensdennaställningen opinionom

faktiska skeendetoch påverka detindirektmedierna gripa in iatt
jfr Gurevitch 1991.

medierna sålunda konstruerarvärldsopinionDen ärsom
med begreppetfrån vad vanligtvisartskiltnågonting avsessom

välkänd analyssamhällsvetenskapenEnligt inomopinion. aven
grundar sigbör skilja mellanHabermas opinionJürgen somenman

enskilda individer,mellanoch rationellt meningsutbyteöppetett
påförs all-sidan,sidan, och, den andra opinionden åå somenena

mellan medborgarna.egentlig diskussionmänheten ovanifrån utan
förradär denoffentligheterdetta olika slagsHabermas talar om som

ellerform denautentisk ochbetraktas som en mersenaresom en
offentlighet Habermas,formfalsk eller acklamatoriskmindre av

hållbar Haber-omfattande diskussion hurfinnsDet1984. omen
syfte endasthär.analys ska Mittjag inte inmas ärär attsom

mediernaför karaktärisera denanvända hans distinktion att av
konflikterinternationellakonstruerade kringopinionen ettsom

offentlighet ellerfall acklamatorisk opinions-tydligtextremt av
framkommeruppfattningar och åsikter ibildningsprocess. De som

medierade debat-nyhetsförmedlingen och detransnationella iden
konflikter kommerkring internationella i ännu större ut-terna

frågor domi-nationella eller lokaladet gällersträckning än när att
finns knappastpolitikerna.de internationellt ledande Detneras av

medierna skulle kunnaföreställningenrealism inågon utgöraatt en
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global offentlighetssfär det slag Habermas autentisk,av som ser som
eftersom det finns föga för medborgaropinionutrymme att en
underifrån skulle kunna genomslag denna jfr Tomlinsoni 1994.

har politikerDäremot president och andraUSAzs stor-som
maktsledare självklar plats denna transnationella offentlighetien

det transnationella nyhets-och opinionsutbytet.upprättassom av
Även också andra kommer till tals haropinioner de betydligtom ett

eftersomutgångsläge, deras möjligheter påverka den in-sämre att
konfliktensternationella utveckling bedöms mindre, varför devara

tillmäts mindre och får mindreintresse uppmärksamhet medierna.i
detta blir journalistiken faktorPå själva verket bidrarisätt en som

till reproducera de internationella maktförhållandena. denI månatt
medborgarna tillfrågas frågan,åsikt vidsin i opinions-som t.ex.om

det dennamätningar, supermaktsdominerade bild världs-är av
de flesta fallopinionen, de från,i och detutgår närmastsom vore

anmärkningsvärt förmåddede helt självständig hållning.intaom en
opinionsbildningssynpunkt medverkar alltså mediernaUr till en

mycket liknar självspelandei där musiken harpianoettprocess som
skrivits de internationellt ledande makthavarna. Både politiskaav
ledare och allmänheten bibringas självförståelse,en en syn

betydelseSveriges internationellt marginell. Somytterstsom exem-
pel kan analys NyhetersDagens krigetrapporteringnämnas en av om

där det framgåri Bosnien denna riksledande tidning framställeratt
riksdagsdebatten börjani kring den svenskaaugusti 1995av

ställning och uppgifter under ledningNATO:struppens ettsom
oväsentligt käbbel fråga praktikeni redan avgjord.i EU:sären som

dvs. Carl Bildt vid dennaH6ge tid dessutom fort-representant, -
farande moderat partiledare får bland uttala och uttryck-sigannat-

häpnad oenighetensin svenska riksdagen och fråganiöverer att
hur helst den internationella behandlasnivån. I DNavgörssom

fråga,denna fundamentala aspekter den svenskai utrikes-rörsom
och säkerhetspolitiken, inbjuder tillintesätt öppenett som en
politisk diskussion Berglez 1999.

sannolikt mediebildDet beskriver den svenska de-är att en som
debattermokratins och beslut betydelselösa dels minskar in-som

för politiken, dels bidrar till den svenska utrikespolitikentresset att
till framför allt den amerikanska politiska linjenanpassas genom-

mediernas selektiva fokusering och hurprioritering tongång-av
Washington framståri dennagår det Världs-arna som som
önskar ochopinion kräver. den bakgrunden det naturligtMot är att

också det svenska politiska etablissemanget ansluter tillsig samma
politiska linje. Endast aktivt efterfrågar alla de opinionerom man

131



DEMOKRATIN GLOBALISERINGENOCH

finnstredje världen,hörda medierna,och blir iinte iröster t.ex.som
utrikespoli-svenskförvänta självständiganledningdet sigatt en mer

medbor-offentlighet därverkligt globaldetta krävs alltsåtik. För en
perspektiv ochbrett spektrumhar tillgång till ett avgarna

Är dendet lokalerinternationella händelserna.synvinklar de som
globaliseringför sådankurdiska krävs vårpizzerian att avsom en

verklighetoffentlighet ska bli

Noter

1 Jubileumsfondfrån RiksbankensforskningsanslagProjektet har bl.a. erhållit
samhällsvetenskaplig forskning.förNordiska samarbetsnämndenoch
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EU, medborgarkultur och
mediernas demokratiska
uppgfit
Peter Dahlgren

Demokratin ideal de flesta världen dag kani i ansluta sigär ett som
till, innebörden begreppet ofta kan omtvistad. Iäven om av vara
likhet med alla ideal finns det alltid diskrepanser till verkligheten

hur definierar demokrati den brittiskaoavsett poli-man men som
filosofentiska John demokratiDunn 1993 någotsäger, även ärom

aldrig kan fullt det samtidigt aldrig fåruppnå slutanågotär
efter. demokratins skull får heller upphöraFör inte medsträva att

diskutera dess brister. kan betraktaFör någotatt som som en
demokrati ska kunna fungera finns det självfallet olika villkormånga

uppfyllas. de flesta västerländskamåste nationalstaterInom isom
dag, inklusive finns detSverige, del dessaröster attsom menar en av
villkor har blivit problematiska. del de förutsättningar deEn av som
demokratiska har byggt under efterkrigstiden hållersystemen

förändras och samhället generellt ochmånga iatt attanser synner-
het demokratin befinner period omdaning.sig i harSverigeIen av
kanske tenderat demokrati för de decennierna,givetatt ta senaste

börjar den kräverinse uppmärksamhetvår Hvit-seattmen t.ex.
felt och Historiskt finns det förKarvonen 1999. inga garantiersett
demokratibygget, bara bättre eller förutsättningar. börVisämre
därför inbillainte demokrati kommer till stånd bara förattoss att
reglementen och retoriken med god vilja framhåller begreppet.

har byggtAtt inom Överstatlig struktur, denEuropaman upp en
Europeiska ska fungeraunionen, demokratisktEU, sätt,ettsom

inte situationen enklare. demokratiska blirDen utmaningengör
alltså den ska avnationaliseras och globaliseras seännu större när

1999b.Amnå inträde denSveriges i1999a, EU 1995 utgört.ex.
omfattande och komplexa demokratinutmaningen undermest av

andra halvan 1900-talet. från föreställningHur tar stegetav man en
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århundrade-underhar formats nationalstatendemokrati som avom
politiskt-administra-fungerademokrati skatill inom etten somna

erfaren-utanför den nationellakonturer ligger helttivt system vars
fullthar utgångspremissheten Mininte någonting ärär grepp om.

och anspråkeftersom befinner inom EUEU gör att teatt oss
demokratidet angelägetdemokratisk konstruktion,sig är attsom en

eller försvagas,släpps utnyttjasprincip intenormativ utanensom
försöka höjaständigtmycket möjligt.och utvecklas Vi måsteså som

kanske slutligen kommerför demokratins framgång.oddsen Vi
från demokratiperspektiv.till omöjligtfram såIEU är sett ettatt

detuppfattningfall fundera utträde, enligtkan min är änmen
byggaför dra sådan slutsats.länge tidigt Attså att uppen
ochdemokratiska strukturer, rutiner ifungerande ett nyttprocesser

befinner fortfarandetid ochsammanhang lång i startentar avoss
ansträngningar inom EU.Våra

utifrånEU-medlemskap de-detta kapitel SverigesjagI tar upp
prismatiskt begrepp; be-Demokratimokratins horisonter. är ett
hur vinklar det.saker beroende Min vin-belyser olikagreppet

för demokratiskamedborgarkulturkel betonar vikten EU:sav en
mediernaroll detta.karaktär mediernas i Närsamt resonerar om

information förbetydelsenframhåller Vanligtvisoch demokrati av
tillha tillgångdemokratiska offentligheten. Medborgarnaden måste

aktuellaoch debattoch korrekta fakta idéersåväl viktiga omsom
det tillräck-händelser. det centralt. inteMenDetta är ärstämmer,

kallarinformationsflödet krävs också detdet dagliga jagligt; utöver
förankring människorsharför medborgarkultur, inågot som enen

be-tänka och vardagen,sedvanor, deras i någotsätt att varsagera
kulturelltskaffenhet och kanlångvarigt utgöraär sortsettmer som

samhället.demokratiskaförråd relativa stabila iresurserav
fall fram hosbästaMedborgarkulturen inågot växerär som

och derassamspel med medierna jour-allmänheten och den isågör
hand skapa med-uppgifter. Medierna kannalistiska inte egen en

till hur allmän-samhällsfaktorer bidrar ocksåborgarkultur andra-
skulle framhållaförhåller till demokratin iheten jagsig attmen-

får medierna alltmermedialiserade senmoderna samhälletdet en
sfärerna, det politiskaroll de flestaframträdande inte minst iinom

Thompsonoch Luthersson Castellslivet Björnsson 1997; 1999;
mediernadagsläget det barakan intei så1995. Man säga är attatt

politiska livetdel detbevakar det politiska livet, att storutan aven
politikensymboliska mycketmediernasi Dvs.äger avrum.rum -

medierna ochenbart relation tillhändelser, uttalande existerar i är—
helttendensdirekt skapade för mediebevakning. i sig inteDenna är
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omfattningoproblematisk, har kanske överskattat dessvissamen
reducerats tillBaudrillard hävda politiken har1983 att attgenom

överdrifterenbart bli mediespektakel. till sådanaUtan att taatt ett
framställnings-kan ändå konstatera mediernas innehåll ochatt

medbor-former spelar viktig roll för upprätthålla och präglaatten
garkulturen.

uppfylla de klassiska journalistiska dygderna vad gäl-Utöver att
främjainformation medierna alltså medborgar-ler måste även en

kultur. internationellt perspektiv har medierna lyckatsi SverigeI ett
ganska med detta, de nuvarande läge har blivit alltbra iäven om mer

det blir möjligt sikt byggakritiserade. Frågan är attom upp- -
motsvarighet till den nationella medborgarkulturenmodestnågon

europeisk kan förhand, vad skajagnivå. inteDetta veta men
specificera viktiga dimensionerna den nationellahär de igöra är att

särskilt medborgarnas identitet och förtyd-medborgarkulturen - -
har för kultur nationell ochliga vilken roll medierna denna inter-

Därefter tendenser det senmoder-nationell nivå. jag inågratar upp
inverkar medborgarkulturen och avslutarsamhället jagna som

med mediernas villkor och möjligheter främ-attett resonemang om
medborgarkulturdemokratisk inom EU.en

syfte alltså förtydliga vilken mediernaMitt utmaning stårär att
inför, förstärka demokratiska karaktär: hur blirkampeni EU:satt

Självfalletdet har förflyttat till den europeiska nivånnärnu oss
kampen för demokrati enbart mediernas deninte angårär ansvar -

alla det detta lyfter fram här. konkretajag I ärär termeross men-
grundfrågan hur de svenska medierna kan bidra till skapaatt en
medborgarkultur offentliga sfären.den europeiskainom inteJag är
själv hur medierna kon-journalist och anspråkintegör sägaatt

hoppas kunnaska sköta jobb. preciserakret sitt jagDäremot några
gäller medierna för demokratinfundamentala villkor vad inom EU.

Medlemskapets ambivalens

offentligheten:från den svenska medialaglimtarTre

viktig fråga:Under stod inför mycketSverigevåren1 1998 atten
Danmark, Irlanddet Amsterdamfördraget ellerratificera inte. Inya

folkomröstaPortugal hade bestämt för dettaoch sig att omman
omfattandegrundlag förfördrag, DetEU.utgörsom en ny

sysselsätt-Amsterdamfördraget medför viktiga förändringar bl.a. i
öppenhetsåtaganden, jämställdhetsambitioner ochningskapitalet,

federativtmiljörnål. Fördraget utgör system,ett steg mot ett mer
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samtidigt det främjar demokratin bl.a. ökadinom EUsom genom
öppenhet och förstärkt roll för Europaparlamentet visavi EU-en

fördrag komplext,Kommissionen. det resultatDetta är är ett av
förhandlingarpolitiska och kompromisser och sådan karaktärär av

tillfredsställerdet del punkter säkert allaintemångaatt en men
samtliga punkter. bestämdeSverige regeringsnivåI attman

hålla folkomröstning eftersom fördragetinte någon ansåg attman
allt ändrade maktbalanseninte mellan och medlemslän-EUtrots

derna.
medierna information och debatten kring detta viktigaI var om
minimal. stickprov bild: skrevviss SverigeNågrasteg ger en av-

talet den april. Under hela april hade Aktuellts kvällssändning kl.29
totalt inslag Amsterdamfördraget. visades dentvå21.00 Detom ena

april, inslag inklusive fyra långnio minuter, minuter28 ett en
med utrikesministern Hjelm-Wallén. andraintervju inslaget vi-Det

sades dagen därpå och långt. Nyheter hademinuter TV4:stvåvar
under perioden till inslag, detta den april.980201 980429 29ett
Aftonbladet hade artiklar under period. betydligtDet7 samma var
bättre ställt med Svenska Dagbladet ägnade artiklar40som
Amsterdamfördraget under perioden till980101 980429, men pro-
filen dess läsarkrets knappast för den svenskarepresentativär
allmänheten.

under det dags för EU-val och införår2 Ett våren 1999senare, var
valet pessimistiska vad gäller valdeltagande:någotvar prognoserna
Sifo spådde det skulle bli drygt medan endastTemo58att procent,
förväntade deltagande mellan och bekantSom52 57ett procent.
blev Valdeltagandet kan kanskeSverige sig38,3 tröstaprocent. en

med tanke knappastaning detta avseende.i I vårtvärstatt var
grannland Finland, ibland uppfattakan betyd-i Sverigesom som
ligt EU-entusiastiskt, låg Valdeltagandet medan30,1 procent,mer

deti Storbritannien detmotsträviga kosmopolitiskaDet23,0.var
Holland visade endast deltagande medan dennes29,9 procents -

Belgien, där har högkvarter, presteradesittEU 90,0 procent.granne
Bland de länderna ledde Italien Valdeltagandet medEU 70,8stora

följde med FrankrikeSpanien 64,3 47,0procent, procent, procent
och Tyskland Spridningen alltså och dei45,2 ävenprocent. storvar
äldre medlemsländerna deltagandet jublai ingetstort sett attvar

Valdeltagandet enbart indikation hälsotill-givetvisöver. är en
ståndet demokrati, det betraktasi centralmästeen men som en
sådan. blev det naturligtvis mycket diskussionSverige det lågaI om
Valdeltagandet, sveket bland väljarna, politikerna inteom om som
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engagerande debatt kring de frågorna ochdrev storaen mer om
medierna gjorde för informera ochinte entusiasmeraattsom mer
väljarna. analys de svenska medierna inför EU-valet finns iEn av
Johansson 1999.

tycks svenskarna mycket missnöjda med frågandag EU. På3 I vara
landet har fått EU-medlemskapet liggerdet nyttaom egna av
Lindahl väljarnalägst endastSverige 1999; 27 procent av svarar

siffror för följtlägst Storbritannien medvisasNäst 37 tättprocent,
TysklandFinland och med delen skalanPå39 övreprocent.av av

finns de nöjda: Irland med Grekland med85 76toppar procent,
och Danmark har utvecklingen väljarnas åsikterSverigeI70. av om

förlett till huvudsak EU-medlemskap ochiEU 40 äratt procentca
huvudsak Cirka hari ingen40 20är procentprocent emot.ca som

frågan.bestämd åsikt i

glimtar bild förvisar SverigeDessa som stämmertre etten av
andra EU-länder varierande utsträckning inteimånga ännusom

har lyckats med existerande politiska liv. EU-hän-integrera sittEU
delser och -beslut överskrider de nationella sammanhangen denmen
nationella politiken fungerar oundviklig för EU-frå-instanssom en

och medlemsland. nationella partierna iinom Sverige Varje Degor
den svenska riksdagen EU-frågor samtidigtvis Vispositionerar sig å

de andra politiska konstellationer EU-parla-i imåstesom agera
finnsAll-EU politiska politiker och valkampanjerpartier,mentet.

politiken ska alltså de nuvarande nationellainte, via systemen.
framståkan politisk enhet direktinte ansvarigEU ärsom somen

nationalstaten.medborgarna sättmot samma som
förstärker denna struktur låta nationalpoli-Medierna attgenom

EU-dagordningen. saknas tillräckligttikerna bestämma Det ut-en
vecklad infrastruktur för opinionsbildning och opinionsförmedling

alla nationalstaterna för EU-frågor. Nationalstaternas offent-inom
lighet bygger nationella medier, nationell identitet och lingvistisk

haftgemenskap och därmed har etniska oftaminoriteter svårt att
hävda och nationalstatens politiska liv. Kunskapensigsig iengagera

hur fungerar brister hos politiker, journalister ochEU mångaom -
allmänheten. har knappast hunnit etablera journalistiskaMan några
traditioner för bygga rapporteringen EU sättettatt upp om som
appelerar till allmänheten både medborgare nationalstatsom av en
och människors finns det demokratisktEU. mångaI ögon ettav

Änlegitimitetsproblem. länge upplevsunderskott inom EU, såett
flesta fjärran från och otillgängligtde människors vardagEU somav
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för politiska från uppfattasvanliga medborgare.initiativ EU av
eliternas formalism ochmaktspel, präglat byråkrati,många som av

korruption.även
Mycket den kritiska efterreaktionen EU-valeti Sverige överav

bristande bland politikerna, medierna och medborgarnaengagemang
säkert befogad, frågansamtidigt kan också ställaär men man om

förväntningarnainte orimliga. verkligen inom natio-Kanär enman
nalstat förhållandevis förankra fungerandekort tidså över-ett
statligt och fungeratransnationellt ska enligt demokra-system som
tiska och procedurer Särskilt kan konstatera attnormer som

och de medlemsstaterna samhälle ochSverige övriga som som
demokrati befinnerredan tid omdaningsig i en av

framtidsbilden oklar. kanVi inteDen Europaär sägastora om
förmår förändras till demokratiskt med fungerandeatt ett system

förmåroch fördjupa den faktiska demokratin.representation, att
variabler ska samverka framgångsriktDet mångaär sättettsom

för detta ska bli del kan emellertid konstateravårFöratt attav.
villkor för denna utveckling brett detiärett ett engagemang em-

bryoniska europeiska statsskicket, tillsammans med betydandeen
förskjutning lojalitet den europeiska nivån. Framväxtenmotav av

europeisk allmänhet och europeiska medborgare deen ur nuva-
rande förhållandena handlar långsiktig utveckling motom en en
medborgarkultur kan ditEU-nivå. Hur nåman

Medborgarkulturens villkor

Demokratin bottnar folkstyre och folket demos består dettai i- —
sammanhang medborgarna. DemokratirådetsI senaste rapportav

m.fl. författarna förut-medborgarskapPetersson 1998 attmenar
formell statstillhörighet och det radockså rättig-sätter att ger en

heter det ställer krav samhällsmedlemmarna.vissa Desamt att
definierar medborgarstyre förening effektivt deltagande,"som en av
politisk jämlikhet, makt dagordningen, upplyst förståelse ochöver
tolerans definitioner och kategorier det144. Dessa utgör nor-

fundamentet fruktbartmativa till analytiskt sigsätt närmaett att
demokrati. tillbaka och reflekterar hurviOm två övertar steg man

dessa kriterier dvs. vilka de villkorenuppnår många måstesom-
uppfyllas för sådan ska förverkligas föreslårsituation jagäratt en -Åenkel schematisk indelning. sidan har vadvi jaggöratt en ena
skulle kalla för de strukturella villkoren. finns allt det funda-Här
mentala kring statsskicket, de viktiga juridiska de centralaramarna,
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Åfungera.och deraspolitiskacivila och institutionerna sätt att
aspekter ochvillkoren, dehar de kulturellaandra sidan processer

användermedborgarkultur.grund för vitalligger till Jagensom
bemärkelse: medborgar-antropologiskkulturalltså begreppet i en

och levnadssätt.värderingarföreställningsvärldar,kultur handlar om
strukturellademokratitänka iförmodligenVi är attmest vana

medborgerligaförankringkräver också idemokratitermer, enmen
och WoodIslinpraktik cf.dygder och vardaglig Preston 1997;

medsamspelaroch kulturella villkorenstrukturella1999. De va-
aspekternastrukturellaberoende.och ömsesidigtrandra i Destår
beroendestrukturernaSamtidigtinverka de kulturella.kan är av

ochmänniskor tänkeruppfyllda,kulturella villkorende är attatt
behov.med demokratins Annarsöverensstämmersätt somagerar

harformalistiskt skal. Sverigeendastdemokratin Iblir tomt,ett
undervärderingarpraktik och tagitsmedborgarnas uppteman om

civilsamhället Trä-kring begreppetdiskussionerna1990-talet i
demo-har hävdat viktendärgårdh justAmnå 1999c1995; avman

Människor kanmänniskors vardag. i sinaförankring mångakratins i
med-ochsamhällslivetolika aktiviteter i "träna upp" utöva sortsen

samhället.medborgarandatill ioch bidra Jagborgarkompetens en
kapitalsocialtmedborgerligtdenvill poängtera att sortens som

viktig delsammanhangsamhälletsfram det civilai utgörväxer en av
bemärkelsemedborgarkulturen i minmedborgarkulturen, attmen

till såvälmänniskors relationinnefattarsyftar till något större, som
medborgarkulturencivila samhället. Vidarepolitiska detdet ärsom

offentlig-medialadenoch kännetecknastillhörnågot även avsom
omfattarskissartatmedborgarnas vardag.enbartheten, Någotinte

följande dimensioner:medborgarkulturen
till-Människor hakunskaper och kompetenser.Relevanta måste0

debatter,analyser,verklighetsgestaltningar,tillförlitligatillgång
diskussionerdessa.kunna tillgodogöra sigoch de Imåsteosv.

och detinformationdet behövsoffentligheten ärsäger attom
medborgarnaocksåkräverden goda demokratinriktigt. Men att

utvecklaför sinaoch använda deninformationenkan till sig attta
reflekterade kanförståelse världenochkunskaper såsin attav

medborgarna kommuni-Vidare behöversituation.sinöver egen
haroffentliga livet. varitdelta detkativt kunna Dessai teman
Vilken kun-funnits.demokratin hardiskussionsföremål längeså

medborgarnahur andelbildningsnivåskaps- och samt stor av
förblikommer omtvis-uppfylla dessabör kunna nivåer attsom

den majoritetenförväntartade. Självklart sig inte storaatt avman
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medborgarna ska kunna expertkunskaper eller de kanprestera att
offentligahålla tal, frågor deras kunskapsnivåer ochmen om

analys- och kommunikationsförmåga ständigt relevanta frågorär
för demokratins vitalitet. Och alltmer heterogenai samhällevårt

frågan vilka kunskaperuppstår relevanta.även är mestom som
Nyligen har m.fl. slagit larm förPetersson deras1998 iatt
uppfattning håller kunskapsnivåninte hos medborgarna måttet.

Lojalitet till demokratiska värderingar och procedurer. dyg-Utan
der tolerans och vilja ansluta till demokratiskasig prin-attsom

ochciper spelregler vardageni kommer demokratininte som
fungera. Samtidigt ska underskatta komplexi-intesystem att

och tvetydigheter kan för vanligtuppstå. Barateten som att ta ett
exempel: invandrare icke-europeisk härkomst kan iblandav
komma klämi deras traditioni vad gäller kvinnansnågot rollnär
och rättigheter konflikt medi europeiska traditioner.står Att

vilket tillvägagångssätt bäst speglar demokratiskaavgöra som
värderingar sådanai situationer alltid självklart.inte Däremotär
råder det oklarhetingen kring vikten ständigt hålla möjlig-attav
heterna till diskussion Demokratiska värderingar ochöppna.
procedurer ständigt ochmåste omtolkas inför situa-prövas nya

ochtioner mediernas betydelse för denna uppgift kan knappast
överskattas.

Praktik, tradition. viktigtrutin, demokratin blir för-Det är att
kroppsligad konkreta, återkommandei handlingar vardagen jfri
civilsamhället, hur håller hurovan, möte,t.ex. ettman man
hanterar debatt och kommer fram till beslut. Samtidigt behövsen
det integrerande kollektiva handlingar med symboliskastörre, -
laddningar aktivt förenar människor tillsom ett gemensamt-
demokratiskt ideal. Valkampanjer och valdeltagande exempelär

detta, det finns handlingarmånga med ri-ävensortersmen —
tuella inslag partikongresser och -nomineringar samtt.ex. in-
stallationsceremonier kan befrämja och befästa demo-som-

Överkratin ideal. tid traditioner fram, minnesför-växersom ett
råd erfarenheter i sammanhang.sätter störreav nuet ettsom
Traditioner förmedlar kollektiv uppfattning handlingaren om
och deras betydelse i perspektiv inbegriper det omedel-ett som
bara konkreta i någonting Svårigheten demokratinstörre. att

fungera frånvaroni sådana traditioner exemplifierasatt av av er-
farenheterna från fornade kommuniststaterna under det gångna
decenniet.
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medharmedborgare.Människors identitet Detta göraattsom0
medlem ochsjälvuppfattningmänniskors subjektiva sigom som

dimensionsamfund.politisktpotentiell deltagare Dennai ärett
medborgarkulturensvårfångade aspektendenkanske mest av

omedvetenoftast fungerarsjälvförståelseeftersom sådan enen
med lins:dimensionlikna dennakannivå. Man seren man

oftastsjälva linsenlinsen, svårverkligheten är att se.mengenom
nedan.denna dimensionutvecklarJag mera

kretslopp, listafyra ska intedimensionerDessa ett avenses som
samspelar med varandraolika dimensionernapunkter. Deseparata

Återigen: betydelse härmediernasvarandra.och förstärker är
medborgarkultu-motarbetafrämja respektivemycket kanDestor.

naturligtvisdimensioner.vad gäller alla dessa mångaDet ärren
utbildningssystemhurkan inverka,samhälleliga faktorer t.ex.som

volontärverksamheter och detför rå-tillgång tillfungerar, resurser
medborgarkul-bidrag tillmediernaspolitiska klimatet,dande men

deDahlgren och Höijercentral 1997. Ise väster-är t.ex.turen
finns del bekymmerdag detdemokratiernaländska i över me-en

för det politiskaoch deras agerandeutveckling inomdiernas ramen
och"infotainment utarmningmycketskrivslivet. Det avom enom

Franklin Visstjournalistiken Fallows 1997.den seriösa 1997;mer
bidrag till demo-mediernasför kritisk reflektionfinns det fog över

betrakta detta bekymmer inte minstkankratin. Vi överorosom
vilka kun-medborgarkulturen,inverkanmediernas överen oro
vad gällerde främjarvilka värderingarförmedlar,skaper medierna

ochde uppmärksammar, inte minst,vilka traditionerdemokratin,
tillinbjudermediernamedborgaridentitetvilken genomsorts som

publiken.tilltalasitt sätt att
ochkunskapmedborgarkultur kräverlevandeEn engagemang

folkförutsätter dis-dendel allmänheten,betydandefrån aven att
ochtillsammansdefrågor med varandra,aktuellakuterar att agerar

uppgifthar tillMediernamedborgare.de självasig attatt somser
iblandtill diskussion,stimulera medborgarna ävensamt att pro-

samtal och debatt.fruktbara Kri-kansättett som gynnavocera
alltsåinkluderarsfär och demokratilevande offentligförterierna en

resonerandemedieutbud,mångfaldigtenbartinte ävenutan enett
främjar demokratinmedborgarkultur justallmänhet. En attgenom

demo-resonerande aktörer.formar demokratins Dennaden syn
Benhabiboch Linellsamtalsdemokratinkratin Forstorp 1998;-

demediepubliken,förutsätter medborgarna ingår i1996 attatt men
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medinte nöjer denna roll,sig de och till-ävenutan att pratar agerar
sammans.

möjligheternaFrågan till medborgarkultur med EUom en som
horisont mycket komplicerad. Alla fyra dimensionerna relevan-är är

vill framföralltjag uppmärksamma medborgaridentitet,ta, men
eftersom det denna dimension den den svårasteär ärtrots att att-

sikt kommer föravgörande EU:sgrepp om som att mestvara-
demokratiska utveckling.

Medborgare nationalstatenssom
medlemmar

Vanligtvis associerar medborgarskap med statstillhörighet och en
juridiskauppsättning rättigheter och plikter. den struktu-Detta är

rella aspekten medborgarskap. har också kulturellDen sida,av en
under de utvecklat Växandeåren inom teoretisksom man senaste en

litteratur Mouffe Clarke det1992, 1996.1993, Man ärattmenar
förangeläget demokratin människor faktiskt kan betrakta sigatt

själva medborgare, de sig själva individersom att ser som som
tillhör demokratiskt samhälle och de kan delta dess utveck-iett att
ling. långtSå ganska självklart. Mycket dennaär resonemanget av
litteraturen använder aktuellasig identitetsteorier betonarav som
människors pluralistiska jag, har mycketett resonemang som ge-

med den traditionella rollteorin. det modernaImensamt mer
samhället ingår människor alltså flerallt olikai sammanhang, där de

olika roller/intar identiteter, med olika kunskapsområden, olika
krav, olika lojaliteter. identiteterDessa kan ibland iståt.o.m.
konflikt med varandra: kan identitet miljö-t.ex. en persons som
kämpe kollidera med yrkesidentiteten företaget han eller honom
arbetar miljöskadligt identiteterNågrasätt. ärettagerar mer
centrala psyke ochi andra perifera;vårt frågavissaär ärmer mer en

kulturarv, andra, de utvecklar fritidenom t.ex.som som genom
livsstilskonsumtion, uttryck för tillval Fornäsär 1995;ettmer
Slater Miles 1998.1997;

medborgare,Poängen från demokratins perspektiv,är att sett
centralmåste identitet bland människors mångfaldutgöra en av

identiteter. demokratin ska frodasOm medborgarskapmåste
också utvecklas och betraktas del individens mångsi-som en av— -
diga identitet, någonting integreras med hennes subjektivitetsom
och psykologi Alejandro Gellner använder metaforen1993. 1994
modulmänniskof. kan låta motbjudandeDetta något man-

144



PETER DAHLGREN

modernadenGellnertill robotenassocierar attmenarosv. men-
mängd identi-hardemokratimedborgaremänniskan i enensom

uteslutertotala ellernödvändigtvisdessanågon ärutan attteter av
politiskacivila elleruppleva deMänniskor kan ingår ide andra. att
ellerkommunen regio-grannskapet,närsamhället inomsamfund i

medborgaridentitetennationalstaten,och/ eller nivån menavnen,
strukturer.formella politiskaspegling Ibehöver barainte avvara en

olikafolkrörelserna,traditionellafinns det bl.a. dedagens Sverige
främjaolika slag kanrörelserochintresseorganisationer nyare av

tillhö-individ kan sådanamedborgarkollektivitet.känslor Hos enav
sammanhangellerflera sammanslutningarrighetskänslor bygga

nätverkkan inbegripen ipolitisk relevans.civil eller Man avvaraav
gemenskaper kan samexistera inomochrelationer per-sammasom

fe-fredsaktivist ochintresseförespråkare,partimedlem,t.ex.son -
och demokra-olikamedborgarekanminist. Vi vara utövasätt

-fastolikadeltagandet vishandlande och mångatin vårtgenom
ha hem.medborgare måsteDeolika identiteter måste "ett varasom

och/ ellersamhälleligför grupperingförankrade inom någonramen
tanke-produktkan barapolitisk enhet; de intenågon avvara en

världen.
starkasteövervägandeonekligen detHittills det så sättär att

nationalstaten.relation tillmedborgaremänniskor ivilket ärär
fram sambandförvästvärlden har det vuxit iDemokratin i mesta

Även pluralise-dagnationalstaten. iframväxtenmed ser enomav
ihåg detkomma natio-medborgaridentiteter vimåstering att varav

uppfattningformade mycketkonstruktion vårnalstatens avavsom
uppfattningarnade dominantaalltdemokratin och utgörtrotssom

blevidentitetMedborgaremedborgarskapvad går på.ut ensomav
svårigheten ochhärnationalism.till känslorstarkt knuten Det ärav

handlardetkunnavad gällerliggerutmaningen EU: säraatt som
demokrati och dessnationella och detför detkänslor angårsomom

medborgarskap,nationalstatenssammanflätadeblir iprinciper. De
utveckladet viktigtEU-sammanhangeti är att en synmen

nationella.tillhör detuteslutande Dettamedborgarskap intesom
betingelserna.de historiskamed tankelätt,blir integivetvis

harAndersongemenskapenföreställda 1993denBegreppet
nationalstatensreflektion kringstimuleratunder de årensenaste

personligenmänniskormiljontalsframväxt och karaktär. Hur som
upplevakommavarandra med kanhar träffataldrig åren att sam-en

identifiera medoch sigvi-känsla"hörighet med varandra enen --
förlänge givet,nationalstatoch något tog menvar mansamma

för detta.rollbetonat mediernashar minstintesistone man
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sociala och kulturellaDe band den kollektiva identi-utgörsom
tillhöra har framnation delsvuxitteten att en genom gynnsamma

omständigheter geografi, etniska delssammansättningar, osv., ge-
medvetna policyåtgärder olika denmånga nivåer. Inom europe-

iska historien hur våld ibland har föräven använtsser man att sam-
nationell kultur och kväva separatistiskamansvetsa en gemensam

strömningar i situationer där och perfektnation intestat sam-
manfaller och Storbritannien.Spanient.ex. nationEn utgör en
komplex och abstrakt gemenskap. Historiskt har det visat sigsett

bildandet nation fylld med motsättningaräratt av en en process
och den gemenskapJames 1996 barainteuppstår ärsom en pro-

dukt naturligt" resultat långsiktigaumgänge, ävenav utan ett av
strategier.

Medier har självklartvarit instrument uppbyggnadeniett av na-
tionell kultur; innan tryckpressen utvecklades hur detäven ser man
skrivna språket, oftast kyrkan, tjänade fundament tillgenom som en
nationell kultur och nationsomfattande värdegemenskap, åtminsto-

miniminivå. Medier användes för samtala medne en stater attav
och inbegripa medborgaresina samhället;i den demokratiskai tra-
ditionen har detta viktigtvarit led förevisai maktens legiti-ett att

Löfgrenmitet. Orvar skriver hur det under1990 och1700-om
1800-talen bedrevs medveten politik för nationalisera kultu-en att

språk, flagga, svenska och litterära traditio-sångerett ettren: arv, en
också Ehn, Frykman och Löfgrense Dåtidens medier1993.ner

användes medvetet för bygga mednationatt enupp gemensamma
referensramar och värderingar. Läskunnighet samband med fram-i

bl.a. dagspress och familjetidningar blev viktigt ledväxten iav ett
detta projekt, bilder spelade roll. familjetidningarIävenmen storen
och också vykort fanns det rikligt med svenska foster-senare
ländska bilder med pittoreska åker, vattenfall, fjäll, kyrko-vyer av

den falurödaruiner, med knutar,vita och med lanse-Istugan osv.
radionring 20-talet och TV 50-talet kunde nationalisering-av

kopplas ihop med folkupplysning och folkbildningsarbeteten ett
mycket effektivt Public radioservice och hadeTV uppgiftsätt. som

till för alla och deras bidrag till nationaliseringen kulturenatt vara av
kan överskattas.intenästan

Med kom det oundvikligtåren rutinisering svenskheten ien av
medierna; nationaliseringen kulturen blev faktum.i Detav stort ett

från början utgick från medveten övergick undan förstrategisom en
undan till tillämpning självklara och cementerade referensramar.av

mediernaDet inom alla västländer frami vardagligväxte sortsen
"banal nationalism Billig där dess utbud be-1995 rutinmässigt
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förstärkteordningsymboliskakollektivafäste de Dennasynsätten.
land:ochsjälva sittuppfattning sigsvenskarnasmycket ettomav

befolkatframtid,lysandemedfolkhemsocialt progressivt aven
teknisktmedborgarearbetande, plikttrognahårtärliga, som var

förhållande till Detspecielltmedinnovativa, naturen, osv.ett
allt detta.inbegripetkulturellt imedborgarskapetsvenska var

gemenskapTransnationell

för-absolutförsvagning intevärlden meniRunt ettser enom
utvecklingenklämd mellannationalstaten,svinnande ärsomav

medierummetnationellaoch lokala nivån.den globala Detbåde
onödig be-och betraktasuppluckrat mångaalltmerblir som enav

medierna i visstransnationaliseringensamtidigtgränsning, avsom
nationella identitetenmediebaseradedenmotarbetagrad kan

befin-nationalstaternaMorley och Robins Vissa1995. attmenar
utländsktkonkurrerademarknad där måstesig motenner

uppmärksamhet ochför medborgarnasmedieutbud engage-att
möjlig-fråganhar väcktutvecklingarPrice 1995. Dessa ommang

medierna,identitetpan-europeisktillheter någon mengenomsorts
KänslorSchlesingerorealistiskt 1995.tyder dettaallt är avatt

påtagligtmycketlever kvarnationstillhörighet sätt;ett man ser
håll världen. Omnationalism iför mångauppsving ettt.o.m. ett

referensramarutvidgade såkanmedieutbudtransnationellt sägas ge
fångaverkligenför sådant utbud mångadet desto svårareär att

Även medkollektiv.lojalitet tillmänniskors djupare någon större
byggts inom EUinstitutionelladeutgångspunkt i äruppramar som

starkaretill nationlojalitet sinflesta medborgaresallrade änegen
ochytligtenderaridentitettill européden EnEU. att varasom

nationellpsykologiska behovtillfredsställa dekan inte som ennog
flesta.för de allrafylleridentitet

benägna tittamänniskor inteallra flesta i EuropaDe är attens
språketdetländer defrån andra inteTV-sändningar är egnaom

TV-sånd-språkområden ochoch franskatyskafinns förvissodet
kategorierfall lockarbästa vissakorsar istatsgränser;ningar avsom
föredrarSvenskarnasatellitkanalerna.utbudinternationellt

frånsändningarföresatellitprogramengelskspråkigaoftast t.eX.
satellitkanalenlanseraDanmark. Försöket Euro-ellerNorge att

haft begrän-har enbarttillkonkurrenteuropeisk CNNNews som
försöktharMeinhofRichardson och 1999. Mansad framgång att

uppbyggtnyhetsprogramall-europeiskt ärgöra ettsomett som
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kollage inslag hämtade från olika länder. Redigeringen lämnarav
ifrån inslagsig med enbart speakertext, land kan läggaså Varje tillatt
sitt språk. blir konstig: det finnsFormen synligainga nyhets-eget

Ännuuppläsare eller problematiskt de allraärreportrar. attmer
flesta inslag ändå blir nationella till karaktär: finnssin det lite ettav
utvecklat europeiskt perspektiv, ordet före-Europatrots att
kommer ofta. Hittills har haft finansieringEuroNews inte den som
skulle möjliggöra rejäl satsning, tycksexperimentet ändåen men

svårighetenVisa tala till heterogen publik.så Man utgåratt en pass
från publikenpremissen de olikai länderna har mycketatt gemen-

tack sitt EU-medlemskap, uppenbarligen uppleversamt vare men
dettittarna inte identiteterDerasså. starkinteeuropéer ärsom nog

framkalla ändring i tittarvanorna.att en
Teoretiska medial offentlighet EU-nivå irön om en stortsom

speglar public service TV- modell mycketintesett sortsen ger upp-
Massiva kulturella svårigheter talar sådan utveck-muntran. emot en

ling inom mediepolicyn Schlesinger denDessutom,1997. gör ny-
liberala trenden avreglering och marknadskrafter förmot som ram
mediernas utveckling detta sådant konceptsvårt: skulleännu ettmer
helt enkelt inte ekonomiskt gångbart TV-marknaden.vara
Nationell policy de decennierna ochtvå inte minst EUsenaste
policy under 90-talet framhävdar industriella och ekonomiska pers-
pektiv bekostnad allmänhetens medborgerliga intressen. Viav
saknar dagi den historiska distansen med säkerhet kunnanågonatt

vad alla dessa samhälleliga och mediala förändringar innebär försäga
den nationella identiteten. emellertidDet tydligt nationalismär att
kommer bestå viktig källa till den majoritetensatt som en stora
medborgerliga identitet mediernas Ökade transnationalisering.trots

finns emellertidDet intressanta skillnader mellan EU-länderna
vad gäller europeisk identitet. Eurobarome-EU:satt notera egen

under höstenvisar50 ochSverige Storbritannien1999ter ärnr. att
de länderna där har minst europeisk identitet Barkman 1999.man

fråganPå du nationell ellerHar europeisk identitet" svarade 60en
svenskarna de har enbart nationell identitet, 37procent attav en
blandidentitet och endast enbart europeisk2procent en procent en

identitet. Siffrorna för Storbritannien respektive62, 35, 5var pro-
medan i de andramånga länderna siffrorna omvända. Därärcent, av

hamajoritet sig europeisk identitet. kan naturligtvissäger Manen en
fråga hur djupt dessa europeiska identiteter och hursitter väl de
skulle sig intressekonflikterstå blommar mellan ochnär EUupp
den respektive nationalstaten, de tyder ändå läge imen ett annat

ochSverige Storbritannien också speglassom frågori opinionen i
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förklaringhistoriskaharläge sinEU-medlemskap. Dettakring -
erfarenhetmindrehaftharStorbritannienoch tättSverige avt.ex.

därmedochländernade andrasamarbeteeuropeiskt mångaän av -
historiskförändraskanbetraktas någotmåste er-genomsomsom

identiteter,nationella"mjukaalltsåMedierna kan uppfarenhet.
djupgåendehand skapaellerutplåna demingalundakan egenmen

byggautvecklingarSådana måstetransnationella identiteter.
samverkakanmediernaerfarenheter, därnationellabetydande
EU-medlem-Medoch betona. Sverigestolkabeskriva,attgenom

Även Sverigeerfarenheter. på-inomtill sådanadörrenskap öppnas
gällerdetnedan;identitetsfrågorinverkar sedet sakergår som

utvecklingar.med dessasamspelaaktivtmediernaför att

pluraliseringMot

föreställdasubjektivtoch denobjektiva homogenitetDen gemen-
denframväxtenförbetydelseavgörandehafthar alltsåskapen aven

medborgarkulturen ioch förallmänhetdemokratinsvenska i syn-
politiska livetförståelse detömsesidig iunderlättatnerhet. harDe

be-sammanhanginternationella måstepolitikoch främjat isomen
denSamtidigtkonsensusinriktad.traktas relativt attsersom

globaliseringsten-för deförsta handvika ikommerknappast att ge
betyder intemedierna. Dettadenser bevittnar inom att sam-som

harnågoteller identitetsprocesserhället, kulturella sättmönster
kanströmningardel intressantastilla. Tvärtom:stått somser en

EU-medborgarkultur.förha relevans vägen mot en
den upplev-förmodligenochhomogenitetenobjektivaDen även

uppluckrad deemellertid blivithar någotgemenskapenda senaste
och kom-mångfacetteradhar blivitNationalstatendecennierna. mer

ochSamhällsstrukturersammansättning.i sinplex som-processer
föreställdtilloch integreringtill homogeniseringbidrar gemen-en-

stark i Sverige,mycketfortfarandehar förvisso närvaroskap en- ochfrämjar heterogenitetkraftermedde platsdag delarmeni som
senmodernadenhelainbyggdakrafter ifragmentisering. Dessa är

västländerna dede flestaochpräglathar Sverigeutvecklingen som
decennierna.senaste

infallsvinklar Sverigesanalyser ochfinns mångaDet nuvaran-
utvecklingdagenscentrala aspekternadede situation, somavmen

befinner isammanfattas. Vikan kortfram heterogenitetendriver oss
harstrukturen råttkorporativistiskadenomvandling somaven

denupplösninginnebär bl.a. visssekel.halvt Dettaunder avenett
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svenska modellens maktstruktur, med de fakto förskjutningen av
informell makt från det formella politiska och den poli-systemet
tiska eliten till sfären marknadskrafter och den ekonomiska eli-av

folkhemmetBegreppet klingar tider. Ekonomin ochten. svunna
finansvärlden har blivit global till karaktär.sin sambandImer
med dessa trender bevittnar reducering den i mångaen av
årtionden dominerande konsensus inom det politiska livet, i sinsom

upphov till styrproblem systemnivå.tur ger
traditionellaDe politiska partierna och folkrörelserna har allt

rekryterasvårare medlemmar, samtidigt politiskaatt nya som nya
aktörer form olika medborgarsammanslutningar och rörel-av nya

sociala läget haruppstår. Det försvårats håll: klass-mångaser
klyftorna och social marginalisering situationen i synnerhetväxer;
för kvinnor har blivit hårdare. Vidare har Sverige under de senaste
decennierna fått invandrare och dagiärstora grupper av nya ett
multikulturellt samhälle. dockDetta i tid då de sociala svårighe-en

och tendenser till diskriminering människorväxerterna ut-av av
ländsk härkomst fortsätter. denna utvecklingJämte trender iser
de kulturella där livsstilskonsumtion har fått allt starkaremönster en
position och spelar viktigare roll för identitetsarbete indi-en
vidnivå och för kulturell differentiering samhällsnivå. Ett mång-
faldigande hela medialandskapet och fragmentiseringav en av me-
diepubliken viktiga aspekter dennai trend. dag mediernautgör I går

differentiering och skiktning; mediepubliken fortsättermotmer att
indelas allt flerai nischer, baserade smak, kön, samhällsklass,
ålder och geografi.

Övergångenfrån svensk modernitet till senmodernitet har fört
med delsig och det föreställasvårt sig innebör-ärtraumaen att att
den identiteten medborgarna i dag skulleSverige i lämnasav som
oberörd. del de tidigareEn orienteringsmallarna för det civila ochav
politiska samhället fungerar längreinte Det inte såsätt. ärsamma

människor har släppt identitetsin medborgare i Sverige;att som
fortsätterSverige nationalstat hemvisten för de allraatt som vara

flestas identitet medborgare. denna bemärkelse leverI nationa-som
lism otvetydigt kvar. härPoängen utvecklingen harär attsnarare
problematiserat vad det betyder medborgare i Sverige, iatt vara en
tid där själva medborgarkulturen befinner sig i Identi-övergång.en
tetsdimensionen inverkar ömsesidigt de dimensionernaövriga av
medborgarkulturen och dess betydelse kan därmed inte isoleras från
de dimensionerna.övriga kan hypotetisktDetta innebära detatt
finns små öppningar deni svenska medborgaridentiteten del-som

kanvis överföras till EU-sammanhanget.
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med medborgar-harhäraspektfinnsDet göraattsomannanen
utveckla dettaikanvill inteidentitet jag nämnagärna mensom

fråganidentitetspolitiken ihandlarsammanhanget. Det omom
befinnersvensk och inte Kortgränsdragningar: ärär sagtvemvem

harsvenskhetuppfattningfråni övergången ensomavenoss
andraochklädselspråk och uttal,prägelstark etnicitet namn,av -

markörutseendeoch minst enkulturmarkörer, religion inte som
bottnar itillpasskontrollenanvänds rutinmässigt även somenav -

syftar barasvensk i vissahanjuridisk Frågan "Men är sam-status.
fall dethar;vederbörande i mångatill vilketmanhang spörs-ärpass

bemärkelsejuridiskMedborgarskap itillhörighet.etniskmål om
sakexkluderar.ochinkluderar Sammadetinnebär gränsdragningar;

enbartidentitetsfråga: det intemedborgarskapetgäller är ensom en
ocksåhandlardetuppfattningar,individsfråga utan omegnaom en

ochuteslutaochinneslutakandefinitionerkulturella gruppersom
demycket litteratur årenhar kommitindivider. det såAtt senare om

Kymlickasamhälletmultikulturellaoch detdemokrati, medborgare
de situationer mångatecken svåraSpinner 19941995; är ett

befinnerländer sig

EU-medborgarkulturMedierna mot en

har varitmedborgaridentitetframväxtenhurbetonatharJag av
utvecklaförsökoch hurnationalstatentillknutenstarkt att mer

harmediersärskilt inteviaeuropeiska identiteterövergripande -—
gradfortfarande högiMedborgarskapframgång. ärrönt större

ska blinationalism. Tanken européermedsammanflätat att
förplattformkandet tjänadjupgåendesåärsätt att somett som

ska byta ut"EU-sammanhang någotmedborgerlig i sättatt—
realis-särskilteuropeiskt inteallmäntmedsvenskheten något är-
plura-alltmerbliridentiteterhävdatSamtidigt har våratisk. jag att

kulturellaoch desssamhälletsvenskadetlistiska mönstersamt att
utvecklings-dennaheterogena. justalltmer Dethar blivit är senare

iden-medborgarkulturenserbjuder öppningartrend några motsom
och fragmentiseringidentiteterpluraliseringentitetsdimension: av

förut-viktigakanlandskapetsocio-kulturellasvenskadet utgöraav
avseende.dettaisättningar

särskiltochmedborgarkulturhärGrundtanken EU-är att en
nationell kontrabetoningenbör minimeraidentitetsdimensionen

betraktas nå-EU-medborgarskaptillhörighet. måsteeuropeisk som
frågainteidentitetsmotsättning. Detdennabortom är att taomgot
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bort eller byta frågannågot; EU-identitet grundenimåsteut om
"avetniciteras. stället det handlaI måste lägga till identi-attom en
tetskomponent hos medborgarna vilar lojalitet till demo-som en
kratiska värderingar och bottnar i instrumentellt intesom ett ett-affektivt, emotionellt förhållande till den politiska konstruktio--

svenska identiteterVåra inbegriper till del medbor-våranen. stor
gerliga identiteter svensk innefattar förvara detatt mesta att-

svensk medborgare. nationellaDen identiteten dock mycketärvara
detta, och mobiliserar mängd olika känslor ochän uppfatt-mer en

ningar hur folk, kultur, samhälle.ärom ettsom som en ettsom
Svenskheten" mångbottnad och anspelar histo-är vår vårsyn
ria, kulturarv,vårt specifika geografiskavår tillhörighet inom Sverige

svenskarSom alltså medborgare deni formella juridiskaärm.m.
bemärkelse, mycket också.ärmen mera

element kanDessa i princip lämnas orörda, de behöver inte sät-
konkurrenssituationi någon med EU-medborgarskap.vårt Atttas

EU-medborgare kan betraktas kulturellt ganskanågotvara som
obestämt och personligt relativt ytligt. behöverMan inte sigsett se
själv det abstrakta.europé i räcker medDet dels ärsom att man

eftersomsvensk tillhörSverige dels har förtroendeEU, att ettman
för demokratiska ideal och förlitar demokratiskasig tillväga-

klassiskigångssätt, republikansk anda. förblir multinatio-EU ett
nellt, multietniskt och multilingvistiskt projekt. Med andra ord
medborgaridentitet i relation till blirEU någonting utvecklar

identitetvår svensk medjust avsiktutöver handsom att ta om
politiska frågor inom föruppstår EU.som ramen

Konflikter mellan Sveriges intressen och EUzs uppstår givetvis,
sådana konflikter detuppstår inom nationella, det regio-ävenmen

nala, det kommunala, det privata och det offentliga. slitsVi ofta
mellan intressekonflikter bär inom själva. pluralistiskaSomoss
modulmänniskor iblandmåste kluvna; detta oundvikligt.ärvara
Huvudfrågan blir stället vilkai identiteter för personligenärsom oss
centrala och vilka perifera. Bland olika medborgar-våraärsom
identiteter sitter EU-modulen bra bit från Däremoten centrat.

denmåste betydelsefull för praktiska politiska skäl: EU-vara oss av
beslut inverkar liv ochpå våra kunnamåste något påverkasätt
dessa beslut ska kunna fungeraEU någorlunda demokratisktom
och anspela legitimitet.någon

Detta naturligtvis idealbild skissarjagär pekarDenen som upp.
riktningpå efter, detmåste inse kräversträvaatten men att ett

långtidsperspektiv. handlarDet utveckla politisk kul-attom en ny
och definitivt därinte och jag inledningsvis finnsär än;tur som sa
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viktigtdetdit.det garantier når Men strävaringa är motattatt
EU-medborgarkulturennödvändigaoch dendemokratindetta; är

förhandsbestämda.inte
utveckling Minroll dennamediernas iska dåHur egense

agerande vis vis utgårmediernas EUde svenska âönskelista över
medborgarkulturen.dimensionerna ikretsloppfrån det utgörsom

förutsättersjälvfalletEU-medborgarkulturalltsåkanVi säga att en
enbarthandlardet inteoch kompetenser.kunskaper Menrelevanta

bildnings-sammanhållnabevakning,journalistisksedvanlig utanom
itecken satsningarredanmediernahållolika iPå serprogram.

landsortspressen.ibehövs minstdet intedenna riktning, mera,men
möjlighet tillochkunskapsförrådbehöverMedborgarna att upp-ett

fortlöpandedeinnebördenbegripaförreferensramardatera att av
beslutvilkasvenskarde flestaGissningsvis intenyheterna. vet t.ex.

förstå hurfattas Vi måsteoch vilka EU.Stockholmi avsomtassom
demokratiskagällervadfungera,böroch hurfungerar EUEU

Mediernatill dem. måsterelationoch medborgarnasprocedurer
kommunikativamedborgarnasbemyndigatillbidraockså egnaatt

hämtakandebemärkelsen visardenkompetenser i att manvar
olikahur deochhandlingsmöjligheterhur olikainformation, utser

ställersig. Dettakommunikation inompolitisk EUnivåerna terav
handlar detgrundenredaktioner; iochjournalisterkrav omstora

också.för journalister Mångafortlöpande bildningsprogramett
uppdateraperiodvisochkunskaperfördjupa EUbehöver sina om

dem.
viktigprocedurerochdemokratiska värdentillLojalitet är en

fall kanbästadetta iEU-medborgarkulturen.för Detstolpe är som
nationaliteternaandra inom EU-pro-alla deochförena" svenskar

demokratisk rikt-utveckling isamtidigt drivaochjektet EU:s en
mediernade svenskasådana lojaliteterFrämjandet någotning. ärav

anmärkningarkritiskaoftasinafärd medredan i göraär att genom
befogatdetmedieskandalfår det blifungerar.hur Visst när ärEU

detunderfick 1999,vårenEU-kommissionen avgåt.ex. när men
landvin-demokratiskadeframmediernaviktigtocksåär taratt

demedborgaresvenska iochdeningarna ägernär engagerarrum
offentlighetochpartirepresentationdiskussionernaprincipiella om

doku-tilloch tillgångbeslutsfattandevad gällerhemlighetkontra
idemokratiska principer EU-sam-sida insisteraAtt åment. ena

demokratisk de-förfrågorandra sidanochmanhang, å öppna upp
deMed tankeuppgift för medierna.publicistiskcentralbatt är en

diskussio-kundepolitiska kulturervarierandeländernasolika även
bidraiblanddemokratiuppfattningarolikakringoch debatt omner
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till reflektion detta slitna begrepp.något lojalitet till demo-över En
kratin innefattamåste tolerans för skilda åsikter hur den skaen om
förkroppsligas de etablerade spelreglerna.samt acceptansen av

Vad gäller praktik, ochrutin tradition förutsätter kunska--som
kompetenser och lojaliteter syftet integrera med detEUärper, att—

svenska politiska livet och det svenska vardagstänkandet. harHär
televisionen speciell roll spela. TV-journalistiken olikai sinaen att
former har unik förmåga upplevelsemässigt förmedla världenen att
in vardagi vår bildersina trycktasättgenom ett som pressens
ord kan jämförasinte med. TV-mediet kan bästai sina stunder
påtagligt bidra bortom informationsförmedlingen till våra~— -Änreferensramar Dahlgren länge1995. upplevssågemensamma

fjärran ochEU sikt detta förödande för demokratin.ärsom
Praktik består återkommande handlingar; ochTVzn de andraav
medierna kan delsvisa vilka de viktiga praktikerna inomär EU,som
dels vilka de praktiker medborgare kan och börär utövasom som
Dahlgren får1997. Hur medborgare i politiskSverigesom
kontakt med Vilka kanEU Medier kan hjälpa tilltasteg att

sådan praktik tillgänglig och självklar,göra rutininslag i våraettsom
liv. lång sikt fårPå traditioner kan betrakta vårasom som egna.

traditioner,Dessa med sin praktik, tillsammans med kunskaperna,
kompetenserna och lojaliteten fundamenteti sin till denutgör tur
EU-medborgaridentiteten har diskuteratjag Kretsloppet -iovan.
bästa fall fortsätter förstärks.och-

Medierna i omvandling
sådan ohämmatEn vision ambitiös, jag ingenär väg.men ser annan

Jag inom medievärldenmånga i princip skulle godkännatror att
denna framtidsbild ideal, de skulle med all påpekarättettsom men

del problematiska villkor i behöverstår baraVi kon-vägen.att en
det inom finnsSverige förhållanden motarbetarävenstatera att som

medborgarkultur. del dessa harEn med de samhälle-göraen av att
liga svårigheter alla västländer kämpar med, jag nämndesom som
alldeles början.i Och vad gäller medierna det onekligen såär att
aspekter deras utveckling de kanåren motarbetaävenav senaste en
svensk medborgarkultur. T.eX. kan det hårdnande kommersiella
klimatet del mediernas bevakning samhällsfrågorgöra att en av av
och politik har blivit och/ eller populistisk årtunnare mer senare

Hulténse tid har1999. På medierna alltmer börjatt.ex. senare
tilltala konsumenter medborgare. kanManänoss som snarare som
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oförenligblir ochmedborgarkulturnationellsäga mermeratt en
illavarslande föroch dettamedieindustrinkommersielladenmed är

ochdiskussionviktig och kändEU-medborgarkultur. Detta är enen
dennavill barahär.fördjupa denmig iska Jagjag inte poängtera att
och detdemokratiperspektivfrånproblematiskutveckling är ettsett

demellanbättre balansall kreativitetkrävakommer vår att enatt
uppdraget.publicistiskaoch detekonomiska vilkoren

den genomgri-digitaliseringenmedievärlddagensI utgör mest
har gjortintroduktionenoch särskiltutvecklingen Internetpande av

annorlunda detmarkantmedielandskapfått änärettatt som
förbi den fasenhar kommit Internetsför sedan.hade Vitio år avnu

och dysto-utopiskadel bestårtilldär debatternautveckling stor av
ochnulägetkonkreta analysergäller detpiska visioner. Numera av

vad gällerframtiden, minstinte Internetsförsiktiga prognoser om
tyderhittillsForskningenOlssonför demokratibetydelse 1999.

offentlighetenbreddatillkan tjänaInternet attatt genomatt
utmärktdiskussioner.deltar politiskaflera Interneti är engrupper

ochrörelser,organisationer,för alla aktörer partier, grupperresurs -
ochbildasamtalet, opinionoffentligavill delta detiindivider som-

kandetaktioner.och Internetaktiviteter Påsamordna sättetäven
blirindividermedborgarkultur.vidareutvecklatill Förbidra att en

politiska partiermyndigheter,kontakt medsmidigtdet sätt taattett
relevantblir särskilt iVad EU-enskilda politiker.och även som

nationellakommuniceradethur lättsammanhang just överärär att
sammanhang.europeisktpolitisk aktörbli ikangränser: man

bråkdellitensyften, det baraanvänds i många ärInternet enmen
sammanhang;politisktmedietbrukar inätanvändarna någotsomav

detrevolutioneradetteckenhittills inga vägär attattser
horisontell kom-Interaktiv,och Hugheslivet Hillpolitiska 1998.

förbliförmodligenändamål kommerpolitiskamunikation för att en
engageradeoch mycketaktivisterför liten minoritetsfär aven

mediumkommersialiseratstarkthar blivitmedborgare. Internet ett
förmediummycketanvändstid, och detrelativt kort ettsom

kom-etablerashemsidorflestahandel; de allra ärnumerasomnya
här:trendytterligarefinns däremotmersiella. Det noteraatten

och radio-och TV-stationernyhetsbyråer sistonetidningar, även
allstå iflyttakanaler håller in InternetNätet. vägär attatt

Medmassmediumbli 1999.utsträckningbetydande Roscoeett
produktions-begränsadeantallitetmodell därdetta ettmenas en

be-antalinnehåll till Dettadistribuerar mottagare.ett stortcentra
ochfinnas vi-kommerjournalistikbl.a.tyder någotär attatt som -

medie-globalabaraoch detta gäller inteutvecklasdare nätet,—
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Ävenaktörer de svenska. kan kringgå journa-ävenutan om man
lister och söka informationsin händelservissa kommeregen om
detta förbli undantag. blir det fler ochSnararemönster att ett att
fler människor kommer använda journalistiskaInternets utbud,att
med de möjligheter finns för länkar, arkiv och diskussion.ävensom
Mediernas uppgift främja medborgarkultur EU-nivå mins-att en
kas inte ställetInternet; i växandeInternetutgör terrängav en ny
för den journalistiska verksamheten.

Slutligen vill fästajag uppmärksamheten politiskanågra as-
pekter relevanta för mediernas framtida utveckling. detär Försom
första det helt klartstår EU-medlemskap ändrar den svenskaatt
nationalstatens suveränitet. agerandeSveriges måstenumera sam-
ordnas med och med andra medlemsstaterEU inom många områ-
den; de geografiska försvinner inte, de fårgränserna men en annan
innebörd. betyder detDetta politiska livet tillmåste sigatt anpassa
dessa omständigheter och redan hur denna omstruktureringsser

påbörjad, den långt ifrån avslutad. föränd-är Dessaärprocess men
ringar det politiskai livet framtvingar i sin omdaningar medi-itur

arbeta. svenska medierna blirDe ochsätt atternas tvungna att mer
inbegripa EU-perspektiv. journalistiska arbetetDet ärettmer

starkare fokusering Bryssel,väg rutiner,att en men nya nya
dela bevakningsområden, källor och samarbetspart-sätt att upp nya
svenska medierna befinnerDe alltsåsig redan begynnelseniner. av

Sverigeanpassad EU-offentlighet. det framInom EU växeren trans-
nationella regioner väcker speciella politiska frågor och kräver isom

Öresundsin utvecklad hörna den offentliga sfären; ärtur en av en av
de främsta dessa ochregioner inom kommer ocksåEUav att
ökad betydelse för det politiska livet och det journalistiska arbetet.

Medan EU-politiken bottnar medlemsländernasi deltagande
utvecklingenvisar redan det kan bli betraktasvårt varjeatt att en-

skilt land allai sammanhang sammanhållen aktör. vissaIsom en
EU-frågor kan specifik lösning bra eller dåligt försäga ärattman en
Sverige, och förstår beslut kan skapa bådemen mer att ettmer

förlorarevinnare och inom Sverige. detDvs. inte allasåäratt att
svenskar kommer dela intressen visavi kommerEU:att samma att

alltmer intressekonflikter sinsemellan. dörren tillDetta öppnar
tillspetsad EU-politik inom och därmedSverige kanmer man-

Änspekulera uppläggningar det journalistiska arbetet. sånya av-
länge det i den svenska politiska och ekonomiska eli-är stort sett

bestämmer den politiska dagordningen mediernainom vadten som
gäller sikt kanEU. På emellertid förvänta förändring därsigman en
medierna initiativ. läge där bestämmandemaktenI för-tar ettmer
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journalisterdel intetill Bryssel kommerStockholmfrånskjuts en
själv-signaler; de kommerfölja dessarutinmässigtlängre så att mer

ochEU-parlamentetdagordningar EU-intryck inomständigt ta av
Inledningsvistillbaka tillförmedla dessa Sverige.ochkommissionen

politiskasvenskamellan denmaktkampföreställa sigkan enman
för-kansiktjournalister,svenskaoch dessaeliten nogmen

yrkes-journalister medsvenskaframväxtenvänta en annanavoss
stället förförankring,svensk ieurojournalister medde bliridentitet:

bevakarjournalistersvenska EU.som
och mediernamedborgarkultur idemokratiskbehöverEU en

finns tendenser iutveckling.central roll dess Dethar iSverige en
försvårar dennamediernaoch minst isamhället intei somstort

mediernaförändringsbanorfinns det inomuppgift. Samtidigt som
för-ochmänniskor tilllänkamöjligheter EUerbjudakan attnya

möjligheter.dessagäller imedborgarkulturen.stärka Det att ta tag
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TV-tittarna demokratinoch
Mats Ekström

de vardagliga och självklarautbredda,titta TVAtt är mesten av
aktiviteterna det samtida samhället. TVi Sverige tittar iI ge-

ungefär dagen Mediebarometernnomsnitt timmartvå 1997.om
Siffrorna ungefär desamma andra nordiska länder betydligtiär men
högre vardagsliv kringi Vi organiserar TV-apparaterUSA. vårat.ex.
och TV-tablåer. andra händelser samlar samtidigt delarsåInga stora

befolkningen de händelser utspelas CastellsiTV 1998,av som som
339.s.

Dahlgren påpekar televisionen de domine-Som 1995 är en av
rande det moderna samhällets offentliga sfär.iinstitutionerna Inom
televisionens och de massmediernas produceras inteÖvriga ramar
bara omfattande flöde nyheter och information. utspelasHärett av
också offentliga debatter och allehanda politiska händelser. Tele-

kan ha avgörande betydelse för händelser huvudvisionen överatten
blir politiska händelser. utsträckningiDet ärtaget stora stor som

del och politik och samhällsdebatt.TV-tittare tar engagerasav,
TV-publiker del det kallats medialiseradSom är en av som en

politik; politik till mediernas fungera, ochsätt atten som anpassas
medierna inför tänkt publik.iscensätts isom en

demokratis vitalitet utsträckning fråga huriEn är stor en om
kunskaper och åsikter formas, förmedlas och kommuniceras. De in-

formerna förstitutionaliserade kommunikation tillhör det demo-
kratiska samhällets grundläggande Villkor. viktigtDetta är ett argu-

dennaiment uppsats.
Kommunikationsformerna erbjuder medborgarna olika roller, de

förskapar möjligheter också deltagande politis-isätter gränsermen
ka demokratiska Televisionens utveckling, och etable-processer.

TV-tittandet vardaglig aktivitet, har grundeniringen påver-av som
kat villkoren för informationsspridning, opinionsbildning, medbor-

deltagande och deras relationer till det politiska livet Cornergarnas
1995.

161



TV-TITTAHNA OCH DEMOKRATIN

bakgrund detta denna ställerDet jag iär mot uppsatsav som
följande frågor: Vilken demokratisk potential har de kommunika-
tionsformer televisionen skapar Vad kännetecknar TV-tittan-som
det särskild relation till ochpolitik samhällsdebatt vilkaPåsom en

kan TV-tittandet hot respektive demo-isätt utgöra ett en resurs en
krati

TV-tittandet särskild roll och relation till denDet justär som en
offentliga sfären fokus. innebärDettautgör uppsatsens attsom

andra frågor förbetydelse diskussionen televisionmånga storav om
och demokrati utelämnas. frågorgäller mediernasDet institu-om
tionella relationer till och marknad; konsekvenserna televi-stat av

kommersialisering och globalisering; de olika mekanismersionens
TV-produktionen; utbudets karaktär mångfald,istyr termersom av

fragmentarisering och förekomst kritisk granskning; skillnader iav
mediekonsumtion mellan olika vilka effekter televisionengrupper;
har föreställningar;människors hur televisionen fungerar i opini-
onsbildning och agenda-setting Hjarvard McCombsse 1995,t.ex.

Kellner 1990.1998,
kritiska har under höjts gällande televi-Många årröster senare

konsekvenser. har televisionen för-sionens negativa Det sagts att
dummar, trivialiserar och reducerar allt till ytlig underhållning; att
televisionen reproducerar ideologier, ojämlikhet och etablerade
maktförhållanden. har hävdats televisionen undermi-Det t.o.m. att

demokratin. Andra har för televisio-tvärtom argumenterar attnerar
bidragit till ökad offentlighet och till skapa bara väl-inteattnen en

informerade också engagerade och kritiskt resonerande med-utan
jfrborgare Bourdieu Fallows ScanellCorner1998, 1995, 1996,

1989.
kommer leverera enkla slutsatserDenna inte någrauppsats att

den eller den andrasig i riktningen. Forskningen televi-vare ena om
publiker har det drasionens visat sådana enklainte gåratt att gene-

raliserande slutsatser, eller TV-tittandesig positiva negativa. ärvare
föränderlig mångfacetteradoch social praktik förståsmåsteen som

olika aspekter. Olika tendenser påverkar TV-tittandetmånga iur
delvis riktningar. skall lyfta frami antalJagmotsatta uppsatsen ett
tendenser uppfattar väsentliga för diskussionenjag te-som som om
levisionens möjligheter och begränsningar demokratiskti ett sam-
hälle.

decenniernas vetenskapliga analyser medier, de-De senaste av
mokrati offentliga sfärenoch den har mycket starkt påverkadevarit

Habermas Habermas offentligteorier 1984b.Jürgen En1984a,av
sfär för Habermas människor olika socialaär när möts arenor
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föreller kommersiella intresseninte sigsom styrs statenav vare
samtal kandebattera, utbyta information och åsikter. dessaUratt

samhälletskapas. Idealt har allaallmänna i i prin-opinioner grupper
möjligheter delta, lika villkor, diskussionericip att somsamma

vägleds ocksåoch maktutövning. Idealtpräglas dominansinte av
uppfattningarkritiskt resonerande där olikasamtalen prövasettav

inför uppfattningaroch deltagarna andrasvarandra där är öppnamot
denEnligt Habermas haroch beredda sinaomprövaatt egna.

utvecklingensfären undermineratsoffentliga inte minst avgenom
kommersiell logik. Medborgarna tillta-massmedier styrs av ensom

till spektakulära och underhållande tillställ-las här åskådaresom
för erbjudas möjligheten delta debatter därstället iiningar att att

det kritiska resonerandet står centrum.
televisionensligger mycket Habermas karakteriseringiDet av

för beskådaspubliker. produceras TV-tittare.TV-program att av
Även diskuterar aktuellasamtal och debatter däri TV, personer so-

uppträdandenciala politiska frågor med varandra,och iscensattaär
inför och till detta.till de sker TV-publikvida justså att anpassasen

första rationella samtaleller hand regis-enbart iinteDe är utanens
spännande, dramatiska,föreställningar. debatterna blirserade Att

för debattö-underhållande och sevärda dettittarna primära. Omär
fram och eventuellt ömsesidigkan komma till något nånytt enrerna

betydelse produktionenförståelse ofta underordnad TViär avav
ChristianEkström och Eriksson Ekström1996, 1997, 1998, ävense

Självklart kan hellerdenna volym. inteiSvenssons uppsats som
rationelltskulle kunna liknabli delaktigaTV-tittare i något ettsom

fall kansamtal med debattörerna TV i vissa ringa inäven om
massmedium ochskicka demåsikter eller via TVvåra e-post. är ett

värderarsådant både möjligheter och begränsningar.har Omsom
modell kan emeller-TV-tittandet med utgångspunkt Habermasi

TV-tittandetknappast komma till slutsatstid någon ärän attannan
eftersom TV-tittandehot och inte Men utgörett enen resurs. nu

undermassmediesamhälle skapatsdominerande publikroll deti som
framstår det fruktbarthälften 1900-talet att tasom mersenare av

dockoch det förhand. villTV-tittandet allvar dömainte Jagut
betraktar Habermasframhålla denna teorijag reservationatt trots

för analysfruktbara utgångspunkterna kritiskde mest ensom en av
Dahlgrenför diskussion kring dettamediesamhället t.eX.en seav

och ThompsonEkström Livingstone 1995.Lunt 1994,1996,1995,
fungerande de-Thompsonlikhet med HabermasI attmenar en

har reella möjlighetermokrati förutsätter medborgarna attatt som
frågor,forma ståndpunkter politiskaaktörer övervägda iautonoma
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delta med och offentliga diskus-i öppnaatt argument motargument
opinionsbildningsioner, påverka politiska Hanatt genom processer.

använder begreppet deliberativ demokrati för uttrycka detta.att
deliberativ demokrati behöver emellertid direktabyggainteEn

mellanmänskliga dialoger, kan likaväl formerutvecklas deiutan av
medierad kvasiinteraktion televisionen och andra massmediersom
skapar. Thompsons kritik harHabermas. TelevisionenDetta är mot

formerskapat delvis för offentlighet och deltagande måstenya som
Ävenallvar analys medieri och demokrati. Thomp-tas en av om

risker massmediernas framhålleri utveckling han också deson ser
unika möjligheter denna utveckling skapat. Massmedierna kansom

under villkor erbjuda individerna unika möjligheter tillVissat.ex.
information förkanaler artikluering åsikter, värden ochävensamt av
värderingar förbliskulle marginaliserade den offentligaisom annars
sfären Thompson 257.1995, s.

det följer skall mycket kortfattat försökaavsnitt jagI som nu ur-
skilja vad förtypiskt TV-tittande till skillnad från andraärsom
publikroller. detta viktig utgångspunkt för dis-Jag ärtror att en en
kussion TV-tittande och demokrati. Därefter skall underjagom

rubriker ställa olika bilder televisionens publikernågra motav var-
andra. bilder skall motsägelsefulla.Dessa intemotsattases som men
Syftet peka tendenser påverkar TV-tittandet olikaiär att som
riktningar. skall för TV-tittande skaparinteJag t.ex. argumentera att

eller likgiltighetantingen kritisk ellerantingenengagemang en en-
okritisk publik både och. särskilt skallavsnitt jagIutan ettsnarare~
också exempel former publikdeltagande kan skapas ige av som
kombinationen television och informationsteknologi. Under-av ny
laget för denna frånhämtas dels tidigare forskning, dels frånuppsats

empiriska studier projekt med rubrikeninom TV-ettegna
journalistikens giltighet". det projektet undersöktes bl.a.I senare
hur antal och tolkade fem olikaTV-tittareett mottoggrupper av
nyhets- och aktualitetsprogram de fick Ekströmse t.ex.som se

1998.1997,

någraTV-tittande grundläggande-
karakteristi ka

uppfattning vad kan förvänta TV-tittandeFör att en om oss av
demokrati kan det först försö-i poängsom resurs en vara en om

ker klargöra förvad typiskt den publikroll televisionenärsom som
skapar. har försökt sammanfatta detta punkter flerta-Jag i tio varav
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framstår självklara likafullt avgörandelet kanske ärsom men som av
hari samtliga fall med TV-mediets generellabetydelse. Det göraatt

egenskaper kvaliteten hos enskildaoch inte program.

Televisionen publikerna möjlighet bild följa händelseriattger
inträffar och vid andra tidpunkter.andra platser TV-Somsom

till och hörkan etablera relationertittare personer som ser
ansikte. TV-mediet haraldrig ansiktemöter mot utan tve-men

kulturer, enskilda händelser ochkan inneburit sociala miljöer,att
för helt relativtblivit synliga människor sätt,ett nyttpersoner

avstånd Thompsonoberoende rumsliga och tidsmässigaav
1995.

har dagTelevisionen globalt medium och tittare imångaär ett. tillgång till antal produceras olika bolagett stort program som av
och sänds från olika delar världen. tid då auktoritativDen enav

bestämde det utbud alla TV-tittare i Sverigeinstitution som
skulle förbi.ärse
Televisionen skapar enkelriktad kommunikation där rela-etten

införfåtal producerar framträder och uttalar sig,tivt program, en
förstadetta följer viktiga förhållanden. detAv två Förstor massa.

förvanligen produceras de skallTV-program mångaattatt passa
ochsamtidigt. det andra kan lyssnaTV-tittare tittaFör att som

offentliga förs.eller de debattergripa in iinte sommen svara
första fårRollen hand reaktiv.TV-tittare i Viär reagerasom

verklighetsbeskrivningar och de-och förhålla till händelser,oss
utanför inflytande.batter väljs och produceras vårtut egetsom

det olika tolkningar ochkan ha åsikterVi visas, göraom som
diskutera med människor har emel-det omgivning. Vii vårser

mycket begränsad makt påverka innehållet.letid elleringen att
för,enbart har eller reellaTV-tittare möj-vi sigSom vare ansvar

för offentligaligheter formulera utgångspunkterna detatt,
samtalet.

första produ-hand åskådare.i TV-programSom V-tittareI är. till det skall för åskåda-med hänsyn detta,just visasatt uppceras
spektakulära mediehändelser, spännandeProduktionen av re-re.

debatter, och framträ-välregisserade politiska intervjuerportage,
fördanden olika slag uttryck detta. TV-program imästeärav

tillfredsställa ställer åskådare.första hand de krav Somsom
roll.förväntas heller TV-tit-TV-tittare inte inta någon annan

framförtande vardaglig aktivitet där slår TV-är oss neren
och kortare eller längre stund,tittar utan attapparaten menen
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direkt förväntas utifrån det eller använda det taragera ser,
del särskilt Emellanåt uttrycker kanske dåligtnågot sätt.av

för bara ochtittar inte TV-tittan-något,görsamvete att men
det social praktik vanliga fall alls ställeri inte någraär en som
sådana krav. har också medDetta TV primärtgöra äratt att ett
medium för fritid och avkoppling Castells Silverstone1998,

den kommunikativatittare1990/1998. Som går in i situa-
med föresatsentionen det skallinte ansträngande,att utanvara

skall lataatt oss.
förTV medium hemmabruk Silverstone Det1990/1998.är ett.

anpassades till detTV:n kallats "home-basedattvar genom som
mediet fickconsumerism genomslagsitt Stevensonstorasom

Williams TV-tittande aktivitet sker deni1974.1995, är en som
sfären och avskildhet frånprivata de andrai tittarmånga som

och kanske liknande detpå sättsamma program som reagerar
de begränsar naturligtvis TV-tittandetDetta iser. som resurs
opinionsbildning. tenderar politiken bli tillTVI iscensattaatt
händelser för konsumtion.privat

TV-tittande relativt odisciplinerad kommunikativ praktikär en. jämfört med undervisningssituation eller mötet.ex. etten
jobbet. friaVi eller vill.på, Viär sätta stänga näratt zappa av
kan koncentrerat ellertitta okoncentrerat och andra sakergöra
samtidigt. kan kommenteraVi och deras åsikter hurpersoner
vill hänsyn till dem finnskommenterar. Detutan att ta natur-
ligtvis det tittar TV. Mengör när ärstyrnormer som
osynliga för dem talar till och kandeTV, sigsom oss vare
ställa krav eller beteende efter reaktioner.sitt våraoss anpassa
Framför kan familjenTV:n med och diskutera maktha-vänner

framträder skärmen helstnågonutan att tavare som som
hänsyn till deras och de kan lägga ochsig inärvaro utan att
dominera diskussionen.

producerarTV strid nyheter, bilder, berättelser ochströmen av. budskap. beskriver televisionens flödeAng 1985, 22 "as. som
and ofcoming going without their individuality lea-programmes
specifically deepving Williamsimpression se 1974,ävenany

Castells innehållerVarje olika inslag.i sig1998. mångaprogram
avlöser det andra omfattande flöde där inslagenDet i inteettena

sällan mycket korta. nyhetsproduktionen betraktasIär ett
till fyra långt det handlarminuter ävenreportage tre som om

komplicerade sakförhållanden och sådant kan svårtom som vara
begripa. fårTV-tittare mycket lite tid för eftertanke,Somatt
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normala TV-konsumenterreflektion och diskussion. Som tar
information vad rimligdel igånger någonmånga änav mer

skapar förgängligakan till och TVmening ta engagera ossoss
lär detbilder världen och tittare titta mesta utanossav som

bry djuparei mening.någonatt oss
bildmedium med potentialsamtidigt berättandeTV är attett stor

ochskapa dramatik, inlevelsespänning, Cornerengagemang
möjligheter till identifikationMediet kan erbjuda unika1995.

och sociala miljöer långtmed människor lever kulturerisom
egenskaper detvardagsverklighet.bortom Dessavår egen -

och den engagerandeförgängliga flödet punkt sidan8 å ena
sidankraften televisonens berättelser punkt andrai å två9 är-

delvis kan motverka varandra. vidaretendenser TV är ettsom
skapa känslor, upplevelser och intryckmedium ägnat att men

och intellektuell reflektion.analysinte

därindragna kommersiell verksamhetTV-tittare iSom10. är en
och där storleken publiken blivitekonomiska intressen påstyr

reklamfinansieradedeallt avgörande Mcmanus 1994. Förmer
publiken det har erbjudaTV-kanalerna storlekenär attman

publiksiffrorna vikti-finanisärerna. har blivitMenannonsörerna/
för public televisionen. den allt hårdare kon-service Iävengare

rela-följer ökat utbudkurrensen tittare som ett men enom av
förpublik utvecklar TV-bolagen olikakonstant strategiertivt

utvärde-Publikmâtningar ochÖka "ratings".att programmens
TV-tablåerna dedessa, utformningen såvälringar som en-av av

marknadsföringskilda direkt och indirekt av pro-programmen,
Garnham Tele-exempel detta Ang 1997.1991,ärgrammen

till kommersiellautbud olika intressen.visionens sättanpassas
innehåll och form till minstaProgrammens gemen-anpassas en

borteller riskerarinte stötanämnare attsom provocerarsam
krafter motverkardet finns naturligtvis ocksåtittare. Men som

kommersialisering TV-mediet.denna av

olika bely-lite utvecklamigLåt några sättnärmare teman somnu
TV—tittandegrundläggande inte är ettargument attuppsatsensser —

bådeeller demokratiskt samhälle,hot i utanett snarareen resurs
och.
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De desinformerade och välinformerade TV-

publikerna

medborgare tänker och nationella ochNär på, pratarsom om,
internationella politiska händelser, och ställning pågående de-itar
batter, detta utifrånutsträckning bilder och berättel-så igör stor

hämtade från televisionen och andra massmedier. frånVi utgårser
det tänkaTV produceradeärsett utan att att programmen

valt beskriva verklighetenorganisationer visst sätt.att ettav som
Kritiker har hävdat medierna och journalistiken skevatt ger en

och ytlig bild verkligheten. ambitioner objektiva,Trots attav vara
sakliga och allsidiga tenderar journalistiken marginalisera vissaatt
kunskaper, samtidigt inflytelserika aktörers kunskaper och vär-som
deringar får genomslag massmedierna Kellneri Det1990.stort
finns studier mediernavisar spelar viktig rollmånga iattsom en
reproduktionen dominerande ideologier och stabiliseringenav av
maktförhållanden. Medierna normaliserar budskap skulle kunnasom
uppfattas kontroversiella. konkret exempel denEtt ärsom
forskning nyheternavisat bilder invand-att gett stereotypasom av

Invandrare oftahar beskrivits hot eller problem irare. som en
journalistik präglas dom perspektiv. Mediernasett motsom av
genomslag innebär dessa bilder kan "common sense,att status av
kunskaper uppfattas naturliga och självklara. harDettasom som
bidragit till legitimera invandrares underordnade position iatt
samhället Löwander Dijk 1991.1997, van

detta bara sidan saken. Massmediernas utvecklingMen är ena av
har också inneburit medborgarna har helt till-att numera en annan

till regelbunden information tidigare historien. hargång i Detän
blivit väsentligt för olika aktörer makthavare undan-svårare att

informationhålla från offentligheten. politiken före-minstInte är
förmål helt synlighet och offentlighet tidigare. Corneränen annan

uttrycker detta träffandemycket1995, 45 sätt:etts.

fragmented superficialand public political understandingHowever may
be, and however much television might be be susceptibleto toseen
information control, period hasprevious larger, bet-citizenriesno seen

informed regularly updated.ter or more

finns emellertid betydande skillnader mellan olikaDet igrupper
samhället med avseende hur mycket massmediernautnyttjarman
för hålla informerad ochsig uppdaterad. Massmedierna skaparatt
delvis former skillnader mellan samhället. Hadeniusinya av grupper
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och Weibull påpekar dagstidningslåsningen under1999 t.ex. att
1990-talet minskat bland arbetarfamiljer.

finns således fog för beskriva televisionen både hotDet att som
och Valrörelsernas utveckling och andra länderi Sverigeresurs.
illustrerar väl dubbelhetdenna Televisionen harEsaiasson 1990. å

sidan politiken och offent-synlig erbjuditgjort TV-tittarnaena mer
debatter, analyser omfattande informationliga kritiska och en som
användas förkan underlag självständiga beslut. TV-tittareSomsom

specifikaandra sidan politik till medietsåmöter anpassatsen som
logik ifrågasättasådan utsträckning allvarligt kani atten man om

detta hot demokratin Ekström och Erikssoninte seär ett mot t.ex.
personifierasPolitiken och till reklamens språk.1999. anpassas

TV-framträdandenLyckade blir viktigare bekostnad det sak-av
politiska innehållet. Televisionen blir för opinionskänsligaen arena

alltmer professionaliserade valkampanjerpartier isatsarsom
kampen väljare. Politiska debatter får karaktären iscensattaom av

eller mindre underhållande battaljer. Televisionen har,mer samman-
fattningsvis, bidragit till demokratisering har samtidigt del imen en
det beskrivit demokratins kris Kellnervissa 1990.som

De engagerade och Iikgiltiga TV-

publikerna

aktualitetsprogramambition med produ-En mångagemensam som
för allt från traditionella nyheter talktill showsTV är attceras

redaktionerna vill skapa och debatt. projektI ett stu-engagemang
derade det redaktionella arbetet bakom fyra mycket olikai sig

eller Mosaik och Aschberg ochvitt,Svart Striptease, co.program
framhöllssamtliga redaktioner denna ambition dePå som en av

viktigaste. programledare uttryckte det följande DetEn sätt:
handlar och väcka debatt, folkuppröraatt att attom engagera,
lyfta bak ochsin agera."tunga

Televisionen har uttrycksformerandra kulturella möj-som en
lighet framkalla starka identifikationkänslor, intryck och Cor-att

TV-mediet bildmedium kan skapa upplevelse1995. är ettner som
och kan uppleva medautenticitet tittareSomnärvaro. ärattav

och del verkligt sker här och detnågottar trots attav som nu, ser
förmedlatbåde syfteproducerat/ redigerat och tid och Iär över rum.

beröra och kan TV-journalistiken såda-tittarna utnyttjaatt engagera
uttrycksmedel och berättarformer används produk-iävenna som

fiktionsfilm.tionen av
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undersökande journalistiken exempel detta.Den Repor-är ett
sällan konstruerade spännande och dramatiskainteärtagen som

berättelser där journalisternas avslöjanden Ekströmistår centrum
fall, lyfta fram uppgifteroch Eriksson Valet valet vissa1998. attav

frånoch bortse andra, använda kamera och ljud, iscensatt-sättet att
redigeringen till väsentlig delningen intervjuer, styrsav osv. av-

ambitionen producera upprörande och dramatiska berättelseratt om
missförhållanden samhället. den undersökande journalistikeni I
händer det för dem kränkandevisas Isätt.ettatt personer upp
fall studerat har redaktionen detta med hänvisningmotiveratsom
till det övergripande målet detta vill tittarnasätt attatt man

orättfärdigheter samhället. får dei tittareAttreagera som se
drabbade och utpekade/ skyldiga bild viktigt föri är attpersonerna

skall kunna skapa inlevelse ochreportagen engagemang.
Skapar då dessa engagerade TV-publiker enklaDetprogram sva-

både och beror självklart vilketnej. delvisDetärret program
det vilka det vilket sammanhang låttittar, i migMenär, är som osv.
utveckla detta med ochkonkreta illustrationernågra någrasvar mer
teoretiska TV-tittandets innebörder.resonemang om

den redan refererade studien aktualitetsprogram genomfördeI av
s.k. receptionsstudie där undersökte hur TV-åttaen grupper av

förhöll till de fick Självklart kantittare sig TV-program som se.
dra enkla generella slutsatser från dessainte några åttaman grupper.

detta sammanhang använder materialet för illustrerajagI mest att
olika vilka kan och uppfattas.TV-programnågra Ensätt mottas

de ingick studien bestod fem kamrateri år.19-25grupper somav av
genomfördes hemmaStudien hos dennaIen av personerna.

hemmiljö fick de fyra olika aktualitetsprogram, tvåsamtse
nyhetsprogram detta vid olika tillfällen utspridda under cirka ett

ombads det vanligtittaår. De programmen som om vore en
"TV-kväll". tillsammans under inledningenVi programmenav
och forskare försökte bidra skulle blitill situationen såattsom
vardagslik möjligt. uppstod underKonversationensom som pro-

spelades och efteråt ställde forskaren frågor tillingrammen grup-
Vid tillfällena fick produceratett ettpen. av gruppen se program av

vilket innehöll avslöjanden misstänkt fusk medStriptease, EU-om
bidrag bland bönder, missförhållanden skolaniett reportage om

avslöjade kopplingar den frivilligamellansamt ett reportage som
befälsutbildningen och högerextremistiska organisationer.FBU

redaktionen möjligheter förTrots TV-medietsutnyttjatatt att ge
karaktär anmärkningsvärda och upprörande avslöjan-reportagen av

den denna mycket distanserat och likgiltigtintog närmastettgrupp
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förhållningssätt till innehållet aktualise-i Programmetprogrammet.
diskussion frågorrade kring de Vid upprepadeingen togssom upp.

tillfällen framhöll långtråkiga ochatt reportagen attpersonerna var
de helst ville Ironiskt kommenteradeZappa. en av personerna pro-

följande lärde väl saker,"jaasätt:grammet attoss en massa
fuskar finnsbetygsystemet dåligt, bönderna och det små-är att att

följdes flera tillfällenskratt. Vidi FBU. Kommentarennassar av
skämtade ironiskt och de dramaturgiskaspontantpersonerna om

förredaktionen skapa dramatik. liknandeEttanvänt attgrepp som
fickmottagande också flera de andraiprogrammet av grupperna.

distanserad likgiltighet präglade huvud iEn över störretaget,
eller mindre utsträckning, de olika dereceptiongruppernas av pro-

fickde Naturligtvis fanns undantag vilket återkommerjaggram se.
till. kan uteslutas dessa reaktioner delvis uttryckDet inte att ettvar
för den speciella med forskningspro-tittarsituationen iatt ettvara
jekt eller kanske intresserade frågordevissa tittare inte såatt var av

dessa dock hela förkla-i just inteDetta ärtogssom upp program.
detskapaderingen. TV-programmen inteAtt engagemang man

kanske kunde förvänta tolkar uttryck fördelvissig, som mer
grundläggande förhållanden det konkretapåverkar TV-tittan-som
det.

enskilda del omfattande flödei in-De är ettprogrammen en av
formation, bilder och berättelser. harVarje tittar TVperson som

Thompson framhåller till oräkneliga mord,varit vittne1995som
dödsfall, barn svälter, berättar tragiska lev-som personer som om
nadsöden, politiska skandaler enskilda fall borde dessaSomosv.
kunna beröra, mängden händelser blir tillräckligtnärmen av om-
fattande kan detta skapa likgiltighet, känsla ingetatt egent-en en av

hört förut.ligen och allt deniEnär nytt, att settman av personerna
nämnda följandeuttryckte det själv blir"mansättgruppenovan

matad till slut orkar bry Kanske detinte sig." såså äratt attman
TV-redaktionerna, dramatiseringar, avslöjanden och bil-sinagenom
der tragiska händelser, paradoxalt bidrar till skapa publi-attav nog
ker blir allt beröra och Kanske bidrar tele-svårare uppröraattsom

till skapa särskild inflation, där budskapen fårvisionen att typen av
mindre meningsfullt innehåll och där det krävs ochallt av mer mer

för budskapen verkligen skall framnåatt
distanserade likgiltighet kunde iaktta studieiDen vårsom

hängde också flertal uppfattademed inslagentittare iatt ettsamman
flera långtråkiga och inslagenTrotssega. attav programmen som

cirka långa och journalis-inte minuter10-15än trots attvar mer
samband med redigeringsarbetet, verkligeninte minst iterna, an-
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strängde för det hela tiden skulle "händasig i någotatt reportagen
de själva uttryckte det, uppfattade tittarnasom reportagen som

långa och händelsefattiga. självklart värderadePå närmast sättett
med avseende deras underhållnings-tittaremånga programmen

värde. roll fått människors vardagsliv innebärTVDen i mångasom
de första hand förväntar stundTV-programmen i sigatt av en av

tillfällig underhållning och avkoppling.
Baudrillard har för kommunika-1983, 1992 argumenterat att

massmediasamhället utvecklats dithän den blivit till kva-tionen i att
sikommunikation och innehåll. blirTV-tittaremening Somutan
översköljda budskap handlar direkt den verklighetinteav som om
lever kan bemöta dessa budskap och upplever kanskeVi inte inte
heller det finns kanaler vilka handling kaninågra på-att genom
verka det medierna. då publikeri situationItassom upp en som
konfronteras med mängder budskap och retoriska strategier iav
syfte påkalla uppmärksamhet samtidigt saknar reellavåratt som-
möjligheter det och hör den distanseradepåverka kanatt ser -
likgiltigheten bli form försvarsstrategi. massivaDen överpro-en av
duktionen budskap tenderar enligt Baudrillard publikskapaattav en
för vilken tystnaden den handlingen.rimliga Enligtär mest
Baudrillard det bara denna överproduktion mängdeninte såär att -

händelser förbi TV-skärmen det praktisktgörav som passerar -
omöjligt individ verkligen till möjligensig änatt ta annatsom en
bråkdel. också televisionen skapar ytlig relationDet i sigsåär att en
till den verklighet Stevensson 1995. Gränsernapresenterassom
mellan den verkliga världen och virtuell låtsasvärld suddas ut.en
Baudrillards för förkan med kritiseras allträtta attresonemang vara
generaliserande och svepande. skall nedan detjag visa inteSom är
alls publikerna genomgående budskapen mediTVså möteratt
tystnad. fångarBaudrillard emellertid tendenser tvekanutansom
påverkar TV-publikernas och demokratins villkor detsituation i
senmoderna mediasamhället.

dessa tendenser finns studierTrots också exempeli våra gott om
hur stimulerar till engagerade diskussioner. Någotprogrammen

tycks avgörande för vilkentittarnas i månärsom vara engagemang
de har erfarenheter det itas programmet,egna av som upp om pro-

meningsfullt relaterar till vardagserfa-tittarnassättettgrammet
renheter. missförhållandena gymnasiesko-Striptease ireportage om
lan skapade diskussioner skolan, framför allt i tvåt.ex. om grupper
där det bara fanns lärare också flera hade barninte utan som egna

gick eller slutat framhöll ocksågymnasiet. tittareNågrasom nyss
denna kväll innehöll mycketStriptease just inte såatt att reagera
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engagerade och förbannadefall brukade bli bådede andraiattmen
avslöjanden.de del Striptease’tagitnär sav

omständigheter harunderTV-mediets egenskaper VissaAtt en
fall.och blev tydligsärskild kraft beröra i Detextra ettatt engagera

tillhö-SO-årsåldern, samtligabestående ii tre paren grupp avvar
ellerde ficksamhällets överklass.rande SvartNär programmetse

tabloidkaraktär,hade mycket tydligvid denna tidpunktvitt, ensom
framträdandespektakulärtförsta inslag innehölloch ett av envars

drogad ochpåstods haunder koncertartist uppträttsom enung
kritiska tillmycketbleviklädd tittarna intepyjamas oväntatscen,

debeskrev någotDe rent trams,programmetprogrammet. somsom
del-fall. starka kritiken kanskulle vanligaabsolut iinte titta Den

populärjournalistik allsuttryck för denna intevis ett attses som
försvarade denkulturella smak. seriösa jour-passade tittarnas De

förväntautgångspunkter kunde signalistiken. Med dessa attman
Inslagetkritiska tillockså skulletittarna programmet.restenvara av

efterdödatbrödersedan följde handlade sintvå pappaom somsom
och brö-misshandlat bådeunderden många åratt mammansenare

detta inslagskulle säkerligenderna. visstPresenterat ävensättett
uppfattaskulle mycket väl ha kunnatha kritik.väckt tittareDessa

sensationsjournalistik, cynisktdet redaktionen, liktatt annansom
Inslaget fick dockför lockautnyttjade tragisk händelse tittare.atten

berördes myckethelt mottagande Tittarnaiett gruppen.annan
identifierade med deras lev-ochstarkt brödernas berättelse sigav

fördes relativtoch andranadsöden. denna, iI ett grupper,par
delsdels pojkarnas iengagerade diskussioner situation, merom

förmyndigheternasfrågor gällande de socialagenerella t.ex. ansvar
straff utdelas till människordet inträffat, vilka börsamt somsom

pojkarna befannden sig.dödar situationinågon somannansom
för samtalinspirationskällafungerade fleraInslaget i som engrupper

moraliska frågor också gickpolitiska, juridiska ochkring som
vil-det konkreta fall i Det sättutöver programmet.togs uppsom

betydelsetolkning avgörandeinslaget hade enligtket gjort vårvar
berättelsen ochtillde förhand kritiska sigför tittarnaäven togatt

autentiskframstodengagerades den. Programledaren närsomav
berättade denintroducerade inslaget ochmed allvarlig blickhon om

meduppbyggt kringtragiska händelsen. intervjuReportaget envar
framställ-för lyriskvilkenbröderna iscensatt inom ramen envar

och starka känslor.ningsform skapade tryckt stämning Brö-som
deoffer ångrade detframställdes oskyldigaderna närmast somsom

fruktansvärda defri vilja berättade det varitochgjort som av omnu
brödernas advokatdiskuterades sedan falletmed studionI avom.
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och rad andra olika förstärkte berättelsen,sätten personer som
trovärdighet och legitimitet inslaget.samt gav

skapade det genomgåendeDe oengageradeprogram mestsom
TV-tittandet tvekan de traditionella nyhetsprogrammen jfrutanvar
Dahlgren prägladesReceptionerna1995. passivt registreran-ettav
de. undantagsvis gjorde korta kommentarerBara tittarna till det de

efterde ombads kommenterasäg. När vad de do-programmet sett,
minerades dessa kommentarer de försökteochåtergav minnasattav
vad nyheterna hade handlat de då huvudsakDet i deåtergavom. var
Övergripande för respektive nyhet. Nyheter har naturligtvistemana

betydelse för hålla allmänheten informerad. Att tittastor att ny-
heter för vardaglig och ritual känslamånga rutinär en som ger en av

välorienterad, för den skull behöver fästa nå-att utan attvara man
särskild vikt vid vad egentligen viktigaDet ärgon tas attsom upp.

ha dagens nyheter. behöver naturligtvisDetta betydaintesett att
innehållet nyheternai saknar betydelse för människors värderingar
och handlingar långsiktigt.mer

televisionen kan händelser utanförGenom vardagsverk-vår egen
lighet integreras liv och blii del det känner för.våra Ien av ansvar
autentiska bilder och engagerande berättelser handlar poli-som om
tiskt maktmissbruk, ojämlikhet, människors utsatthet eller globala
miljöproblem finns tilluppmaning moraliskt och politiskaen enga-

dessaVi bilder dagligen. televisionensMenmöter sättgemang. att
fungera motsägelsefullt. försökt finnsjag flera olikaSom visaär me-
kanismer bidrar till TV-tittande präglat distansettsom snarare av
och likgiltighet. televisionen riskerar händelser med tydligaI även
moraliska och politiska innebörder bli till avkopplande visuellaatt
upplevelser och tillfälliga begivenheter för åskådare. politikenNär
blir politik och därigenomi TV, del konsumtioni privaten en av
tillfälliga upplevelser, kan detta enligt forskarevissa bidra till att
potentiellt kontroversiella frågor praktikeni avpolitiseras Steven-

183.1995,son s.

De kritiska och okritiska TV-publikerna
medieforskningen har olika perspektiv oftaInom ställtstvå mot

varandra se Corner, Enligt det beto-jansson 1998.1996,t.ex. ena
mediernas och hela kulturindustrins makt publikerna.övernas

Publikerna förstås huvudsaki konsumenter påverkadepassivasom
för inte manipulerade dominerande ideologier, liksomsägaatt av

de smaker, livsstilar och identiteter kulturindustrin skaparav som
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verklighetenoch bilderDominerande värderingaroch lanserar. av
och okritisktmediernaeffektivtreproduceras övertas avgenom

har,publikernaperspektivet betonasEnligt det andrapublikerna. att
olikabudskap mediernafrihet tolkafaktiskt ioch utnyttjar, atten

TV-tittande inbe-erfarenheter och referensramar.utifrånsätt, egna
utifrånhurtolkande.form aktivtalltid Frågan vigriper någon omav

eller avkodar det TV,referensramar tolkarvåra ärseregna
detta härkomplicerad och väljer inmycket jag inte närmareatt

dra dendefinitivt kanslutsatsMorley 1992. Ense avt.ex.
decenniernabedrivits under deforskning är attsenaste somsom

hur vill, ellerfria tolka detheltsigTV-tittare inte är att servare
budskap. inte antingenhelt styrda TV-tittare ärprogrammensav

manipuleradeokritiska ochtolkande ellerkritiska och aktivt utan-
både och.snarare

och aktualitetsprogramstudie nyhets-Med utgångspunkt i vår av
defrågor: Vad detspeciellaskall här undersöka 1jag två somvar

och vad tenderade dekritiska tillundersökta TV-tittarna att tavar
andra:fram till denden första frågan lederför Resultatetgivet

medsamtligaVad kommer det isig2 att grupperpersonerna
verklighetsbeskrivningarnyheternasundantag accepterade som

självklara sanningar
allsstuderade accepterade TV-programmeninteDe grupper

enskildabådeskapadeochrakt Tvärtom programmenupp ner.
alltkritiska diskussioner.ochkritiska kommentarer Av attspontana

kritiskt förhåll-döma TV-tittarnaåtminstone vissaintog ett merav
ochföljd forskningssituationenVanligt, dettaningssätt än avsom en

detsådan inteskapas situation.de förväntningar i Detta görensom
vad de kritiska kommentarernaundersökamindre intressant att

förtenderadevad givet.handlade tittarna att tasamtom
särskiltförekom, vissakommentarer ikritiskaDe grupper,som

Mosaikochfall själva Stripteaseriktades i många mot programmen.
Aschbergmedanoch långtråkiga,beskrevs ointressantat.ex. som

förkritiserades ointressantaoch och eller vittSvart att menvaraco
underhållande.särskiltoch hellerockså meningslösa intetramsiga,

vilkenjournalistiken,riktades också direktKommentarer motmer
exploaterande ochtendentiös,hafsig, vinklad,kunde beskrivas som

hänsynslös.
för publi-uttryckkan delvisKritiken mot ses somprogrammen

andra.smak. gillade inte Som Bour-kernas vissaDe program men
bestämd.smak kulturelltframhållit människorsdieu 1979/ 1984 är
ochskaparkulturella praktikerviktig del deSmaker iär som upp-en

samhället.och klasserolika livsstilar idistinktioner mellanrätthåller
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Människor från olika klasser gillar och lär gilla olika saker.sig att
gäller ocksåDetta TV-program. studie kunde delvårI tittar-en av

kommentarer tolkas föruttryck de indirekt markeradenas attsom
sociala och kulturellasin tillhörighet. Typiskt för medvissa tittare

intellektuelli överklass de förhand värdera-rötter t.ex.en attvar
de de nyheternaseriösa" mycket högt samtidigt de avfärdadesom
tabloidjournalistiken ochoseriöst uttryck för dåligtramssom
smak. andra tittare tabloidprogrammenFör självklar delvar en av
deras normala mediakonsumtion och deinget något sättsom
skämdes för de tittade på.att

Tittarnas kritiska kommentarer också fall föri uttryckmångavar
de upplevde och journalistiken gjorde anspråkatt att programmen

uppfylldes;allsinte anspråk objektivitet, sensationellasom ny-
heter, informationintressant eller underhållning. ochProgrammen
de framträdde försöktei det deprogrammen någotsom vara som

levdeinte till. kommentarerna tillDe spontanaupp programmen var
inte sällan ironiska. exempel: det därNågra väldigt"Ja var sensa-
tionellt." Vad det för med det där Skulle det därär nytt ettvara
debattprogram han väldigt rolig.""Nu drabbadeDettavar
samtliga nyhetsprogrammen. Nyhetsprogrammenutomprogram
bemöttes alls medinte denna kritik. tycksDessatyp representeraav

förhand accepterad programform; tradition,en en genre som av
väl etableradesina presentationsformer, fått närmastgenom en

självklar legitimitet.
liggerSom TV-tittare det till hands rikta uppmärk-sinnära att

samhet det och deinte minst uppträder imot man ser personer som
den studie genomfört handladeI mycket tittar-programmen. av

kommentarer hur vilka de hursågspontananas ut,om personer var,
de uttalade ochsig agerade i Särskilt i pratprogramprogrammen.

Aschberg och och eller blir huvudpersonernas för-Svart vittsom co
förtroendemåga vinna TV-tittarnas och gillande avgörande föratt

hur väl helhet hem. Tittarna roadesgårprogrammen som attav
huvudpersonernasironisera uppträdanden, det de hur de sågöver sa,

och vilka de försökte programledare råkade felEn sägaut vara. som
kunde hånas och beskrivas förvirrad klantskalle". Ensom en per-

försökte skämta bemöttes med kommentarer detjason som som
där djävligt kul". beskrevsPersoner uppblåsta, "själv-var som
goda eller de olikatramsiga. framträddeTV-programmenI ett
antal eller mindre kända från framträdandentidigare ipersoner mer
medierna. underliggandeDen meningen kommen-i många spontana

till dessa mediekändisar kan sammanfattas följande Vadpå sätt:tarer
får dem skulle intresserade höra deras åsikteratt tro att attvara av

176



EKSTRÖMMATS

kritikenironiskademvilka dem Denmöjligt;allt äratttrorom
behöver inne-medverkar inteochmot personer somprogrammen

aktuellafall undviker devanligaibära tittarna programmen.att
kri-tittaretyder intervjuerTvärtom våra attatt roas avman som

framträda TVihäckla democh ironisera,tisera attatt genomsom
underhållandedelkan iauktoritet.anspråk Dettagör envara en

jfr FiskeTV-konsumtion 1992.avkopplandeoch
förhåll-reflekteratkritisktoftaganskaocksåTittarna intog ett

konstruerade:vilkatill deningssätt sätt attvarprogrammen
förandraoch valt bort intervjupersonervaltjournalisterna vissaut

förmedla;vill journa-budskapskulle detdet attsom manatt passa
bildförmed kameranmänniskoröverraskadelisterna attatt avge en

de skulle bliredigerade såsåskyldiga;de attreportagenatt varvar
debattermöjligt; iscensatta sådramatiskaspännande och att varsom

ocksådetkonfrontationstark Menskulle blidet van-varosv.att en
verk-detrelaterade till det de sågligt TV-tittarna voresom omatt
pendlarTV-tittandeförtypiskttycksdeligheten Detsåg. attvara

betraktastundenförhållningssättolikadessamellan två att ena-
producerade för ikonstruerade och nästaattprogrammen som

medverklighetendet sågbetrakta detstund voresom omser
ögon.egna

kritikformer tittarnaexempel olikaharJag gavsomgett avnu
TV-tittarnade fickuttryck för Ingennär accep-avprogrammen.se

konstaterakunnathar ocksåallt de jagterade okritiskt såg. Men att
ifrå-innebar defall,enstakaundantagsvis,bara ikritiktittarnas att

och/ ellerförmedlades,kunskapdensanningshalten i ut-somgasatte
dominerande bud-från deavvekradikalttolkningarvecklade som

exempel. tittareSammaskapen i Jag resone-somettreportagen. ger
kundekonstruerade,Stripteasekritiskt hur irade reportagen varom

förverkligheten given.bild Närredaktionensstundi nästa ta av
bön-nämndagjorde detStriptease-redaktionen reportaget omovan

förekomdetredaktionensEU-bidragenochderna etttes attvar
högrefuska tillförsöker sigbönderbidrag,dessafusk med attstort

talade försiffrorfannsberättigade till.vad de Detbidrag ärän som
troddevadför intervjuaåkteRedaktionendetta. varattut man

flesta falldedockvisade istorfuskare. sigriktiga Detnågra att man
det fak-kundefuskat. Tvärtomböndernabevisaalls kundeinte att
söktbönderdessatillförklaringarrimligafinnas andratiskt att mer

fleraändådet färdiga iscensattesfått.bidrag vad de Iän reportaget
antydde detydligtberättelseförbönderna inom attsomenramenav

fallen.enskildadepåstod detuttryckligen ifuskat utan att man
för dennagenomgående inomtolkadeTittarna reportaget ramen
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övergripande berättelse ifrågasätta den ellerutan att om var sann
inte. De resonerade självklart bönderna fuskare.sättett om som

skapadeProgrammet det Fiske kallat för believing1992 sub-"a
ject. Tittarna accepterade huvudsaki dominerandeprogrammets
budskap det självklara sanningar.som om vore

Fiske vänder1989, sig den kritik1992 ofta riktatsmot som
tabloid- och populärjournalistiken. har beskrivitsDen ochmot

fördömts osaklig, oetisk och oseriös. traditionellaDensom ny-
hetsjournalistiken har vanligen betraktats värdefull försom mer en
upplyst allmänhet. Fiske vänder dessa hannärresonemang argu-

för tabloidjournalistiken spelar viktig roll för demo-menterar att en
kratin eftersom den stimulerar publikerna till kritik och opposition.

traditionellaDe nyheterna tenderar däremot skapa believingaatt
subject. Nyheterna formi dem karaktärenpresenteras en som ger

objektiva sanningar. dessa nyheter får makthavareI politiker,av
företagsledare ofta framträda officiellaetc. som representanter utan

deras och ställning ifrågasätts, deras åsikteratt status utan att
kritiseras. Tabloidjournalistiken inte anspråk objekti-gör samma

låtervitet subjektiviteten slå igenom. förhållande till makt-Iutan
havare, samhällets etablissemang, dominerande och värde-normer

tabloidjournalistikenringar, intar enligt Fiske rollen ironisk,som en
skeptisk provokatör. Därigenom kan denna journalistik stimulera
publikerna till det Fiske kallar the pleasure of disbelief, att roas av

ironisera, ochigenom rikta sin misstro makthavare ochatt se mot
etablerade sanningar.

Våra empiriska studier bekräftar delvis Fiskes för-teori. Iegna
hållande till de traditionella nyhetsprogrammen publikerna ivar
huvudsak passivt registrerande. Nyheterna betraktades med
undantag självklara sanningar. stället förI sig isom att engagera

kritisera och problematisera det ägnade sigprogrammen, som sas,
publikerna det Fiske kallar för dechiffrering, dvs. för-mer man
söker uttyda och komma ihåg vad Publikerna kritiseradesom sas.

hellerinte journalistiken betraktade den huvudsaki själv-utan som
klart legitim och viktig. Nyhetsprogrammen, ocksåmen program

Striptease och Mosaik skapade "believing subjects betydligtisom
utsträckning de tabloidorienteradestörre än Svartmer programmen

eller ochvitt Aschberg och De stimulerade till väsentligtco. senare
ifrågasättande och ironiserande jämfört med nyheterna.mer

finns exempelDet i studievår tittarna aktualiserade ochatt
uttryckligen ifrågasätte sanningshalten deti isom sas programmen.

dockDetta undantag regel. Reaktionernaänvar mer program-
handlade vanligtvis Det deltogåtta imen annat.om var grupper som
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nyhetspro-och tvåaktualitetsprogramfyra olikafickstudien, de se
underantingenundantagsvis någonhände baraDet pro-attgram.

med kommentarerefteråt korndiskussioneneller i avgrammet
därdär inte "Detsant;där inte "Detjag på;Det ärtrortypen:

radikaltdeellerförstödhan har påstå";intejag att enatt gavtror
handladeinslagen Dethändelserdetolkningannorlunda om.somav

detpåtagligt dåsärskiltförhållningssättokritiskadenna meningi var
från dettaUndantagennyhetsprogrammen.mottagandetgällde av

sådantfallallt då i någraframför tog somuppprogrammenvar
bakgrundkunskaperdirekta Mothadetittarnanågon avom.egnaav

denreagerade tittareerfarenheter någraellerkunskaper attegna
förenklad ochellerfelaktigdelvisbild i programmet vargavssom

sådanthandladefallflestademissvisande. iMen programmen om
kunskaperdirektasaknadetittarna om.egnasom

generellaalltfördramedförsiktiganaturligtvisskallVi attvara
docktyderMycketstudien.refereradeutifrån den härslutsatser

tenderarnyheternasynnerhetoch då iTV-journalistiken attatt
rimligaocksåfinnssubject".believing DetkallarFiskedetskapa "a

orsaker.samverkandeskall härtill detta.orsaker Jag presentera sex
legitimitetmed höginstitutionjournalistikenförstadetFör är en

harTV-nyheternaoch minstJournalistiken intesamhället.i en
låtakankunskapskälla. Dettatrovärdighethögmycket ettsomsom

riktas journa-kritikdenmed tankepåståendemärkligt motsom
förtro-reduceradedessdiskussionenallmännaoch denlistiken om

skillnad mel-tydligmycketfinnasdockverkarendekapital. Det en
harjournalistikenden legitimitetkritik ochallmännalan denna som

förjournalisterna iochjournalistiken stårpraktiken.i centrum sam-
sammanhang.olika Mångaregelbundet irefererasochhällsdebatten

dagligenläserochTV-nyheterregelbundetmänniskor tittar
TVdettalarsamtalvardagslivetsmorgontidningar. I settom

verklighetoförmedladdettidningarnaoch läst i vore ensom omom
enkätstudiersvenskaamerikanskasåvälraddeltagit En somav.

dedet iutsträckningpublikerna iocksåhar visat tror serstoratt
uppfattar televisionenpublikernaStudierna visarTV-nyheterna. att

WeibullochHadeniustrovärdigsärskilt McManus 1994,som
1999.

andranyhetsprogram,konstruktionen ävenI program,menav
språkliga strategiers.k. diskursivaandra görför dettillämpas som

detochneutralaochobjektivaframstårjournalisterna attsomatt
under-och välsjälvklara sanningarframståroch visassägs somsom

infinns intefakta närma-byggda DetPotter 1996. attutrymme
exempel. Pro-bara någrahär. migdessa strategier Låt nämnare
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gramledaren nyhetssändningi använder sakligt, korrekt språken ett
och distanserar sig själv från det refe-intesägssom att t.ex.genom

till åsikter. Journalisterna låter andra uttala påstå-rera egna personer
enden eller hänvisar till oidentifierbara andra. stället förI sägaatt
jag tycker" eller "vi med hänvisningtror till redaktionen väljer
journalistiken formuleringar "det har hävdats, eller "man på-som

självklartstår Påatt. beskriver journalisterna hur det ochsättett är
vad faktiskt hänt aktualisera sanningsproblem ellersom utan att
tolkningsproblem. har hörtIngen journalist nyhetssändningien en

säkerinteJag dettasäga: har fåttär dennaärom sant, men
uppgift och valt den" eller det finns flerasäker be-sättatt tro att
skriva denna händelse, har valt detta perspektiv." Typiskt för
nyhetsjournalistiken nyhetsankaret och nyhetsreportrarnaär att
framträder med formell, distanserad och auktoritativ detta iröst,en

miljö nyhetsstudion symboliserar organisationen som en som
regelbundet får fakta frånin världens alla hörn Dahlgren 1988.

inte denminst undersökandeI journalistiken konstruktionenär
sammanhängande berättelser viktig diskursiv strategi. Typisktav en

för berättelser de Dahlgren påpekar skaparär 1992att som en
värld i själva.sig Styrkan televisionensi berättelser de medär att
hjälp genomtänkt dramaturgi, visuella effekter, ljud kanav en etc.
skapa helhet tittaren fångas berättelse fungerar,Enen som av. som

tittarna dras ochin i tillräckligt trovärdig, ska-som accepterar som
tittare reflekterarinte de enskilda delarnaöverpar ärsom om sanna

eller inte.
det tredjeFör TV medium innebär blirär ögonvitt-ett som att

till det sker. detVi händer, det sker fak-nen som ser attsom som
tiskt sker, det de Varför skullesäger intesäger.att personer tro
detta framställningenAtt kan konstruerad för underbyggavara att

budskap,visst slutprodukten resultat radärett att ett strate-av en
giska val, inget tänker börjarinte reflekteraär denöverom
bakomliggande produktionsprocessen. liggerDet i TV-journalisti-
kens presentationsform denna förblir dold och sällanatt process
eller aldrig aktualiseras. TV-bilden har Corner 1995, 12 sä-som s.

indexikal karaktär, vilket syftar bilden framstårger en att som
direkt bild verkligheten. fungerarTV:n ofta likt teleskopen av ett

använder för hur det utanför det sittersom att se utser rum
Bilden har stark bevisande/dokumenterande karaktär kanen som

förutnyttjas skapa budskap sanningshalt sällan aktualiseras.att vars
detfidrdeFör handlar nyheter och aktualitetsprogram bara

undantagsvis sådant publikerna har direkta erfarenhe-om som egna
eller kunskaper tolkar detHur i utsträckningter ärom. storser
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medharföreställningarocherfarenhetervilkaberoende oss.av
verklig-beskrivningifrågasättaanledningfinns ingenDet avatt en

Somkunskap någotharsjälvinteheten säger annat.när somenman
tolkningkritiskförutsätterframhållerm.fl. 1995Roscoe aven

utanför det ikanbudskapet tittarnaoch sägsinnehållet somatt
m.fl.studiedenliksom i Roscoestudiei vårDet pre-texten. var

till-hadedetta. integjorde Deovanligt tittarnamycketsenterar att
resulte-det Dettakunskapertill alternativagång togs upp.somom

tillkritiskaoch viljabenägenhetrade tittarnasi att pro-varaatt
självakritikuttryckkom till iställeti programmetsmotgrammet

eller ideltog, så-tillironiska kommentarerform, i sompersonerna
vinklad,journalistiken säkertkommentarer ärallmännadana attsom

denoch beskrivatolkakundehurtittarna manatt angavutan
demokratisktsärskiltannorlunda Etthändelsenaktuella sett.ett

offentligheteralternativafall saknasdetproblem i mångaär somatt
bildertill dealternativmotbilder,medborgarnaerbjudakan av

massmedierna.dominerar iverkligheten som
iscensattaaktualitetsprogramfemte dominerasdet mångaFör av

tendensfinnstilltal.subjektivaoch Detframträdandenpersonliga en
tillobjektivfrånutvecklas alltTV-journalistiken enenmeratt

skapa receptiontillbidrarpresentationsform. Dettasubjektiv att en
kretsarvärderingarochkommentarerpublikernasmycketdär av

personlighetutseende,derasframträdanden,kring just personers
fråganmindre viktigblirsanningtrovärdighet. änoch Frågan om
blir detAvgörandeoch autenticitet.sannfärdighetpersonernasom

dvs.kommunikativatalarenskallasretorikeninom etos, perso-som
karaktär.personlighet ochmed sinförmåga övertygaattners

ifrågasatteutsträckninginte i någonTV-tittarnaAtt större san-
tolkning,enligt minhärför detpåstods sjätte,detningshalten i som

TV-tittandetkommunikationform ärmed dengöra ensomavatt
deförväntningarfinnskommunikativa situationerdel vissaI att

detvärderaochförhållningssättkritisktskalldeltar inta somettsom
vetenskap-gäller bl.a.sanningshalt.dess Detavseendemedsägs

tidning-och debatterdomstolaröverläggningar iseminarier,liga
påståendenhållbarheten ivärderadebattsidor. ärAtt ett cen-arnas

TV-tittandetknappastgällerpraktiker.dessa Dettainslagtralt i
värde-kritiskatill sådanahandförstainbjuder iTV-mediet inte

andra kriterier;utifrånhuvudsakligenvärderasTV-programringar.
deunderhållningsvärdet,ochgillar inte,vadutifrån smak, man

Vidatill våraväcker Såkänslor stämmer stu-etc.programmensom
publiker:televisionensanalysHabermasmycket väl 1984dier av

förundantendentielltvikerpublikensläsande"Den resonemang
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konsumenternas utbyte smak och böjelser Habermas 1984,av s.
220.

Vad gör det för skillnad tittare hemmaom
i TV-sofforna diskuterar politik och intar

ståndpunkterkritiska

föregåendeI avsnitt argumenterade förjag televisionen skaparatt
både kritiska och okritiska publiker. televisionenFrågan stimu-om
lerar människor tänka annorlunda och ifrågasätta dominerandeatt
uppfattningar, naturligtvis i sig viktig demokratisk fråga.är Enen
förutsättning för politiska skalloppositioner kunna uppståatt är att
människor stimuleras till tänka annorlunda.att

vad detMen egentligen för skillnad människor hemmagör iom
TV-sofforna olika tolkningar, diskuterar och kritiskagör intar
ståndpunkter

Kännetecknande för mycket forskning televisionens publikerom
har fokuseringvarit stark den avgränsade receptionen, dvs.en
publikernas tolkningar de enskilda undersökts.av program som
Därigenom har underlåtit undersöka vilken skillnad dessaman att
tolkningsprocesser egentligen i samhälleligt och poli-gör störreett
tiskt perspektiv, och vilka TV-programmen, via tittarnassätt re-
ceptioner, direkt eller indirekt kan leda till olika former kollektivtav
handlande, opinionsbildning och organiserade försök påverkaatt
förhållanden samhället.i

Enligt finnsJensen 1986 eller inga vetenskapliga studier som
talar för människor i någon utsträckning de kun-störreatt omsätter
skaper de får TV-konsumenter handling.i drar dennaJensensom
slutsats delvis utifrån resultat empiriska studier. Cookav egna

kritiserar1992 de forskare framför allt Fiske lovordat densom
demokratiska potentialen i aktivt tolkande mediapublik. Cooken

Fiske talar hur publikerna motstånd domine-görattmenar om mot
rande budskap i TV undersöka vilken betydelse dettautan att mot-
stånd egentligen har. Vilken förändrande demokratisk kraft ligger
det i TV-tittande föri och kritiskt,sig i prakti-ett ärsom men som
ken legitimerar dels dominerande medieindustri, dels medbor-en

roll åskådare de tittar på situation därIgarnas som som en
människor nöjer sig med rollen TV-tittare de knappastsom utmanar

dominerandenågra maktförhållanden och de knappast hellerär
aktiva aktörer demokratiskai processer.
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TV-publi-förvänta sigorimligtnaturligtvisDet är att somatt
alltbråkdelskullehandlingker i än tarsomannat avenreagera

viktigapotentielltMängdenåsikteroch harTVdel avom.av
detofantlig.medkonfronteras Men ärsamhällsfrågor är na-som

TV-tittandemellanrelationernaeventuelladeocksåturligtvis så att
därmedochlångsiktiga svåraindirekta,handlingpolitiskoch attär

människor sittersärskilt troligtidentifiera. inteDet är att som
vad dediskussionefterkväll,tillsammansTVoch tittar omenen

dedetförsökadirekt något åtförbestämmer sig göra reage-attsett,
detmedbärsannoliktdet såDäremotpå. settär att ossrat

poli-ochorganisationslivetarbetet,sammanhang iandraTV in i -
handlande. TV-programpåverkadetta kan vårtdärtiska partier - ochmoralisktkännaannorlunda,tänkastimulerar attattosssom

handlande ipåverkalångsiktigt vårtkanpolitiskt merengagemang,
sammanhang.olika

mediekritikereffekterna vissalångsiktigadedet justMen är som
de-hotkantelevisionenhävdatfram då delyft utgöra motettatt

ochsfären ioffentligadenställningcentrala iTV-medietsmokratin.
rollentillbidragitlångsiktigtharvardagsliv göramänniskors att som

påpekarKellnerpublikroll. 1990dominerande Somtillåskådare en
deltagandefrån ibortahemmenkvarpublikerna itelevisionenhåller

isolerad ochhuvudsakTV-tittandet isfär.offentlig är enen
samtalkollektivatillkopplingarpraktiksocialindividualiserad utan

mednöjerTV-tittareskapas.kan Somoffentliga opinionerdär oss
den åmed televisionenmotsägelsefullaåskådare. ärDet attatt vara

händelserpolitiskamängdermedborgarna idrasidan kan in avena
föroffentligafrånmedborgarebortsamtidigt draoch arenorsamma

debatter.ochsamtalpolitiska
allt skarpareblirpublikernakonkurrensendåsituationI omen

utnyttjaväsentligtalltTV-redaktionernafördetblir strate-attmer
indi-ellerdirektTV-redaktionerAllaattraheraför tittare. ärgier att

räknakanochtittarsiffror ingenhögatillräckligtberoenderekt av
förhadeTelevisionSverigesmonopolsituationsådanmed somen

huvudsak tilllitar iTV-redaktionersedan. Vissaårinte så många att
ochtillräckligt intressantaskallsigde ide ämnen re-varatar upp

mycket TV-pro-publik.tillräckligt Itilltalaförlevanta storatt en
medbarainteattrahera tittare,emellertidförsökerduktion man

sensatio-skapainformationsvärdet,tillhänvisning attutan genom
spektakuläraochberättelserdramatiskamediehändelser,nella

ochberöraförsökerProducenternaEkström 1998.attraktioner
starkaochdramatiseringarförenklingar,känslorskapa ut-genom

alarmerandedetalldagligt,får bli måstetrycksmedel. inteDet vara
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och iögonfallande, risken tittarna byter kanal.är Hur på-annars att
verkar denna utveckling TV-publikernas har delvisengagemang Jag
varit inne denna fråga tidigare och framhållit risken för publi-att
kerna blir allt svårare i takt med den inflationenatt engagera
starka budskap mediekonkurrensen bidrar till skapa. migLåtsom att
här utveckla detta något.

studien TalkingI politics förGamson 1992 devarnar att som
med ärligt efteruppsåt skapa politisktär i vissaute att engagemang
fall litar för mycket till det han kallar hot button approach.en

kanFörvisso starka, alarmerande budskap fram kraftigaprovocera
reaktioner bland människor. de ökar knappastMen människors till-

till sina möjligheter påverka. stället förI stärka människ-tro att att
känsla delaktighet kan budskapen bidra till skapa indig-ors av att

frustration,nation, uppgivenhet och cynism.
deI publikerna fick den studieiett reportageav som se

genomfört hade Striptease intentionen följa tidigareatt ettupp re-
där visat det deninom Frivilliga befälsutbildningenportage attman

fanns lokalföreningFBU med starka högerextremistiska elleren
nazistiska kopplingar. denna uppföljningI kundet.o.m. man nu av-

slöja det bland de förtroendevalda inom fortfarande fannsFBUatt
med bakgrund högerextremistiskai organisationeren person trots

hapåstått sig gjort med dessa kopplingar. Reportagetatt man upp
uppbyggt kring intervju med den utpekade Inter-var en personen.

vjun planlagd, iscensatt och redigeradnoggrantvar ettsom sensa-
tionellt och dramatiskt avslöjande. fickIntervjun formen av en an-
klagelseakt där den svarande först ovetande vad skulleom som
hända snärjdes i sina Offentligt avslöjades han skyl-egna svar. som
dig och lögnare. Med vällovligt syfte nöjde sig inte TV-re-som en
daktionen med informera TV-publikerna förhållandena,att om utan
ville skapa händelse kunde beröra och publikerna.en som engagera

Publikernas reaktioner denna mediehändelse bekräftar delvis
det Gamson för. publikgruppernaInom skapades dis-ingavarnar
kussioner högerextremismens eventuella utbredning it.ex.om sam-
hället, mindre vad bordeän detta. förekomDäremotgöraom man

andra reaktioner det iscensatta avslöjandet, vilka kantre typer av
sammanfattas med begreppen indignation, underhållning, samt
likgiltighet. Indignationen kom till uttryck i tittarenågraatt upp-
rördes den intervjuade riktigtöver lögnare försökteatt var en som
slingra sig. blevHan för kategorin inflytelserikarepresentanten

kaninte lita vanligarepå. En reaktion dockpersoner som man var
tittarna underhålls inslaget. skrattadeDe ironiseradeatt av spontant,

och raljerade huvudpersonens försök förklaraöver här-sig. Deatt
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tillsammans. Dramaturgin,och skrattadehans kommentarermade
masken inför kame-och tappadeblev bortgjorddå huvudpersonen

uttryckte också vadfungerade underhållande. tittareMångaran,
reaktion kaninför inslaget.liknade li/egiltig/øet Derasnärmastsom

och dåungefär följande "Jahasammanfattas Dessaänsätt: sen
ochförstoraförsökteuppfattade det redaktionentittare att uppsom

särskiltegentligensensationellt intenågotnågotgöra varsomav
anmärkningsvärt.

bidra tillsensationella budskap in-kan medJournalistiken sina
exempelfinns ocksådetochdignation cynism. Men attgott om

ha betydelsekanuppseendeväckande händelser iTVvisats storsom
sociala och poli-och för ökat iopinionsbildningi engagemangetett

människor le-med skakande bilderrörelser.tiska Reportage som
människorsförhållande har bidragit tillunder svåra engagemangver

sannoliktmedierna harMiljöhot exponeradehjälpinsatser. iolikai
mediernatill miljörörelserna, inteanslutningen Detpåverkat ärosv.

miljörörelser, rörelser rasismfredsrörelser,skapat mot etc.som
betyd-och mediernarörelserSamspelet mellan sådana kollektiva är
poli-tilltelevisionen kan inspirerakompliceratligt så. Attänmer

helt klart.dockkollektiva handlingar tordetiska vara

chattsida-ettAschberg och co:s
tankeväckande exempel

frånbort medborgarnatelevisionen drarhävdadeJag arenorattovan
och opinionsbild-offentliga debatterkan deltadär de aktivt imer

kanske det ändåfinns stöd för detta,påståning. Det äratt enmen
framförhär alltmodifikation. Vad tänkermed jagvisssanning är

använda televisionen imedieutveckling skaparden sätt attnyasom
erbjuderMultimedieutvecklingenmed andra medier.kombination

ak-åskådare med andrarollenmöjligheter kombineraatt mersom
ochmed diskussionerkan kombinerasroller. TV-tittandetiva t.ex.

opinionsbildning via internet.
frågademokratiska potentialenpolitiska i internetDen är storen

TV-medietvad gällerskall behandla här. Liksomintejagi sig som
för de-medietframhållerfinns olika Vissa ettargument. rumsom

politiskatill globalamed unika möjlighetermokratiska praktiker
kulturellanationella och Detoch debatteraktioner gränser.över

diskussionssidorochhurockså exempelfinns e-postgott om
däroffentliga debatteroch föropinionsbildningianväntsnätet

AndraCastellsdeltagit aktivtmedborgare 366.1998,många s.
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framhåller internet medium för eliter skapar for-äratt ett som nya
ojämlikhet samhälleti Andersson 1999.mer av
exempel hur internet och televisionenEtt kombineras deär

diskussions- eller chatt- sidor anslutning tilli speci-öppnassom
fika TV-program. Till Aschberg och knöts sådanprogrammet co en
sida uppmanadestittarna för bara kommautnyttja inteattsom att
med synpunkter huvud diskutera deöverprogrammet utan taget
frågor gjorde särskildVi studie alla de inläggtogssom upp. en av

gjordes denna sida under veckor cirka inlägg150-200som tre
dag. ska resultat frånJag denna specialstudie.några jagtaper upp

har valt det här eftersom det exempel televi-äratt ta ettupp att
sionen bara drar bortinte också kan dm offentligatittarna iinutan
debatter.

sådan chattsida erbjuder möjlighetEn till samtal och diskus-en
sioner andra sammanhangmånga tillinte vida detsågör, ärsom att
möjligt för bara delmånga inte inläggen också aktivtatt ta utanav
delta diskussionerna. Aschbergi och tillhör den typco av program

enligt medieforskarevissa torde väcka hos tittarnasom engagemang
inte minst provokativasin och prioriteringen tablo-genom ton av
idorienterade Fiske uttaladse ambition med1989. Enämnen t.ex.

också beröra och bakgrundMotprogrammet attvar engagera. av
detta kombinationen internets potentialitet ochav programmets-
ambitioner blir det särskilt intressant undersöka de samtalatt som-
etablerades sidan. fördel med detta materialEn metodisktettur-
perspektiv här kan studera hur tittareär att storen grupp-
förhåller tillsig detta påverkas forskarnasprogrammet utan att av

Därmed inte förrepresentativ signärvaro. ärsagt att gruppen vare
svenskar allmänhet elleri tittare.programmets

har här valt särskilt uppmärksammaJag aspekt detta,att en av
nämligen det vilket det rationella samtalets den demokra-sätt
tiska dialogens grundprinciper tillämpades och motverkades på
hemsidan jfr Habermas Thompson kanVi1984a, 1995. samman-
fatta dessa börprinciper betraktas slagssom vägledandesom en
ideal följande punkter:i alla har principiella rättigheteratt samma

delta med åsikter;sina det för samtalet vägledande målet äratt att en
ökad förståelse; deltagarna det andra sägerattgemensam tar som
allvar och försöker förstå andras deltagarna bereddaärargument; att

för sina påståenden ochstå bereddaäven äratt egna att argumentge
för dessa eventuellt tidigare uppfattningar. Asch-Påomprövasamt
berg och hemsida ställdes det rationella samtalet spel påcozs ett
för diskussionen medier och demokrati intressant sätt.om
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sådanthemsidan reageradedetkvällVarje somvar personer
ståndpunkterförde fram sinai De ettprogrammet.togssom upp

för diskussionmediet ivisade de villetydligt utnyttjasätt att ensom
miljöfrå-kunde handlaoch politiska frågor.moraliska Det t.eX.om

moraliskt riktiga redaktionensskolfrågor eller det ioch sättomgor
outtaladetycktes ha denskickade inläggarbeta. in sinaDeatt som

forumbetrakta dettaandra skulleförhoppningen även ettatt som
dock bara undantagsvis sådanasamtal. uppstodför rationellt Detett

lämnades okommente-inläggensamtal. vanliga antingenDet attvar
ofta med ironiskaskedde mycket bemöttesde vilketrade, eller att

fördömande knappast bi-häcklande ochkommentarer, trams, som
till rationellt samtal.drog ett

deltog Christerexempel: maj Pettersson somDenEtt 1:a var
baraOlof Palmeför mordetmisstänkt i Dettaprogrammet. var

Palmesefter Varit inågra gästsöner programmet.attprogram en av
hemsidan.kommenterades flitigtdeltagande EnPetterssons stor

drabba-uttryck för häcklandedel dessa kommentarer ett somav Var
huvud deltogde flesta ide allra gästerna över taget program-som

har mördatChristertypisk kommentar: "DomEn atttrorsommen.
killenbara Kollakan inPalme inte så Jag sägersmartavara

argumenterade förochkritiserade dock redaktionenFlera tittare att
deltaflera oetiskt låtadet Re-Pettersson gäst.sätt att somvar

dedenna kritik ochdaktionen svarade typiskt titta-intenog
fördeknappastchattare svarade gjorde detre/ sättett somsom

från samtalet.följer kort utdragdiskussionen vidare. Här ett

Christerdithelst förvad tittare Att sånGör taatt en somsom-
kännaPalmeväl verkligen misstag. måsteMårtenPettersson är ett stort

för det härkränkt hoppas han ställersig det här, intejag att pro-uppav
för Robbanrubriken: långtInlägget hade "Du gårgrammet mer.

vilket dragböjd hålla med i Mårten-Jag är programmetatt ommen
med samtidigt.och CP var

jävla känslig...inte såVar-

andra avseendenpräglades ocksåKommunikationen hemsidan i
rationellt samtal.förenliga medförhållanden inte Enär ettsomav

förtalarsamtal derationelltgrundprincip i är tarattett ansvarsom
påståenden ochförde kan sinadet ansvarigade görassäger, att av-

ochAschbergkommunikationendelkrävas En storargument. av
kangrundprincipenhemsida präglades intetvärtom att manavcozs

vanligendeltogför detansvarig Mångasäger.göras anonymt,man
möjligt deltadetpseudonym. Mediets karaktärmed någon gör att

från tillmed olika Pågångmed gångnågon etc.annans namn, namn
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kan fiktivt konstruerad baranätet man agera som en person, som
den virtuella verkligheten,existerar i och kan vadsägasom som

helst och uppfattningarbyta hur helst. finnsDet inget ansvarigtsom
subjekt bakom talhandlingarna.

förGrundläggande rationellt samtal själva dialogen,ärett samt
deltagarnas villighet intryck andras Bland deatt ta argument.av
hundratals inläggen hemsidan fanns mycket exempel att

efter dialog med uppfatt-någon omprövadenågon sinaen annan
fråga. delningar i inläggen tycks huvudEn inteöverstoren tagetav

uttryckta med förväntningar det skulle bli dialog,attvara atten
skulle ellernågon instämma bemöta in-sättannatannan svara,

lägget. inläggen hade karaktären självständigaMerparten av ut-av
tryck, slags fragmentariska kommentarer. fallvissa reageradeIen

besvarade deras inlägg.ingen de därpå fickOmattpersoner ett
det ofta med ironiska kommentarer riktadesvar var mot att perso-
fattatinte vad detta chattande dvs. inte skallgår på,nen ut att man

förvänta sig ett svar.
rationella förutsättersamtaletDet kan skilja mellan skämtatt

och allvar. förutsätter de talarDet med det denågotatt som menar
de anspråk uttrycka sannfärdigt och ärligtsigsäger, göratt att

förhållanden verkligheten. det chatti utvecklades hem-Iom som
sidan blandades allvar och skämt gjorde det intesättett attsom
sällan mycket dra däremellan. Typisktsvårt gränsernaattvar var
också uttalade sig tydligt demonstre-sättatt ettpersonerna som
rade de gjordeinte anspråk sannfärdighet och villenågra intepåatt

viktigt och hade djuparenågot någon mening. Om nå-säga som var
ifrågasatte det de kunde de alltid undvika kritik medgon ut-sa en

tryck bryr "detsig, väl eller detjag ivemtypen: struntarav var
faan du blev allvarlig då.va nu

Samtalen blir utsträckning formi lek och förströelse.stor en av
lek dels till vida förDet tycks delta detså roligt.är äratt attman

Chattarna leker vidare med etablerade och samtalsformer.genrer
undflyende form kommunikationDet där deltagarna oftaär en av

varandra påminda det ändå harinte be-någongör sägerattom man
tydelse, det ändå med inflytandeinte lyssnar ochnågonäratt som
låter påverkas. hemsidansig fanns exempel där det faktisktPå etab-
lerades dialog kan betraktas rationellt samtal flerdäretten som som

utnyttjade möjligheten diskutera. Tvåöppet sättpersoner att att an-
vända internet vardagslivet stodi varandra. försökteVissamot an-
vända mediet för förviktigt, och de-någotsägaatt att argumentera
battera angelägna frågor, andrai använde det form lek.som en av
Leken för det överhanden. inlägg bemöttesSeriösa ochtog mesta

188



MATS EKSTRÖM

alltför och Andra fram-för tråkigaanklagades pretentiösa.att vara
ändå meningslöst diskutera.direkt eller indirekt dethöll äratt att

jobben och orsakerna till arbetslösheten,diskussionkortareEn om
efter kundeinitieradesvilken iämnet t.ex.att togs programmet,upp

konstaterade inläggen "väl-med ironisktavslutas någon attatt var
där detdjupsinniga, följt inläggdigt någon sägerett attannatav

och läggaenda sig.rätta är att
samtalets grundprinciper tillfall gjordes denna kampvissaI om

försökte återföradiskussion. skeddeexplicit Det när personeren
kritiserade dem ho-samtalet till rationell dialog och explicit somen

detta meningslösa och kommentarer.tade oseriösasina Dengenom
kundeförsökte det rationella samtalet i sinåterupprätta tursom

anspråksfullahånfulla för ambitioner.kommentarer sinautstå
provokativt och samhällskritisktKombinationen TV-pro-ettav

offentligtill vilken människor inbjuds tilloch hemsida engram en
möjlighet för publikerna aktivtdiskussion, skulle kunna attvara en

där frågordelta samhällsdebatti inte något störreäven som gesen
frå-mediedebatten kan till politiskaden etableradei görasutrymme

fannsutnyttjades knappast detta fall. demöjlighet i DetDennagor.
försökte ofta ironiska kommentarerde bemöttes avavsom men

bryr dina jävla åsikter.du detTror signågonäratttypen: som om
försöken etablera rationellt samtalVad orsakerna tillär ettatt att

ironiserande,motstånd och trängdes tillbakasådantmöttes ettavav
reelllekfullt fall föraktfull chattandeoch intressei många utan av en

dialog detta hänger med åtminstoneJag tretror att samman
och TV-medietssamverkande förhållanden: TV-programmets

kommunikationsform, dengenerella karaktär, chattandet samtsom
specifika publiken.

spektakulära och provokativa.Aschbergs vanligtvisvarprogram
för skapa underhållan-genomgående användesEtt ettattsomgrepp

vägledandekonventioner.brytade TV-program Enatt motvar
till-det tillåtet bara det blirförprincip ärprogrammet att mestavar

fick absolut bli konventionellt ellerkul.räckligt inteDet preten-
journalistiskamed konventionelladrevtiöst. I reportagen me-man

programledareprogramledaren använde språkbruktoder; ett som
spektakuläraanvänder; benägna uttryckavanligen inte gäster att

Samtalenoch allmänt lustiga iuppfattningar prioriteras osv.vara
kring olikamed snabba subjektiva kommentarerprogrammet
hadeblandningen skämt, och allvarironi etc. mångaämnen; av

med publikernas chattande.likheter i TV-programPratet ett som
chattan-och kan själva verket beskrivasAschberg i typ avsom enco

de.
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finns olika använda ChattandetDet internet.många sätt äratt ett
den datateknikenintegreras vardagslivet formi iHärsätt. nya en av

underhållande och lekfullt Chattandet tycks åtminstone i vissaprat.
förknippatfall med särskild samtalskulur; där skämt och all-var en

blandas; där och hånfulla kommentarer värderas högt;ironi därvar
det viktigare rolig och okonventionell seriösär änatt attvara vara
och saklig. chattandet det ovanligt förinteI sigär att utgerpersoner

den förekommerde och det också relativtnågon än äratt vara annan
ofta meddelanden präglade skämt och obscenitetercynism, råaav
jfr Eklund Enstad Aschberg ochTV-program1999.8C som co
erbjuder förutomordentligt underlag chattande, dejustett genom

de bilder de framträdervisas,ämnen tassom upp, som personer som
och de åsikter förs fram.som

Aschberg och och med tillhörandeProgrammet internet sinco,
chattkultur, drar naturligtvis till publik bidrarsig vissen men
också till skapa denna publik. döma språket, och inteAttatt av

alla de kommentarer anspelar kvinnor tycksminst ochsom sex,
det mycket mansdominerad publik. för deGemensamtvara en me-
dier här förs de förknippa-utsträckningiär äratt storsom samman
de med förströelse och eskapism. De tittar programmetsom
Aschberg och och samtidigt chattar tycks knappastnätetco vara

efter delta politisk debatt. efter stunds under-i De ärute att ute en
hållande avkoppling. Kanske detta publik har litenocksåär en som
tilltro till möjligheter påverka opinionsbildning.sina Denatt genom
lekfulla blir förironin uttryck låter iinte sig invaggasett att man en
föreställning verkligen skulle lyssna vad tyck-någonattom man

det verkligen skulle meningsfullt försöka påverkaatt atter, vara
politiken.

Chattandet har likheter med publikernas kommenterasätt att
de studier genomfört.i Skämtsamma och iro-programmen som

niska kommentarer vanligt. sällan valde kommen-tittarnaInteär at
utseende och agerande förstället innehålleti i dettera personernas

de Typiskt också kommentarertittarnasär att merpartensa. av var
fragmentariska och lösryckta, och del längreinte ien en samman-
hängande diskussion. karaktär stimulerade sällan tillProgrammens
eftertanke och längre fokuserade diskussioner. tittaAtt TVmer

del ständigt händelser, bilder, budskap far förbi.är att ta av nya som
Hela tiden händer kan ChattandetVi särskiltnågot nytt. ettse som
tydligt uttryck för hur televisionen undflyende mediumettsom
skapar undflyende publik, hur mediets virtuella verklighet skaparen

publik leker, spelar och hycklar.en som
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fallstudie chattsida knöts till Asch-denVår programmetav som
också sak.berg och visade avslutningsvis intressant Denen annanco

populärjournalistik exempel kanettprogrammettyp som varav
stimulera publikerna kritiskt och ironisktuppenbarligen intaatt ett

till makthavare, dem där och deförhållningssätt institutio-uppe,
formsamhället förknippas medoch grupperi någon avner som

inklusive journalistiken själv. mycket deletablissemang En stor av
uttryckte sådan kritik.kommenterarna chattsidan en

och uttryckerlänge medborgarnas kritik miss-ironiSå ensom
och benägenhet etablera-tänksamhet makthavare inte tamot atten

för rimligt dettade auktoriteter torde detgivna attvara se som en
Aschberg och chattsidaviktigt demokratisk egenskap. Men co:s

förakt. kri-slog kritiken ofta indignation och cynisktöveri Denna
och kollektivtuttryckte tilltro till demokratiskatik ingen processer

förakt för politiken, ocksåpolitiskt handlande ställetiutan ett men
och kvinnoförned-populistiska och odemokratiska rasistiskat.ex.

fick alltidrande värderingar. uppfattningar inteDessa stå oemot-
sagda de utgjorde starkt inslag chattsidan.ettmen

kommenterades hem-följer exempel hur politikerHär ett
Malmsidan. refererade Aschberg uttalande StigI ettett avprogram

skillnaden mellanföreläsning påstods ha endai sagt attsom en
ochoch Thatcher PerssonGöran Persson Margaret är äratt man

detta träf-tjockare. redaktionen diskuteradeGästerna ettom var
Aschberg ochfande och roligt eller inte. På co:spersonangrepp

följandehemsida kommenterade bl.a. sätt:man

han bara uppblåst.tjockGöran inte ärär-
författade han i regeringen.-Jag PerssonGöranatt sent att satttror

fortfarande kommunalpolitikertrodde han kundeHan att agera som en
Katrineholm.Katrineholm. Stick tillbaka och fiffla ii

har det varitvarit inte såmångamångaFeta män ärstora sommen~
till den ställning där hanoch kommit sitter.dumma Göran Perssonsom

för högerpolitikSossarna en
för för politik alls. harhögerpolitik.ingen ingen DeDeSossarna tap--

ideologi.sinpat
finnstillbaka. KatrineholmKatrineholm vill ha honom iVi i inte Här-

bättre lägger honomför mycket med. Det ärgöra att utattpengar av
och förstöra allt och bara idyllenhela låter honom inteSverige

Katrineholm.
politiker och det politiskaoch förakt riktadesmisstroDen motsom

naturligtvis skapad det enskildainte Iär programmet.systemet av
detfall det dock tydligt publikerna inspirerasmånga sättär att av

fannspolitikenvilket ii men programmettogs programmetupp
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vanligen olika åsikter. hyllade Aschberg förVissa tittare hanst.0.m.
"hårda kommentarer till dumma politiker chattarnasom ut-en av
tryckte det.

Fiske tycks ha han för1989, 1992 rätt när argumenterar att
populärjournalistiken kan publiker till det han kallatinspirera sina
"the pleasure of disbelief. Chattarna roades uppenbarligen attav

och raljera politikermisstro och andra auktoriteter. Men våröver
studie också förstöd de kritiserat Fiske och framhållit attger som
denna ochmisstro, det motstånd den uttrycker, alls behö-intesom

demokratiskt perspektiv Kellnerpositivt 1995. Närettver vara ur
slår förakt,misstron cyniskt populism och odemokratiskaiöver

värderingar blir den stället uttryck för demokratinsi problem.ett

Sammanfattning
TV-tittande komplex social praktik påverkas radär en som av en
delvis tendenser. kan skapaTV-tittande politisktmotsatta engage-

också likgiltighet, såväl ochaktiva kritiska passivamang men som
och okritiska Televisionen kan dratittare. publiker politiskain sina i
och moraliska frågor med global räckvidd, kan samtidigt dramen
bort publikerna från för offentlig politisk debatt attarenor genom
tilltala medborgarna rollen åskådare hänvisade hemmetsi tillsom
avskildhet. Televisionen del massmediesystemi bidra-är etten som

till medborgarnagit dag sannolikt uppdaterade väl-i ochäratt mer
informerade politiska händelser tidigare. televisionenMenänom
spelar samtidigt aktiv roll reproduktionen dominerande ideo-ien av
logier och maktförhållanden. Televisionen kan tillinspirera ironi
och sund misstänksamhet etablerade auktoriteter kanmot men
också bidra till och förakt. TV-tittande kan publikrollcynism som

både hot och det demokratiska samhället.i Det ärettvara en resurs
eller både och.inte antingen utan
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TV-debatter som

demokratiskt forum
Christian Svensson

direktsändaTio under med livliga debatter,våren engagerandeprogram
färgstarka drabbade och makthavare.ämnen, gäster,

hämtat frånCitatet hemsidaTV-programmet DirektsSvarärovan
härden det TV-debattprogram,I just behandlaräruppsatsen som

aktuella och samhällsrelevanta frågor och aktiva deltagare bestårvars
officiellasåväl för allmän-representanterav representantersom

heten, kommer fokus.i diskussions- ochstå Dennaattsom typ av
debattprogram harTVi potentielltår nämnts ett nyttsenare som
demokratiskt forum där allmänheten kan hörd ochsingöra röst

makten direkta samtal.i Med utgångspunkt detta kommeriutmana
beskriva och analyserajag innehåll, deltagarstrukturer och inter-att

aktionsmönster antali svenska TV-debattprogram, för-medett
hoppning kunna problematisera deras demokratiska möjlig-attom

begränsningarheter och frågar dels hur belysermigjag man sam-
hällsproblem dessa dvs. huri dessa livliga debattersigtarprogram,
och engagerande uttryck Dels frågar hurjag migämnen re-

för olika samhällsgrupper kommer till tals ipresentanter program-
dvs. vilket deltagande möjligt för de färgstarka gästerna,ärmen,

drabbade"de och makthavarna Havadfrdgan handlar vil-påom
ket och vilken dessa lean demokratiskai meningsatt program anses
och/eller har de lean bidra till demokratin.anses

disponeras följande InledningsvisUppsatsen sätt: presenteras
mycket kortfattade förutgångspunkternågra medier ochmin syn

demokrati. Därefter följer diskussions- ochavsnittett om sam-
talsprogram redovisari TV. dels olika subgenrer ochAvsnittet dels

denredovisas tidigare amerikanska och brittiska forskning som
demokratiskasåväl möjligheter risker dessaisett som program.

behandlasSedan de svenska undersökningen.i Förstprogrammen
beskrivs allmänna förutsättningar. följer självaDärpåprogrammens
analysen uppbyggnad och deltagare, bådesettav programmens ur
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följerperspektiv. avslu-programmakarnas och Sist sågästernas en
demokratiskatande diskussion kring debattprogrammens potentia-

och utifrån densvenskabåde utifrån analysen deler, av programmen
forskningen.tidigare utländska

någraMedier demokratioch -
utgångspunkter

ofta församhällen används demokrativästerländska vårtI attsom
Folkets vilja,rättigheter och skyldigheter.referera till medborgarnas

samtycke och deltagande, spelaruttryckt representation, engenom
för demokrati. och livaktigcentral roll legitimera En öppenatt en

förbeslutsfattare och medborgare avgöranderelation mellan är att
fungera. innebär också dendemokratin ska representativaDet att

formerdel handlar olikaförutsätter, och tilldemokratin stor avom,
har under loppkommunikation. kommunikation tagitDenna årens

skiftande platser, dagolika uttryck och utspelats isig många men
och de viktiga politiskaonekligen allt samhällsdebattensker mer av

massmedierna.imötena
ochFlera forskare Dijk EsaiassonAsp 1996t.ex. 1991,van

får särskilt politiska kunskapockså det vårmestaattmenar av
flestasjälvklar plats demedierna. TV-mediet, iintarsom engenom

betydelsefull faktorsärskiltmänniskors vardag, kanske iutgör en
nödvän-med budskap detdetta sammanhang. sinanåFör äratt ut

tillgång tillför beslutsfattare och samhällsdebattörer hadigt att me-
ha tillgång tillmedborgarna det likaledes nödvändigtdier. För är att

följa ställning till och delta aktuellaför kunna med imedier taatt
till olikasjälva behov tillgångfrågor. Samtidigt medierna iär ty-av

intresseväckande debatter.för kunnadeltagare attper arrangeraav
samhällsfrågor och samhällsdebattö-mediernas återgivningMen av

överföring kunskap,innebär enkel och oproblematiskinte avrer en
uppenbart all medieringoch förståelse. stället detmening I är att

former urval och perspektiv. Mediernainnebära olika imåste av
journalister harform dess olika redaktioner, osv.ägare, ett stortav

viktiga och hurinflytande det gäller vad ämnennär som anses som
vilka får tillgång tillde och fråga elleripresenteras om Vem som

därförkan bådemedierna och hur de tillåts delta. Medierna ses som
det offentligaför samhällsdebatt och aktiv aktör i sam-enen arena

till formulera politiskadvs. de både förmedlar och bidrartalet, att
och moraliska värderingar.
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TV-debatter och andra samtalsprogram
för samtals- och diskussionsprogram jfr engelskaIntresset i TV

Talk shows etermediagenre värd vetenskaplig text-,som en sam-
utvecklinghälls- och kulturanalys sentidaär en

och diskussionsprogram svärdefinieradAtt i TV ärprat- en genre
verkar de flesta forskare se Munson 1992,överens t.ex.vara om

och förslagen hur de kan delas underavdelningarRose 1985 in i
Livingstone Leurdijkmånga Lunt Bruun8C 1994, 1994, 1997,är

Ekström mycket generellt kriterium torde dock1997. Ett vara; en
eller flera programledare talar med fleraelleren isom personer

studio. samtidigt alla där samtalarinteMen ären ettprogram man
diskussions- eller eftersom förekommersamtal i såpratprogram,

alla knappast heller därDet ärgott som program. program man en-
bart samtalar. de kallas Talk showsMånga innehål-av program som
ler musikunderhållning David och modeupp-t.ex. Lettermant.ex.

Oprah Winfrey.visningar Kanske kan och diskussions-t.ex. prat-
därför karakteriseras där huvudsakiprogram som program man
oftastsamtalar, område. flestavisst dessaDeämne/ettom av pro-

sänds också direkt eller inspelade omtagningar. Inteärgram utan
sällan det också relativt fokuseringstark den ellermerär en
mindre kända programledaren. studerar de faktiskaNär man pro-

lever till dessa definitioner finner emellertidgram som upp ettman
antal olika utmärks skillnader.vissa Utanprogramtyper, attsom av

anspråk heltäckande redovisning skulle dock någragöra en
grundläggande skillnader mellan olika kunna listasprogramtyper
enligt deras relation till samtal, ämnesinnehåll ochtyp typav av
deltagareå

det gäller det samtalar kan skiljaNär på,sätt t.ex.som man man
intervjuprogram Skytte, debatt- eller diskussionsprogramt.ex.

Direkt och med informell samtalsstilSvart.ex. program en mer
Tete-a-tete.Knesset,t.ex.

skilja olika från varandra denEtt sätt ärannat att program genom
behandlas beståräven mångaämnentyp av som om program av en

kombination journalistiska och underhållande element. Ent.ex.av
grundläggande skillnad skulle då den mellan inriktadevara program

Skytte, Ekdal respektive inriktadet.ex.personer program
olika de flesta. finns relativt tydlig uppdelningUSAIämnen en
mellan inriktade nyhetsanalys eller politisk analys,program pro-

inriktade underhållning och de kallas socialgram program som
talk show Oprah Winfrey.issue sänds oftastt.ex. De senare

dagtid och dess innehåll berör sociala problem droger ellert.ex.
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socialt relevantaangelägenheter aktuella och t.ex.privata som anses
förändratssub har dock delviskönsbyte. Denna 1990-genre

Ämnena konflikter,interpersonellahar blivit inriktadetalet. mer
efter-tabu, ställetkonfrontation, känslor och iInga ärämnensex.

dennaoch provokation. har kallatchock Mansträvas typ programav
Rickiexempel dennaför "bizarr talk ärtyp t.ex.av program

Lake.
och socialamerikanska underhållnings-de issue-pro-Många av

svenskadet gällersänds också i Sverige. När programgrammen
nyhetsrelaterade, Samhällsrele-diskuterarfinns dels program som

Efter Direkt Delsfrågor Speciellt,och politiska Svar osv..vanta
Alice Bah,mänskliga relationerfinns Renée,tarprogram som upp

m.fl.. Möjligen skulle kunna Mänsk-MänskligtLotta, säga attman
"bizarr-talk-trenden i sin in-ligt USAi viss mån motsvarar genom

detsexuella avvikelserriktning svårareDäremot är attetc. se
socialdirekt issue-typen t.ex.några motsvararsomprogram

kändisarfinns också byggerOprah Winfrey. Det program som
Tengby. TillAdam,och underhållning Luuk, Pettersson,t.ex.

blandformatvilkadetta kan läggas s.k. konsumentmagasin, utgör ett
diskussioner ochmed eller samtal, korta presentationerintervjuer

konsumentfrågor mode, trädgård, matlagningkring t.ex.osv.som
finns ocksåLivslust. det svenska utbudethus, IEmmas Hemma,
deellerdiskussionsprogram sättannat tar storaett uppsom

vardagsfilosofiska spörsmålfrågorna eller Tete-a-existentiella t.ex.
Samtiden.Knesset,tete,

derasytterligare möjlighet skilja åtEn äratt samman-program
finns meddeltagare.sättning Det t.ex. Nattöppet.program enav

finnsflera programledare Speciellt, Samtiden.eller Dett.ex.Lotta
Skytte, Ekdalmed endast deltagare, s.k. dyadertvå t.ex.program

finnsflesta.det kan kalla gruppdiskussioner deoch Detman
Speciellt, kändisarenbart baserade t.ex.experterprogram

och ellerLuuk, vitt.privatpersoner Svartt.ex.t.ex. experter
finns ocksåMänskligt. mecprivatpersoner Dett.ex. program

där studio-eller studiopublik och olika typerutan programav
hörsaktiv roll; publikpubliken spelar eller mindre sommer enen

hörs, aktivskrattar, applåderar, publik inte enen som syns men
och deltagande publik.

forum skendemokratiDemokratiskt eller

finns olikaborde framgå det antaldet ovanståendeAv ett typeratt
kankarakteristika ellermed olika sättett annatsomav program
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hänföras därför vik-till debatt- eller samtalsprogram. Det ärgenren
debattprogrammenpåpeka diskussionentigt att att ett nyttom som

forum främst dessa nämli-demokratiskt har gällt vissa av program,
social eller socialden kallas issue servi-typ program somgen av

Oprah Winfrey, Donahue,gäller detta amerikanskace. Främst
Rafael, och engelska Kilroy, TheSally GeraldoJessy etc. program

diskussionsprogramThe Place. debatt- ellerTime, Detta är tarsom
frågor och där studiopublikaktuella sociala och politiska enupp

flertal forskare har föreslagitaktivt deltar diskussionen. justi Ett att
offentlighet kan erbju-dessa slags alternativutgör ett somprogram

forumda demokratiskt Livingstone Lunt Munson8C 1994,ett nytt
1997.5 forumal. Leurdijk skiljerCarpignagno Detta1993, 1990,et

uppfattningar offentligafrån traditionella det samtalets delta-sig av
innehåll och form, bland följande avseenden.iannatgare,

med dessa de erbjuder möjlig-Det aattantasnya program vara
offentlighe-het till deltagande för normalt hörs iintegrupper som

frågor och perspektiv vanligtvis diskute-b de inteten tar upp som
det offentliga samtalet relevantai i mångaär män-ras men som

liv och de det användaniskors c gör typattgenom en annan av
format.dramaturgi traditionella journalistiska och politiskaän

befol-den offentliga samhällsdiskussionen historiskt hara Om
officiellakats ofta olika roller dessai såmän antasav personer

församtalsprogram nydanande. erbjuds deltagandeHär män-vara
offentliganiskor sällan får möjlighet delta detiattsom annars en

får chansensamtalet. Vanliga medborgare och privatpersoner att
Såvälhörd och makten ansikte ansikte.singöra röst att utmana mot

kvinnor, haroch arbetslösa någramän ärsvarta unga grupper som
deltagare samhällsdebattenaktiva Living-i Senämnts t.ex.som nya

Shattuc al.Carpignagno Genom1990.Lunt8C 1994, 1997, etstone
deras vardagserfarenhet har blivit socialt och kommersiellt rele-att

förändrasamtalsprogrammen ha bidragit till attvant antas synen
samhällsförändring.politik och

ochb samtalsprogram också introduceraDessa ämnenantas nya
och politik harperspektiv samhällsdebatten. Samhällsdebatti

förknippats frågor och de formellaoftast med parlamentetrörsom
detpolitiska det har uteslutitinstitutionerna. viset privataPå man

familjen från samhällsdebatten.indirekt, kvinnor ochoch, Men om
livsstil, och vardags-politik också inkludera det personliga,antas

fylla funktion.kultur kan dessa samtalsprogram viktigså Manen
specifika socialakanske diskuterar parlamentariska eller insti-inte

offentligtplacera det itutioner, privata ettatt samman-men genom
hang kan tydliggöra familjens och hemmets allt starkare re-man
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lation till det samhälleliga. Samtalsprogram handlar hustru-som om
misshandel, utseendefixering, medborgargarden därförkanetc. ut-

accepterade uppfattningar vad den politiska diskussionenmana om
handlaska Shattuc 1997.om

samtalsprogram bygger också dramaturgiDessac en annan
traditionella journalistiska format och uppfattningartraditionellaän
politik. erbjuder balanserad översikt ochDe inteom argumenten

fakta, spektrum erfarenheter och åsikter. På vissåutan ett av
bryter de med den dramaturgi eller pedagogik dominantvarit såsom

offentlig television, dvs. information deni vissatt presentera om
sociala Verkligheten och erbjuda de nödvändiga verktygenvisså
för deltagande demokrati Shattuc samtalsprogram harDessa1997.
andra mål och filosofi. dessa finns absolutingenIen annan program

främst uppvisande olika åsikter och känslor.sanning, utan ett av
styrka ligga konfrontationen mellanjustProgrammens iantas

konkret vardaglig erfarenhet och abstrakt eller politisk diskurs.
kan då erbjuda insikt olika människorProgrammen i sätten som

upplever sociala realiteter och skillnader mellan officiellavisa
policys och akademisk kunskap vardagligt liv. denvisavi meningenI
kan de försökkollektiva definiera sociala problem ochattses som
konstruera olika och perspektivinventering intressenöveren
problemet Shattuc kan också hävda de synliggör1997. Man att
och låter publiken identifiera med olika vardagligasig om-
ständigheter arbetslös, sjuk och kanatt visosv. såvara vara en-

erfarenheterskilda bidra förståelsentill sociala problem och där-av
med offentligatill den sfären Masciarotte 1991.

Uppfattningen dessa potential demokra-nyttom programs som
tiskt forum har dock oemotsagd. Kritikerna har blandinte stått

hävdat fördummandebestår ochtramsigannat att programmen av
underhållning trivialiserar viktiga frågorsociala och politiskasom

Elfferding har också hävdatse 1993. Mant.ex. att programmen
lider brist analys och fakta och kritiska diskussioner Leurdijk

olika håll har också påpekat detta1997. Från sigrörattman om
styrda shower där deltagarna/ saknar faktiskt inflytande,tittarna
makt och viktiga roller. det deltagandet"Här ses nya som en me-
diestrategi för effektivare kunna rekrytera folk aktörer/att som -
publik och därmed manipulera dem Thompson det1990. I
avseendet skendemokratiska. har ocksåMananses programmen vara
hävdat debatt och/ eller kontrovers skapasatt programmens genom
valet oftavilket leder till moralspel där motpolergäster, ettav som
man-kvinna, madonna-hora, bra-dåligt stereotypiserasetc.
Maclaughlin liknande har kritiseratPå1993. sätt man programmen
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för framställer irrationella offerde vanliga medborgareatt som
debattenShattuc Risken med detta i1997. antas attvara pro-

till höjd olika livsstilar ochbegränsas sin visa uppattgrammen
eller förkastas. detvardagliga praktiker vilka kan vi-Påaccepteras

åstadkomma verkligamotverka viljanantas attset programmen
förändringar haroch strukturella Maclaughlin också1993. Man

enskilda erfarenhet.kritiserat inriktningprogrammens personers
tvåfaldig. alla frågor personaliserasmed detta OmFaran anses vara

förlora förmåganriskerar dels underhålla idéer,att att att genera-
från erfarenhet,lisera till andras tänka abstraktvår attegen

faranDels handlar det den individuellaKaminer 1993. att seom
eftersomerfarenheten den källan till det gödersanningprimärasom

självhjälpslogik innebär maktlös ändra någotäratt atten som man
liv. handlar hela själv ochbortom sitt sig inteDeteget att enom om

kollektiv, politisk förändring Peck Risken skulle alltså1995. vara
individualiserar vad borde förstås socialaatt programmen som som

frågorf

Svenska program
forskningenUtmärkande för den tidigare den mycket liteniär att

förhållanden.7Iutsträckning har svenska och Sverigerört program
finns Oprahknappast direkt motsvarighet tillnågon program som
Winfrey. svenska de-har dock valt titta någraJag närmareatt

samhällsrelevanta frågorbattprogram behandlar aktuella ochsom
och makthavare och allmänhet aktivtdär olika typer experter,av

diskussionendeltar i Programmen är:

Direkt,SVT: Svar Nattöppet
ellerTV VittSvart4:

forskningen främstden tidigare har ocksåMycket ett merav
innehåll,övergripande plan diskuterat diskussionsprogrammens

därför finnsmöjligheter och begränsningar. detJag attmenar an-
fall detalj. Analy-ledning studera enskilda och inslag iprogramatt

därför bestå kritiskt detalj granskandekommer iatt ett ettavsen
baraantal hoppas kunnamindre vis jag intePå så svaraprogram.

och hur. handlarvad vis inteDet såsägs, närutansom av vem,
förekommer, vilkavilka och deltagarebara ämnen utanom som

dessa framträder. handlar det vilket olikaFrämst sättsätt om
samhällsgrupper kan hörda dessa vilkaisina igöra röster program

förroller, vad.representantersom
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själva analysen vill dockjag inInnan går jag någotsäga mer
generellt dessaom program.

ramarProgrammens förutsättningarallmänna och

förUtmärkande den här de billigaär ärtypen att attav program
de sänds kvällen och de sänds direkt eller degöra, att sent att att

inspelade kan rikta tillomtagningar. sigProgrammenär sägasutan
kväll, till alla samhällsintreserade medbor-senvuxna men annars
samtliga ungefär långa. SamtligaDe minuter40är ut-gare. program

spelas studio med form läktare däri studiopublik ochnågonen av
aktiva eller mindre blandatsitter och därmergäster en program-
ledare relativt avskilt leder debatten frågorställa ochattgenom
fördela ordet. knappast särskilt komplexa visuelliProgrammen är

musikvideo.1°bemärkelse jfr t.ex.
sänds från innehålleri SVT VarjeNattöppet Umeå. program

oftast olika debattämnen. rund och radertvå Scenen är utgörs treav
höga läktare omgärdar liten cirkulär golvet därytasom en pro-
gramledaren Sverker Olofsson huserar. finnsTotalt cirka 60 per-

studion. dessai cirka inslag aktiva.soner Av 5-10är personer per
eller sänds TV produceras produktionsbolagetSvart ivitt, som av

Dabrowski och produktionen Stockholm.TV sker i Programmet
har marknadsfört med reklamfrasenTV granskarsig i text-TV4:s
och och innehåller oftast debattinslag ochroar två ett "tyngre" ett
"lättare inslag. har också artistinslagDe varje gång. Scenenett

plan golvyta med högt bord till därutgörs vänsterettav en pro-
gramledaren Sedan finns till högerKarin Pettersson står. storen
läktare med antal finnsTotalt studioni35gäster.ett ca personer
och ungefär kommer till tals inslag.i varje Mittemot5-6 personer
läktaren finns också endast börjanartistscen visas ien som av

och införuppträder studiopublikenartistennärprogrammet
läktaren. Direkt sänds från Göteborg.Svar i SVT Varje program

oftastinnhåller debattinslag dock har det endast ellervarittvå ett
vid olika tillfällen. hemsida skriver blandPåtre programmets man

Öholm skapade för"Siewert sedan ochår14annat programmet
fortsätter ställa svenska folkets frågor får direkt i Svaratt som svar
Direkt också inledningscitatet cir-se Scenens.1. utgörs av en
kelformad läktare sektioner med bänkrader sektion.i varjetvåtre

golvet, framför läktarsektionen, finnsMitt bord ochett treena
Öholmfåtöljer. Oftast programledaren fåtöljensitter Siewert i i

och har fåtöljen finnsmitten bredvid Totalti sig. 50gästen ca per-
studion. dessa aktiva inslag.i Av i varje10ärsoner ca
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radinvolverarden härProduktionen typen enprogramavav
roller. sändning harolika Undermed radolika natur-enpersoner

han ellerfunktion.oerhört viktigprogramledaren Detligtvis ären
frå-ställahamnsjälva diskussionenhon ska i rättattgenomsom ro

bildprodu-ochtillfällevidtill Kameramänrätträtt etc.personergor
påverka vilkatill helhetsintrycketbidrar också att somgenomcent

dockkrävslyckatoch vilketbild, Föri sätt.när ett programsyns
Ekströmundersökningförarbete.väldigt mycket 1997I aven

redaktio-konstaterateller harVittSvart attt.ex.programmet man
hittatilldelar handlar varje tvåarbete till attstora programomnens

framarbetabrasökabra rätt gäster,ämnen, ettsamt manus
följer vissföljer relativt detaljerat manusprogrammet enett som

redaktionsmö-diskussionenhar ocksådramaturgi. visatMan att
deanvänderhur bästahandlar mycket gästersätttena om man

förberedsDärför det också Viktigtdelta.ska gästernaär attsom
vilkabeskrivavilketinförpeppas görs attprogrammet, genom

Redaktionenönskar de skafrågor ska och vadde att svara.man
för bra inslag.det viktigastetycker också ärrätt gäster ettatt

efter-produktionendärmed nyckelrollhar iResearcharbetarna en
tänkbara intervjuainriktatderas arbete ringa gäster,är attsom

skaffa underlag förochde hålleråsikter, kolladem deras omom
andraförhåller tillanvändas, hur de sigoch hur de kanatt se om

gäster etc.

deltaroch vilkahandlar inslagenVad om

vad diskus-bestämmerdet medieinstitutionenTV-debatterI är som
inledshur interaktionenvilka ska delta,ska handlasionen om, som

för debattenvillkorensåledes bestämmaMedierna kanoch avslutas.
kontrolleraoch och inne-fastslå roller attstatusatt genomgenom

påverkaroch deltagareoch stil. ochhåll Hur när ämnen presenteras
till talsmöjligheter komma tittarnassåväl deltagarnas att upp-som

Förhoppningenolika ochfattning dessa ärröster representanter.av
bidra till be-deltagare kanstudier innehåll ochdetaljerade attatt av

demokratiskaförutsättningar denviktiga ilysa processen.
diskuterar aktuellaför dessaUtmärkande är attprogram man

färsk undersök-Ofta liggersamhällsrelevanta.frågor enansessom
underlag för diskus-beslutsiffror eller stundandening, ett somnya

till andrahar tydlig relationocksåTypisktsionen. är ämnenaatt en
Oftast byggeroffentliga samtalet.delar detmedier och andra av
medier.andraredan har ventilerats inågotämnena som
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också utmärkandeDet samtliga kretsar kringär ämnenatt ett
problem slag: polisens förtroende harnågot minskat, demokratinav

kris,i människor narkotikapåverkade arbetsplatsen, försäk-är är
ringsbolag betalar inte fälltsersättning de domstoliut trots att etc.

kunna genomföra dessa debatter,För diskutera krävsämnet,att
självfallet relevanta Vilken deltagare förekommergäster. typ av som

olika inslagi beror således det diskuteras. Samtidigtämne som
kan generellt oftast rekryterade från någonsäga gästerna ärattman

följande kategorier: vanliga medborgare/ privatpersoner, olikaav ty-
politiker för olika organisatio-experter,per samtav representanter

ner/ grupper.
analys har funnitminI jag samtliga inslag kan beståsägasatt av

antal olika faser eller delar. Schematiskt skulle dessa återkom-ett
mande delar kunna beskrivas nedan. Undantaget b och ha,som

dessa alltidinte kronologiskai ordning, oftasåär även ärsamma om
fallet:

Rubrika
Ämnetb problemet introduceras programledaren.av
Problemets bekräftasc existens drabbad.någonav

d Problemets bekräftasexistens expert.av
Problemet debatterase med olika åsikter.av personer

f Problemet försvaras ansvarigaav personer.
Problemet återintroducerasg programledaren.av

h Inslaget avslutas.ämnet

det följande ska kort kommenterajag dessaI olika delar.

Inslagens rubrik

Inslagen börjar oftast med textgrafik eller voice-overen en som pre-
inslagets kan kallas inslagets rubrik.Detta Dennaämne.senterar

oftabestår fråga Demokratii bransch kris, Vadi gören en man
polisen sköter jobb,inte lagensitt händer elleri polis-när tar egna

anmäler polisen, svenskar knarkpåverkade jobbet,100 000 är är
det fördags obligatoriska drogtester jobbet, blev friadeDe av
domstolen fällda försäkringsbolaget, hur kommer det sigmen av att
bolagen kan lagen,sig sjuk priVatP.Bättre någotsätta Iöver vara
fall rubriken påstående politiker anklagas för"Ungautgörs ettav
okunnighet och överlöner. frågor/ påståendenDessa antingenär
ganska allmänna Demokrati bransch kris, oftasti antyderen men
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ellerkan delasmed läger, in i ja/ nejrubriken debatt två somen
Är jobbet.obligatoriska drogtesterförrätt/fel det dags

fort-för dendelvisdessa rubrikerkanMan sättersäga att ramen
förståelseellerfokusera aspektvissdebatten attsatta engenom

för-undersökningbygger visarinslagEttämnet. attsomenav
dockinslaget tyderför har minskat.troendet polisen iInget att

varför förtroendet har minskat. iundersökningen Gästernavisar
poli-efterhar fått hjälp de ringtstudion medborgare inte närär som

förföreträdareexpertområde,med polisenjournalist somsen, en
för såvälpolisen, regeringavdelningarolika inom representanter

inleds medm.fl. Inslaget voice-over:opposition ensom

Exempel 1
jobb, lagenpolisen sköter ivad inte sittVoiceover närgör tarman—

polisen.händer eller polisanmäleregna
Direkt, SVT, 1998.Svar 16/10

förhållningssätt,rubrikVad avspeglas denna vissti näm-är ettsom
rubriker kundejobb. Alternativasköterpolisen sittligen inteatt

jobb" ellerhinner medpolisen sittvad inteha varit gör man om
valetför polisen minskar.förtroendetvad Genomnärgör avman

vad de ska. Samti-polisenrubrik framställs intenågra görsom som
skaför drabbade allmänhetendilemma dendigt antyds man;ett

polisenanmälersjälva och tillde tvingas manvemagera

introducerasProblemet

introduktionanalyserade inslag medinleds allaEfter rubriken en
kameran,eller hon vänderfrån programledaren där han sig mot

skadetdefinierar problemet, dvs.ochadresserar tittarna ämne man
byg-tillfrån introduktionenExempel 2 ämneär ett somprata om.

huruvida de kanfolkomröstaMalå skamedborgarna iatt omger
undersökerKärnbränslehantering möj-Svensktänka SKBsig att

kärnavfall deras kommun.förvaraligheterna iatt

ProgramledareExempel P2
mycket viktig debatt kanochalltså tystheti pågårP stor manen-

från svenskalivsfarligt avfall dedet handlar åttatusensäga, tonom var
hundratusendeförvaras dekärnkraftsverken ska närmastenärmaste,

viktighär förståsegentligen borde detvälkanåren säga, vara enman
det den iriksdagspolitiker, stället justfråga för i såsåvåra är att numen

medborgare Malå iungefär fyratusen ifall knät Kommunalla ligger i
Svenskdet privatägda alltsåinland, detVästerbottens SKB,är

uppdrag hittaharAktiebolagKärnbränslehantering att ettstatenssom
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ställe tillräckligt säkert och tillräckligt villigtär ärsom som att ta emot
det här avfallet ...

SVT,Nattöppet, 20/3 1998.

utmärkande medDet introduktionerna programledaren för-är att
klarar vad problemet handlar och vilka konsekvenser det kan få.om

också typisktDet dessa konsekvenser beskrivs någotär att som ne-
ofta formgativt, vilkai risker det innebär. fokuserardetta visPåav

programledaren jfrytterligare rubrik aspektviss Iämnet.en av
det här fallet riskerna uppenbara, förvaring kärnavfall risk-är ärav
fyllt, programledaren understryker allvaret fråganimen ett spe-
ciellt det mycket avfallvis; det livsfarligtåttatusen ton,är är
och det gäller lång tidsperiod hundratusen Programleda-fir.en

konstaterar också det och debattmycket viktigstorärattren en
Efter detta förklarar programledaren problemet, nämligen att
medborgarna Malå ska beslutai denna fråga.svåra Detta görsom
dock särskilt nämligen hävdasätt,ett att att:genom

egentligen borde det här förstås frågaviktig för riksdags-våravara en
politiker, ställeti det den alla fallså så just ligger knäti iärmen att nu
ungefär fyratusen medborgare Malåi Kommun.

antyderDetta rikspolitikerna har överlåtit fråganorättmätigtatt
till fyratusen medborgare Malå. dettai placerarPå vis program-
ledaren debatten inom viss vilket bland innebären annatram, att
riksdagspolitikerna harinte förhållningssätttagit sitt Dettaansvar.
följs också kontinuerligt programledaren hans fortlöpandeiupp av
frågor och påståenden hela inslaget:genom

Exempel Programledare3P
den här fråganP har blivit väldigt mycket kommunal fråga åen-

väldigt lite riksfråga tycker du det bra.... ären att
tycker duP det svek från riksdagspolitikerna,äratt ett att man-

överlämnar till dig polarnaå i Storuman.
tycker duP riksdagspolitikerna... har lämnat den härså sägaatt att-

frågan alldeles för lättvindigt till kommunerna.
Nattöppet, SVT, 20/3 1998.

ständigt fråganGenom rikspolitikerna har överlämnatatt ta upp om
för frågan till kommunerna behålls det perspektivetjustansvaret

Deltagarna talatvingas deninom de förnekarsigämnet. ramen vare
eller bekräftar problemet. också tydligtDet programledarenär att
formulerar problemet rikspolitikerna har vadinte degjortattsom
borde alldeles för lättvindigt, svek.
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någon drabbadbekräftasProblemets existens av

introduktionenprogramledaren eftervänderflesta inslagen sigdeI
och ber demproblemeterfarenhetpersonlighartill avpersoner som

definieradepåverkats detde harhurhistoriaberätta sin avatt om
förtro-minskadepolisensfrån inslagetexempelproblemet. I om

från tidningarrubrikerefter harhänder detta visatende, att man
hjälpaotillräcklighetmisslyckanden ochpolisenstalar attomsom

tillassistans. Programledaren vänder sigbehovmedborgare i ettav
inbrottsoffer:

InbrottsofferProgramledare,Exempel IP4
de härbakomfaktiskthär, duPatrik Brandt sitter-ja,P är en av

kanrubrikerna sägaman
detdet-ja,I stämmer

du berättakan-jaP , hafthadefanndag och jagefter jobbet min,hemäh, kornjagI atten-
ochtill polisen jagnaturligtvisoch dålägenhet ringer jaginbrott i min

polisen hållerfår höra åställethjälp jagimig åväntar attmen
och-omorganiserar

Direkt, SVT, 1998.Svar 16/10

problemetsunderstrykerprogramledarenhärtypiskaDet är att
faktiskt har upplevtautenticitet presenteraatt person somengenom

efterfrågartypiskt hanocksådiskuteras.det problem Det är attsom
påverkats.personligen hardenne Pro-berättelse huromen

erfarenhet ochefter intederasdessagramledaren frågar personer
utmärkandeocksåprofessionella kunskap.deras Det är att som

eller denprogramledarenyrkenfår deras sigvaretittare inte Veta av
händer detskillnad från andraTillskylt visas i rutan. gäster attsom

eller baraskylthelt saknar idrabbadedessa rutan pre-personer
med epitetdeochmed epitet.inget När presenterassenteras namn

harexemplet epiteteterfarenhetofta ilikadet mannenär ovanen
yrkestitel.inbrottsoffer under isitt rutan som ennamn

ifrågasätterprogramledaren inteocksåutmärkande dragEtt är att
ställerdem berätta,drabbadedessa attuppmuntrarutanpersoner,

fungerardet härföljdfrågor visetintresserade/klargörande Påetc.
problemet och baratillillustrationdenna attgenomenperson som

därförochproblemets existensbevisastudion kan hanfinnas i sägas
relevans.dessifrågasätta Iomöjligtdetblir nästan att senare

programledaren i programmetkan hurexempel senare5 se
förbevisberättelserde drabbadeanvänder sompersonernas

problemets autenticitet.
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Exempel R Justitieminister, Programledare5 P
det oerhörtR så Viktigt polisen också arbetar aktivt medär detatt-

betydelsefullt för vanliga människorårsom
detP upplever folkå inte de berättelsernej i du hörL hår...- —
Direkt,Svar SVT, 16/10 1998.

Vad det häri exemplet saker. Delstvå vanlig strategiärsom ses en
från makthavarna, nämligen påpeka bryr sig vanligaatt att man om
människor. Dels hur programledaren använder de detta falli tre
drabbade privatpersonerna studioni för Tolkrepresentantersom
och vanliga människor. detta läge kanI justitieminstern knappast
hävda problemet inte verkligt eller allvarligt, kanäratt utan snarast
välja mellan försvara eller försöka förmildra det problematiska.att

Problemets existens bekräftas expertav en

frånNästa programledaren vanligen utveckla dennaärsteg att per-
sonliga erfarenhet fråga någon hur detta,attgenom typ expertav nu
etablerade problem, skulle kunna påverka saker negativt i ett

perspektiv. inslag, brist förtroendeI för polisenstörre samma om
vänder sig programledaren till journalist:en

Exempel Programledare,P Journalist6
ska höra,P Söderqvist duMarie har mycket, du ledarskri-ägnat är—

bent Svenska Dagbladet, du har analyserat mycket det härrätt utav
med förtroendet för polisen vad du händerå det härsånaärtror om, om
berättelser får.åmer mer som

detjag jättefarligt,— kommerå SIFO med härär såntror att ut en
samhällsbarometer dom har dagarnaå precis i kommit med därut en
dom förtroendet...mäter

Direkt,Svar SVT, 16/10 1998.

härSom visas programledaren alltid till dessaser att presentera per-
du ledarskribentexpertis Svenska Dagbladet, du harärsoners

analyserat mycket och legitimerarså vis han demrätt som
auktoriteter typiskt drag frånEtt programledarenämnet. ärannat

be dessa förklara vad problemet kan leda till, dvs.att personer att
vilka risker det innebär här spekulerar programledaren också i att
kan fler fleroch dessa berättelser. framställsDessa iav personer
relation till sina yrken och abstrakta kunskap. framställsDemer

med fakta, slags kunskapsbankersom personer ettsom som man
kan låna Dessa alltid fullständigtmedur. personer presenteras namn
och yrkestitel skylten oftai i påpekas detta ocksårutan av pro-
gramledaren. vända tillGenom dennasig haratt typ expertav pro-
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hellerknappastvikt.verifierat problemets Detgramledaren är en
"det ingettillfrågade intedenslump störreärsägerexpertenatt

problem.

debatterasProblemet

problemetåsikterolikamedfinnsinslagsamtligaI somompersoner
från inslagetExempeluttrycka.ombedselleruttrycker 7de är om

natio-kärnavfall skahuruvidaochförvaraskärnavfall ska envaravar
fråga.lokalellernell

Å MalåboLokalpolitiker,Programledare,Exempel IP7
skavillfolkomrösta SKBMalådå skahösten ni itillP -...Irma, attom

kommuniförutsättningarnaundersökafortsätta å uppe er
folkomröstar,det bra nitycker dudet här,bradu dettycker ärär attatt

härfrågan detden härhanterarni sättetatt
förstudie, dåbeslutetdet häradåfullmäktigeeftersomI omtog- klargranskningförstudiendåbeslut ådåredan varattett omtog

skyldighetdettycker vårdå jagfolkomröstningha åskulle äratten
Malåbornalöftet tilldethållaatt

denalltsåtycker du,skyldighet,detsakalltsåP ärär menatt erenmen- väldigt litekommunal fråga åväldigt mycketblivitfrågan harhär en
det bradutyckeruttrycker sigriksfråga så, ärattmanomen

tycker jagjo,I - jodå tyckernöjddubra, såde sköter sigdu tycker sägaP är attatt-
domdå detbra hosdu sköter sig görSKB eruppeatt

uppfattningdu hennesdelarP -Å skadet här nåntingtycker intejagdet jag inte,nej, ärgör att som-
Malåmedborgarna ibestämmas av

dåvarför detinteP -Å enkelt,fråga heltfördet är stor-
SVT, 1998.20/3Nattöppet,

ochåsikteruttrycka sinaprogramledarenfas låterdenna gästernaI
allaoch deolika åsikterdet finnsvisvisar så utrymmeatt gesatt

specifikprogramledaren bervanligastedebatten.i Det är enatt om
frågadennaåsiktertänkbara ihurkänd åsikt. tvåofta Här ser

åsiktsärskildber omprogramledaren enomattpresenteras genom
därefter låterochellerbra inte gästfolkomröstning är annanenen

programledarendetta visarförsta åsikt. visdenna Påmotsäga upp en
viktigneutral.förblisjälvoch kan Enbådamellan dessakonflikt

ochåsikternade olikatydliggöraprogramledarenföruppgift är att
5konflikt.skapavarandra, Ettdemspela görasätt attattmotutatt
och viseller såenkelt nejkrävaalltid söka/detta är ettatt
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framhålla vilka antagonister. exemplet hurIär Izssom t.ex.syns
åsikt folkomröstning skyldighet behandlas fel åsikt,äratt en som

teknikalitet döljer frågan bra eller dåligt.som en som om
denna fasPersonerna i framställs åsiktshållare med intres-som

och, framför allt, åsikter. viktiga härDetsanta ärmotsatta perso-
åsikt och därmed finns ingen tydlig koppling till deras erfa-nernas

renhet respektive yrke alla kan ha åsikt.en

Problemet försvaras ansvarigaav

samtliga inslag finnsI kannågot vispersoner som anses vara an-
för detsvariga beslut ligger bakom föreller de åtgärdersom som

bör följdenbli problemet. Detta i exempel från insla-nästaav syns
kärnavfall där programledaren konfronterar riksdagsle-get om en

damot:

Exempel Programledare,P Riksdagsman,8 O f.d. minister
alltsåP ni fårO: jag det, duXX miljöministersägamen närvar—

den här drog igång du kritiskå till har du,ärprocessen nu processen,
har du digså ångratsägaatt

kritisk,O jag jag tolereramåste demokratiska beslut likavälär, som-
alla andra, det vill blevjag nedröstad kommunalt detsäga om veto,
tyckte fel,jag det blev Birger Schlaug också äh,jag, Miljöpartietvar tror
och har uppfattning den här frågani och har, har fåttsamma
tolerera detta, harminister följa riksdagens beslut.som attman
Nattöppet, SVT, 20/3 1998.

Vad typiskt här programledarenär är gör poängsom att en attav
denna inblandad fattai beslut. ocksåDet typisktärperson var att att
programledaren ifrågasätter dessa kräver de skapersoner, att
förklara beslut och försvara själva. Oftasig finns ellermeren
mindre tydlig önskan de ska andra besig, ursäkt ellerattom om
tillstå de handlat fel har du dig.så fram-ångrat Desågaatt att
ställs potentiellt föransvariga problemets ochexistens lösning.som

yrke, befattningDeras eller officiella förhållandei tillstatus pro-
blemet viktigt och dessa alltid med ochär yrke ipresenteras namn

och ofta programledare. vändaGenom tillsig den härrutan av att
visar programledaren han räds deninte poli-typen av personer att

tiska makten, den försom de drab-utan utmanar representanten
bade studioni och de potentiellt drabbade tittarna.
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återintroducerasProblemet

oftaprogramledarenbrukarslutetsigNär närmarprogrammen
ochhon drivit ihan/förhållningssättåtervända till de programmet

för-självhan/ honperspektivfastslå detmedavslutavisså att
frågor/ på-fäktar. antingenDetta görs att sammaupprepagenom

inslaget ellerhelaframförtsharståenden attgenom gegenomsom
för-delar dettatidigare har visattillordet någonsista att mansom

hållningssätt.
programleda-denordet,fårPolis-inslagetI expert somexperten

ochpolisen återbekräfta krisen inomföranvänt som nuattren
kris:fastslår denna

JournalistProgramledareExempel P9
ska dutidväldigt kortharMarie, väntaP xx nuoss, nu,nu—

ordet härsista
kris,det jagintedet otroligt sittaå å ärJ sägaär menaratt, att— dagvåldsbrott,alla inittonhundrafemti löste nittiså procent avman

rabblahållakan åvåldsbrotthälften alla såålöser manman av
jobbklarar sitthelst, polisen intemycketstatistik hur som

Direkt, SVT, 1998.16/10Svar

avslutasInslaget
de bryts mittkonklusion,innehåller ingenOftast utanprogrammen

ytterligarehinnerdockdetinslag någonde flesta såI är ta enatt
hin-Polis-inslagetavslutare.utvaldaprogramledarens Iefterreplik

endastpolisen. itill Detlovajustitieministern ärresursermerner
torftigprogramledaren siginslagenstakanågot egenengersom

de andradit.komför deltagarnatackar Iochkonklusion att
rullar imedandebattentillfortsätter namnensynesprogrammen

brytsdvs. de mitt i.rutan,
delhar tagittittareintryckavslutDessa av enattett somavger

naturligtvisvilken denslutat tittafortsätterdebatt även närsom
dettablir visinslagenmening.också i Kontentannågongör av

detfanns ochdetdärmed var/ochkvarstårproblemet ärattattatt
fler debatterhadärför kanochdiskuteravärt sammaomattatt

det viktigaframstår detdettaliknande visPåeller ämnen. omsom
åsikterolikalåtalösning,ochsamtalet inte nåi sigär utan attatt en

varandra.medkonkurreraochhöras
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Programmakarnas perspektiv
Vad denna förhoppningsvisgenomgång visar dessa inslag harär att

återkommandevissa delar, ofta i viss ordning, där tillta-gästernaen
las och olika Ofta det också visssätt. ärpresenteras en syn

återfinns rubrikeri och programledarensämnet introduktionersom
och förhållningssätt. det gällerNär skulle kunnagästerna sägaman

de tilltalas olika verksamhetsroller,i dvs. de fyller uratt program-
makarnas perspektiv funktionviss debatten.i kanDettaen sam-
manfattas enligt nedan:

kan talaMan debatteni kan tilltalas i exempel-gästernaattom
roller harpersoner personlig erfarenhet och berättarämnetsom av

sin privata upplevelse, expertroller har professio-personerom som
nell kunskap och förklarar strukturer, äsi/etsrollerämnet störreom

hållerpersoner vis åsikt frågani och försom en argumenterar
denna, änsvärsroller har förpersoner frågan och skasom ansvar
försvara och förklara beslut. roller dockDessa inte statiskaärt.ex.
och säkert kan de delas ytterligarein i underavdelningar eller
andra ochsätt, kan flerai dessa roller ien samma person agera av

inslag. Alla kan också åsiktsrollen.i Däremot tilltalas desamma agera
flesta främst bestämd roll.i Exempelrollen förbehållengästerna ären
de med personlig erfarenhet problemet, expertrollen ärav
förbehållen de med professionell insikt problemeti och ansvarsrol-
len förbehållen de med anknytning till för beslutär elleransvar om-
ständigheter problemet.rörsom

det gällerNär det dels rubrikeri ochämnet intro-presenteras
duktioner vissa nämligen kan förnågot ellersätt, som man vara

och ofta tillspetsat. Dels alltid fasta det negativa,emot tar man
de risker förknippade med med dettaär Intressantämnet. ärsom
också programledaren oftast företräder förhållningssättvisstatt ett

vissa ställning för drabbade med-som gynnar t.ex. targrupper, man
borgare polisen sköterinte sitt jobb. innebärDettamot som att
deltagarnas verksamhetsroller enbartinte personliga, ocksåär utan
interpersonella. exempelpersonAtt berätta personligasinvara om
upplevelse problem innebär också det alliansi medärettav att man
de framhäver allvaret och riskerna med problemet experter,som
vissa åsiktspersoner och programledaren och konflikti med de som
vill mildra problemets allvar och risker ochansvariga vissa
åsiktspersoner.
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möjligheterDeltagarnas
denstruktur,behandlatföregående hardetOm ramprogrammens

vilka möj-ska härutspelas, någotjagdebattenvilkeninom säga om
Vilketdennahar inomligheter gästerna utrymme gesatt ram.agera

vadtala,kan demycketdebatteni Hur när,eller gästerna omtar
medoch vem

inslagdetalar iprogramledarenskäl detnaturligaAv är mestsom
antal 0rd.räknat italutrymmetanalyserats 22-35°/oca avsom
Naturligtvisskiftar väldigt.deltagarnaför de ärövrigaTalutrymmet

vad kanfårmycketavgörande hurheltdet inte prata, utan manman
när.ochsäga

kon-programledarennämligenpunkt,för inDetta nästa att
programledarenutsträckning. Detsamtalettrollerar i är somstor

vanligasteoch kräverfrågor Denställerinför ämnen, svar.somnya
medprogramledaren talarocksåtalarkonstellationen gäst.är enatt

till ellerfrågorställerinförsällsynt ämnen,Det gästernaär att nya
införalyckasHuruvidaandradirekt med äm-talar gästernagäster.

heltvarandra berormedtalaellerställa frågor program-omnen,
frånbortProgramledarendet.tillåterledaren ämnen ansessomstyr

honellertidpunkt.felframförda vid Hanellerfel/ ointressanta
Oftast ställerdeställs eller på.frågoralltidtillåter inte att svarasatt

vill hahan/ hon på.frågorspecifikaocksåprogramledaren svarsom
ochtalaskasåledesbestämmerProgramledaren när.vem som

och den övergri-rollerolikakopplat tilli sinDetta gästernasär tur
främst itilltalarProgramledarenkronologin.pande gästerna en spe-

oftastochfrågorspeciellafårdvs. deciell roll gästernaaccepterar
roll.denna

ombeds berättaexempelpersonerna,innebärDet somattt.ex.
deocksåTypisktdet.ocksåoch känt,upplevtde har ärvad gör att

hårthjälpsamma,hederliga,vanliga, vettiga,framställer sig ar-som
samhällsmedborgare. Dessaansvarsfullaochbetande personer

myndigheterellerspecifikakritikmedsällankommer mot personer
frå-hellerfåroch deändras inteskasällankräver någotoch de att

ska lösas.problemethuromgor
ochstrukturerförklaraombeds störreExpertpersonerna, som

rolllegitimera sinalltid tilltillstånd, brukar expertsomatt egense
tillståndsakernas iuttala siggrunderförredogöra sinaoch att om

framföraockså månaperspektiv. Dessa är attstörre experter omett
med-deras expertisallmänhetens bästa,förtalarde gagnarattatt

åtgärderochbeslutändringarkräverborgarna. Dessa avpersoner
börvadfrågor göra.får ocksåde manom
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Åsiktspersonerkan olika slag och därför skiftar derasvara av ut-
ombedsVissa i bara eller ochnej så.säga görsagor. stort sett

Andra ombeds förklara varför de tycker de och då handlargörsom
det försöka övertygande och tydlig. kanArgumentenattom vara
skifta från känsloladdade till logiska. återkommande dragEtt ärmer
dock alltför teoretiska eller tvetydiga tillåts.inteatt resonemang
Väldigt ofta framställer de sina åsikter all-någotsom som gagnar
mänheten. kräverVissa också ändringar och föreslår hur problemen
ska lösas medan andra nöjer med kritisera.sig att

Ansvarskyldiga ifrågasätts ochsom avkrävs tillsvar,personer
skillnad från med påpeka de kan ellerär inteexperter, ärnoga att att

betonarnågot. Man direktinte elleransvarig de-äratt man att man
lar med någon. utmärkande dragEtt också de fram-äransvaret att
ställer försvarsina gynnande allmänheten.som

detFinns då ingen för frittöppning tala dessa debatteri Jo,att
det händer får ordet specifik fråganågon ellergästernaatt utan att
de lyckas bryta in i samtalet ha tilldelats ordet. Huruvida deutan att
lyckas behålla det dock också till programledaren.är upp

lyckasDe bäst med behålla ordet och därmed fårsom att
mycket deutrymme är som:

rolli sin vad förväntas,sägeragerar som
följer dagordningen oftast problemet problemäratt ett som
innebär risker,2°vissa

komplicerarinte undviker teoretiskaämnet0 ärresonemang,
kategoriska, eller fel,ja/ nej rätt/svarar

konfliktlystna de direkt konfronterar ellerår kritiserar0 som
andra gäster.

För innebär detta sälvklart bevissa fråästerna ränsnin il g gar ga om
möjligheten utveckla tankar/ idéer och. uttrycka åsikter. Huruvida.att

framstår l ckade eller trovärdi förästerna TV-tittarnag ärsom y ga
dock historia,. avhängig rad komplexa faktorer.ären annan som en

Diskussion

Välregisserade föreställningar

Programmakarna väljer perspektiv hurämne, ämnet, gäster, gäs-
ska tilltalas, de ska tilltalas, de ska sitta och de skanärter närvar

bild.i tydligaDen programstrukturen det inte orimligtgörsynas att
följer relativt detaljerat manus. Allianseranta att programmen ett
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finnasredan in-utsträckningsåledeskonflikter verkar ioch stor
har rela-ocksåharberättarstrukturen. Vibyggda i gästernasett att

oftast ifrå-deochberättarstrukturenbrytalitettivt attattutrymme
skulle dettaövergripande alliansendet.de Dengörgasätts om

dvs.följaallakunna är överenssägas attsätt att manus,att omvara
kan talaperspektivetroll ochtill inte manleva sin motsäga omupp

samarbete."utför Dettaochprogrammakarna gästerna ettatt
utspelas knappastkonflikterallianser/också deinnebär ärsomatt

ganska litetfinnsdetocksåkanoväntade. Man säga utrymmeettatt
handlar detidéer,och utbyteprövandeför omsnarareargument av

andra.tillerfarenheter/ åsikter iförväntadeuttala motsatsatt
samtal,rationellamedharknappastföljerdettaAv göraattatt

uppfattningardär olikaresonerandekritisktbetydelsen prövasi mot
uppfattning-beredda sinadebattörernavarandra, där omprövaär att

hållbar-avseendemedvärderasuppfattningarnade olikadärar,
pågåendeoch denframförs, därdeheten i processenargument som

handlar detcentrala.detdiskussionen Snarareoförutsägbara är om
införspelasföreställningarvälregisseradeellerberättelser uppsom
be-förhandförpublik. dettadeltar inomDe gör ramensom

innehållsamtalets i sigochdramaturgin intestämda roller. Det är
fast viddärför hålla sinaförväntasDeltagarnadet viktiga.ärsom

skapar intedramaturgin.de del Maneftersomuppfattningar är en av
leda tillkanresonerandekritisktförförutsättningar gemensamsom

konflikter.ochtydliga motsättningarstället skapasförståelse. I

samhällsrollerochVerksamhetsroller

harverksamhetsrollernaharhittills endastVad är enattantyttssom
oftastinnehasExempelrollensamhällsgrupper.till olikakoppling av

oftastinnehasexpertrollenmedborgare/ privatpersoner,Vanliga av
hög-oftaståsiktsrollenakademiker,journalister,högutbildade av
ochpolitikeroftastansvarsrollenochalltid,utbildade, inte avmen

rollerdistributionåterkommandemyndighetspersoner. Denna av
ocksåindikerarsamhällsgrupperför olikatill enrepresentanter

socialtuppfatta frågorochhanterahur ska ansvar;omsyn
för lösningenansvarigafolk påverkas inteVanligt är av pro-menav

historiameddela sinför sigendast ansvarigablemen. De är att av
åsiktspersonerochOlikaerfarenhet.och sin expertertyper av

medför dela sigjournalister ansvarigaakademiker, etc. är att av
förlösningar, intealternativaochkunskapsin menpresenteraatt

beslutande positionandraPolitiker och ilösningen.själva är ansva-
dvs.åtgärder,och vidtaproblemetförklaraförriga att ageraatt
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de andras delgivande. Programledaren media kan också, direkt
eller indirekt, framställa självasig olika vis.sägas Genom att
framställa viktiga, verkliga och behovi lösningämnena som av en
och något skulle diskuterasinte framställer de sigsom som annars
själva behövda och de kan tillhandahålla möjlighetsom som som en

lösa problemet. det framstårPå viset de för självaansvarigaatt som
debatten, för dela med sig diskussionsutrymme. Program-att ettav
ledarna också ofta folkets perspektiv vända sigtar attgenom mot
kameran och tala och förstärksoss vi. Detta ytterligareom av
det faktum de sin utgångspunkt vanligai medborgares be-att tar
rättelser, litar dem och använder dem för makten. Påatt utmana
det framställsviset de föransvariga granska makten och lösasom att
vanligt folks problem.

debatterDe iscensätts vilar därför i någon meningsom mot-
sättningen mellan folket och makten". Redaktionen framställer sig

dessa debatteri folkets talesman och försvararesom attgenom
lyssna dess berättelser och ifrågasätta makten. Dettaattgenom
förstärks också själva kronologin där privatpersoner förstgenom

ifrågasättandeutan berättar hur de har drabbats och därefter får
förmodat neutrala besitta fakta ochexperter personer antassom

kunskap verifiera berättelsernas relevans. det harPå viset pro-
gramledaren, privatpersonerna och ingått slagsiexperten ett
ifrågasättande allians företrädarna för makten ansvariga/-som
myndighetspersoner sedan förhålla till försvaramåste sig och sig

plan kanPå därför programmakarna fram-sägaemot. ett man att
ställer det vardagligt autentiska och den levda erfarenheten som

och dessai den vanlige medborgaren harrättesnörenorm program
till rätt.alltid planPå kan sägasynes ett annat attman program-
makarna främst använder den vanlige medborgaren och den levda
erfarenheten alibi för autenticitet. Genomettsom programmets att
direkt eller indirekt hänvisa till folkvanligt kan TV-man
publiken känna inbjuden,sig involverad och deltagande ställetiatt
för ochpassiv duperad. detta skaparPå vis programmakarna också
legitimitet sin verksamhet. den vanlige medborgarenAttegen
oftast bara får ganska begränsat exempel börjansom iutrymme
inslagen, och bemötsinte eller med in-expertsom en person en

åsikt avslöjar programmakarnas ställningstagande förtressant att
folket kanske heltinte oproblematiskt.är
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samhälleIndivider och

för den lillaställningoch redaktionenprogramledarnaAtt tar
för-varkenmakthavaremyndigheter ochmänniskan är annarsmot

demokratiska uppdragmediernasmärkligt. ikastligt eller ingårDet
medborgarnadärmed skyddaochkritisktgranska makten motatt

frånambitionuttaladocksåmaktmissbruk. Det är programma-en
utmärkan-dockVadställa ansvarigakarna väggen". ärmot somatt

vanligaframställsdessadetvilketde Isätt görs.är program
erfarenhetdel derasoffer och denoftastmänniskor somavsom

framstårmedborgarenvanligedrabbade.efterfrågas den Denär
kanhon självhan/ inteoffer fördärmed passivt ett systemettsom

änd-makthavarna ångrar/hjälpaskan endastpåverka. De attgenom
frågakan sigdebattledarnasbeslut initiativ. Manpå omettrar

tillvanliga medborgarebehandlingdenna på/ uppmuntraravsyn
fyllerfunktiondeltagande Vilkenochpolitiskt annanengagemang

tala Debattakutenoffer iberättandemedborgaren än utattsom --
ständigtmediernademokratinochmedborgarnadetGagnar att--

där maktensamhällebild orättvistreproducerar ettstereotyp aven
hjälpendast kanfolkochdominerar sompassivt utsatt avett

medierna
individer ochenskildadärmed debatteralltsåharVi göra per-att

till maktenrelationpåverkade ierfarenhet konstruerassonlig som
förindividerförmedlasbeslut.och Den utsättsärstörre attsomsyn

kunnadesssamhället och institutioner,problemolika utan attav
undersökningardekontrasteraskanpåverka själva.detta Detta mot

tidigare.hartalk showssocialamerikanska issue nämntssomav
deraspåpekatoch harvidhar liknats terapiDessa manprogram

kapablaför ochindivider ansvarigafokuseringtydliga attsom
för dedessahar kritiseratproblem.lösa sina Man attprogramegna

depolitiska privat.potentiellt Ibehandlar det någotständigt som
dvs. detdetundersökt härharjag tvärtom,är snarastprogram

initialapolitiskt.alltid Debehandlaspotentiellt någotprivata som
personligaavseendetdet inte primärthistoriernapersonliga iär utan

helstindividvilkenexemplifiera hurförde användstypiska, somatt
orsakatstrukturelltellerinstitutionelltkunna drabbasskulle ettav

fo-avseendetdetifenomen.problem/ Dessa är ettsnarareprogram
folk derasfrågor ioch politiskaoffentligaför debatt rörsomavrum

privatpersoner.kollektiv,del inteliv ett somsom av
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Demokratiska potentialer

Själva debatterna dessai kan knappast betraktas de-program som
mokratiska, med det fritt utbyte idéer mellanom man ettmenar av
deltagare lika villkor diskuterar samhällsfrågor. För,som utan att

debatternapåstå helt förutsägbara finnsdet visstäratt ett utrymme
för oplanerade inlägg och fritt utvecklande åsikter, så ärav pro-

ofta väl regisserade förvägi såväl vad gäller vad skagrammen som
och skulleviss därförI mån kunnasägas, när instämmaav vem. man

den kritik figurerati samband forskningi med kring ameri-som
kanska Talk shows. välregisseradeDet sig där del-rör om program

saknar inflytande, deltagarna framställs delvis stereotypiskt,tagarna
vanliga framställsmänniskor offer punkt skiljerPå sigsom osv. en
dock dessa finns inte inriktningenHär enskildaprogram. perso-

självhjälpslogik riskerar skymma sociala frågor,ner, en som att
det dvs. det sociala betonas starkt detsåär tvärtom,snarast att per-

sonliga tenderar försvinna.att
Samtidigt kan fråga kravensig jämlikt deltagande,man om ett

fritt utbyte idéer och idel rationella realistiskaärav argument att
ställa TV-mediet. det produceraGår TV-program som någonatt
vill titta där alla tillåts delta likapå mycket, lika villkor Vilka är

fall allai Demokratinså kräver alltid formnågon representa-av
och kansketion betjänta diskutera vilka rimliga,är attmer av sna-

riktiga, krav ställa TV-medietgår demokra-änrare attsom som
tisk demokratinarena Om grundas den för-ärantar attman att
ankrad folks vardagsliv,i dvs. människor tycker det är värtatt att att
försvara de demokratiska värdena, kan dessa debattprogramså
kanske till dessavissa värden deras inriktningKanuppmuntra av
och utrymmesskapande för vardagsliv och vanliga medborgare ses

stärka medborgarnas och möjlighetpå,sättett utöva,som att tro att
demokratiska ideal yttrandefrihet och vikten uttrycka sinsom attav
åsikt/ erfarenhet, påverka alla fallVi iatt vet att programmens
redaktioner har uttalad ambition frågorintressanta ochatten ta upp

väcka debatt och de verkar denna välregisserade formatt attanse
fyller denna funktion. kan också ifrån deMan utgå gästeratt som
kommer till hasig viktigtnågonting berättaprogrammet anser att
och de det dennainom former. Medgöraatt accepterar att genres
utgångspunkt i möjligheter dess begräns-änprogrammens snarare

villningar därförjag återvända till fördelarde påpekats isom
samband med amerikanska studier och program.

Erbjuder de svenska likheti med de amerikanska,programmen,
möjlighet till deltagande för normalt hörsinte ien grupper som
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andraväldigtde det.offentligheten viss Deti månJa, ärgör
harmedborgaresammanhang där vanligaoch andra enprogram

med makt-och tala direkthörddirektmöjlighet singöra röstatt
havare.

diskuterasperspektiv vanligtvis inte ifrågor ochdeTar somupp
människorsrelevantaoffentliga samtalet idet mångaärmen som

amerikanskaåsyftas detveksamt. iliv DetDetta är sommer
hartidigare varitochundersökningarna är ämnen somprogrammen
vardag.ofta till kvinnorssfären ochkopplade till dentydligt privata

användermed barnhur handskasDet rör ämnen sommansom:
könsbytemisshandlardroger, vad ärgör när partner enen,ensman

under-gifta de härhomosexuellarättighet, ska sigmänsklig Ietc.
oftastbehandlassökta svenska ämnen tra-merav enprogrammen

karaktär. Möjligen kanoffentlig och politiskditionell säga attman
tillåta vanligaområdenperspektiv dessatillför attgenomman nya

erfarenheter.berättadeltagande, låta dessa sinamedborgare att om
Alice BahMänskligt,det Lotta,Annars är snarare program som

frågor från densammanhang privatam.fl. svenskti tarett uppsom
samhällsgrupperspecifikahärsfären. också vissaDet är mersom

därförfinnshomosexuella,kan fram transvestiter Detträda etc..
demokrati-dessaanledning studera närmare,även ettatt urprogram

perspektiv.
traditio-dramaturgiAnvänder äntypannan avprogrammen en
nyhetermed detformatnella journalistiska Ja, t.ex.avserom man

allmän-för och därdär tittarenomvärlden vissa sättpresenteras
redigeradeförekommer intervjuerheten endast i mannensom

rationellaSpeciellt byggereller somgatan argu-somprogram
olika auktoriteter.mellankritiska diskussioneroch typerment av

tillellersyftar tillknappast sanningen,TV-debatterna nå attatt
erbjuderkritisk diskussion.och föra Deompröva argument en

uttryckamöjlighetför deltagarna, att ensnarast, en
åsikter.del olikaoch, för Pro-erfarenhetåsikt/ tittarna, att ta av

uppvisandet olika åsik-därför liggastyrka kan i avansesgrammens
olikalevd erfarenhet,konfrontationen mellan avoch typer ex-ter

kandet avseendetbeslutsfattande.myndighets/ politisktoch Ipertis
tillalternativ,komplement,TV-debatterna än ettett snarareses som

bredsamhällsfrågorsamtal imedieradeandra rörtyper somav
mening.
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Framtiden och tittarna

den härDet svårt skulle bli färre iär att att typen utavse program
framtiden. billiga producera och lockarDe relativt mångaär att

Weibull Gustafsson,tittare denna volym. fasta8C Om tarman
de här analyserade möjligheter har de onekligensåprogrammens
också fungerapotential forum,demokratiskten avatten typsom

kan demokratiska ideal.vissa emellertidFrågan äruppmuntrasom
vilkeni denna potential uppfyllsmån i nuvarandeprogrammens

form. analysen hörs förvissoSom olikavisar åsikter, Vissamen
åsikter får företräde framför andra och vanliga medborgare får chan-

delta, främst de råkat för eller drabbatsattsen men utsom ettav
speciellt problem. handlar det alltså hårdaYtterst om programmens

och tilldelningstyrning eller mindre färdiga roller till gäster-av mer
vilket riskerari sin resultera bildi samhäl-tur attna, stereotypen av

let, dess problem och aktörer. Kanske allaintemåste intressanta
samhällsfenomen behandlas problem där risker framhävssom
bekostnad möjligheter Kanske kan därgöraav man program repre-

för olika samhällsgrupper framställs mindre statisktsentanter
Kanske kan den vanlige medborgaren fylla funktion de-it.ex. en
batten drabbad och kanske kan till och med maktha-utan att vara

tilltalas medborgare vanliga människor Kanskevarna som
skulle med infallsvinklarvarierade locka framprogram mer rent av

kreativ och konstruktiv sida hos och tittarna,gästernaen mer utan
därför bli mindre konfliktfylld och därmed fårtråkig Detatt ses

förutmaning redaktioner görasom en attprogrammens program
dessavågar borde möjligt,Detutmana stereotyper.som utanvara

förlorar konfrontationen åsikter eller möjlighetenatt man attav
ställa de ansvariga det befogat. behandlainteAttväggen, när ärmot
medborgare, makthavare och samhällsfenomen ärstereotypersom
således dem allvar och problematisera dettavåga äratt ta att
också allvar.tittarnaatt ta

för TV-publiken. forskareDetta in självfalletSom ser man
dessa den genomsnittlige tittaren. Detsätt änett annatprogram

därför högst osäkert tittarna upptäcker de och rollerär mönsterom
tycker ha funnitjag närläsningmig i min Pro-som av programmen.

försöker allt sken samtal. Omgrammen trots attge spontanaav vara
uppfattartittarna styrda eller kan jagprogrammen spontanasom

därför inte innebär emellertid alltid risker förpå. Det vissasvara en
journalist driva perspektiv. förvissa alldeles tydligt ställ-Ettatt
ningstagande från programledaren kan lätt genomskådas och för-
kastas kritisk publik. dramaturgi kanProgrammens ocksåav en an-

222



SVENSSONCHRISTIAN

del vilareftersom den tillbräcklig grund,vila så storenses
berättelse kantrovärdig inledandeagerande. mindreEngästernas
och skickligför hela dramaturginutgångspunktenomintetgöra en

hon allsframstå han/kan det intepolitiker/ ansvarig äratt an-som
ochhöra vad de vill höraförmågaMänniskor har ocksåsvarig. atten

redanfrågor ochofta bestämd åsikt innanhar personeromman en
medborgarentolkningar. tittaren,börjar titta Hurstyr enssomman

därför viktigTV-soffan, till dessasigi nästaär upp-tar enprogram
gift.

Noter

1www.svt.se
eller dialog-2 Faircloughkallas diskursanalytiskAnalysmetoden kan 19951992,

analyserfokus språkligaPerspektivet innebärteoretisk Linell 1998. ett av
ochinstitutionellabakgrund relevantaanalysen skeri sig, mot avprogrammen men

och makt relationer.samhälleliga kontexter
fokuserad3 omfattande forskningjämföras med den VaritkanDetta som

ochbidragen Bellför aktuella exempel i Garrettnyheter 1998några 8Ct.ex.se
WeibullHadenius 1999.8C

gällakan4 fler kategoriserafinns naturligtvis DetDet sätt t.ex. pro-att program.
kommer-public kontraövergripande socioekonomiska serviceramargrammens
begagnarOlikaolika institutionella premisser.siella kanaler med deras program

rundabordssamtal,amfiteater,former sceniskockså olika inramning:sig av av
format ocksåtekniska kansoffprogram, vardagsrum etc.. Programmens vara av

skiljerredigering.direktsändning kontra olika USAIintresse t.ex. mantyper av
respektive kvällstid.också sänds dag-somprogram

hur och vilka5 omständigheter, dvs.här dels till historiskarelaterasDet nya av
dominerandeförts dels till tidigareoffentliga samtalet faktiskt har ochdet

föras detta gälleroffentliga samtalet börhur och vilka detantaganden avom
sfären det goda samtalet.offentliga ochidéer densärskilt Habermas 1984 om

förockså kritiserats utnyttja6 perspektiv harpsykologiskaFrån attprogrammen
rådgivningsfrågor Abtproblem 1997.människor med i t.ex.svåra 1994,t.ex.

sexuellt avvikandefrångällt exploateringenLiknande kritik har personerav
Priest 1995.t.ex.grupper

begränsade,7 och diskussionsprogram någrasvenska samtals-Studier är menav
Davidsson1998b,finns: Kleeberg Ekström Camauer 1994,1997, 1998a,1996,

Nylund1998, u.u.
med inslag3 beståendegrundar materialAnalysen sig 3522ett av program

Hela materialet harfråninnehåller ofta inslagtvå 1996-1999.varje program
inslagmindre antaljämförande analyser medanför Övergripande ochanvänts ett

frånEftersom materialettranskription.för analys ochhar valts är15 närmareut
förändringar. eller Vitthunnit vissa Svarthar dessa genomgå1996-1999 program

Efter vilket i sinsändas. medslutade Det turprogrammetatt ersattesett tag
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det återuppståndna eller delvis formSvart Vitt, i och medersattes av ny ny pro-
ramledare Ekdal Direkt har hunnitLennart Svar b och form tillg tay namn.Debattakuten medan behållitNattö n o delvis ändrat form.. Detet sitt namn men

innebär korpusen förutomu innehållera inslag från Efteronågraatt programmen ovan
och Debattakuten, vilka främst fun referensmaterial.7 För närmaregerar som en

beskrivningo n materialetu Svensson 1999.av se
9Beskrivningen grundar desig näranalyserade inslagen stycken i materialet.15
l° berorDetta naturligvis debattprogrami det talet, denjust språkligaäratt
diskussionen och dess deltagare Eftersomi talet fokusstår krävsiärcentrum.som

kan följatittarna med debatteni och det viktiga blir de talandevisaatt att
deltagarna. vanligaste bildenDen också mediumbild/närbild i ögonnivåär
talaren. spelar dessaDessutom ofta de sänds direkt ochatt attprogram en

med denna livekänsla det känsla kameran barapoäng registrerarär att ger atten av
vad händer. kanDetta anledning till det sällan hastiga/-användssom attvara en
fragmentariska klipp eller inklippta bilder illustration dessai Dettasom program.
skulle kunna distrahera ochtittarna dem uppmärksamma debattengöra att
faktiskt televiserad. dekorenDen övriga i studion också sparsmakad. kanär Manär
också konstatera studiopubliken inte särskilt mycket visuellt iatt utrymmeges
programmen.

Efter följande yrken med antal flerNattöppett.ex. programmet syns personer,
inom i programledare undantagen:parentes redaktion tekniskän 3,en, rutan

ledning, ljud, ljudassistent, ljus, bildingenjör kamera studioassistent, bild-4,
mixer, service, studioman, smink värdinna, dekorfoto, scenograf/grafiker,2,
redaktionsassistent/scripta, bildproducent, projektledare, redaktionssekreterare,
producent.
2 hävdaGenom den viktiga debatten tysthet påpekarpågått iatt att program-
ledaren också implicit eftersträvansvärt,någonting eftersomNattöppet degöratt

märksammar denna nedt stade debatt.uPP Y
3 Det mycket vanligt dessai använda uppgifter från andraär ett attgrepp program
medier eller refererat.ex. visa till tidningsrubriker eller TV-inslagattgenom som
underlag för det och relevanta påstående.isanna ett

innebärDet inte jag programledaren ifrågasättaborde justatt attmenar att
denna individ råkat för det han berättar självklart och hanDet är ärut santom.
ditbjuden denjust anledningen. handlar ställetFrågan i hur den enskildaav om
berättelsen framställs förrepresentativ vittomspännande problem och hursom ett
den används bevis för denna sanning.som
15Konflikter åstadkoms flera låtaFörutomsätt. gäst motsägaatt som ovan en en

kan det handla förstärka kritik varandra ellergästernast.ex.annans attom av
kameraanvändning låta kamerant.ex. visa till denantagonistgenom att en som

talar.
’ Samtidigt kan konstatera det helt oviktigt.inte inslag demo-Iärman att ett om
kratins potentiella kris finns stödjer programledarenst.ex. experten som tes att
demokratin faktiskt i kris. harDenne vilket%22är ärutrymmet, extremtav
mycket. med liknandeEn expertkunskap antyder demo-annan person attsom
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kratin har utvecklingspotentialerpositiva har och får lika°/o inte5 utrymmetav
frågor.många

17 förekommerdeAtt inte mycket till motstånd rollindelningen beror förståsmot
inbjudna anledningarvissa och under förespeglingar.vissagästerna Deäratt av

inbjudna för de tycker sak eller har råkat förviss finnsär något. Dett.ex. att en ut
anledningar till de skulle uppfyllainte roll. villsin naturligtvis framståDeatt

trovärdiga inte bort utifrånsig i TV de förutsättningar gives.görasom som
Kanske hellerinte vid framträda främsti TV. De motståndär görman attvan som
och sin roll naturligtvis de tilltalas ansvarsroller. Vadi demotsäger är som mot-

docksig graden medan de inte kan neka till faktiskasinasäger är snarast av ansvar
beslut eller sin sociala programledaren lyfter fram.som val skulleDerasstatus

delta,inte vilket de skulle riskera framstå ansvarigaänattvara genom att som mer
skyldiga och kanske också fega. de deltarGenom kan de därför sägasatt accep-

roll, försvarasin sitttera att ansvar.
8 kan kanske förståsDetta bakgrund deras berättelser framståmåstemot attav

trovärdiga. blir då viktigt förDet dem framståinte gnälliga, krävandesom att som
och jobbiga deras berättelseOm och problem ska allvar bör det depersoner. tas
berättar framstå berätta uppseendeväckande/ farligt.något ovanligt/värt attsom
19 ocksåDet typiskt försvarar sig påpeka/ hållaär att ansvarspersonerna attgenom
med frågans komplexitet. ocksåDet vanligt dessa håller medärom att personer om
eller instämmer kritikeni samtidigt förklarar varför själv inte ärsom man man
inblandad. också vanligtDet tala och lyssnar,är är öppenatt attom man att man
håller med ellerinsatser beredd förändra.är att
2° erkännaAtt inte problemets eller allvar ifrågasättaexistens själva grund-är att
valen för debatten.
2‘ Detta med tidigare studier hur dessavissaöverensstämmer av av program pro-
duceras, dvs. programmakarna först väljer och dess perspektiv ochämneatt
därefter kan fylla olika funktioner. Sedan utarbetas detaljeratgäster som ett manus
med kronologi jfrviss dennai9 uppsats.en s.
22Det betyder inte skulle kompromissa med åsikter,sina degästernaatt attmen

framföra dem inom denna former. Camauer, denna volym,iaccepterar att genres
hurVisar vissa kvinnoorganisationer själva möjligheten fram-t.ex. attanser att

föra åsikter brettsina i medium kanTV värd deutnyttja,ett attsom trots attvara
ofta har upplevt bli förvandladesig till drunknar deni övergri-stereotyper som

dramaturgin.pande
23Idén debatten välregisserad föreställning har lånatjag Ekström 1997.om som av
2‘ för dennaInom iscensättning det särskiltinte märkligtär gästernaramen att
ständi ordala refererari ositiva till allmänheten och vanligt folkg P g t utan attg,specificera vad detta är.
25 skillnad beror delvisDenna de skilda kanske finns detprogramtyperna, men
också kulturell skillnad mellan amerikansk inriktning individer ochen en en
svensk inriktning kollektiv studier har uppmärksammatNågra kulturella
skillnader det gäller Talk shows, mellan tyska och amerikanskanär Krause 8Ct.ex.
Goering mellan holländska och1995, amerikanska Leurdijk mellan1997,
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franska, italienskamellanamerikanskabrittiska och Livingstone 1994,Lunt8C
Calsamiglia al.och spanska 1995.et

2° volym Ekström.fråga behandlas dennaiDenna av
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Mediedebatter som

i offentlighetensamtal
Om budskap betydelserioch
förändring

Åsa Kroon

Ibland bryter korta mediedebatter kringintensiva visst iämneut ett
specifikmassmedier. Plötsligt riktas blickarna frågavåra mot en

under för förkortare period, efter hand plats andra ochatten ge
mindre omfattande förnyheter uppmärksamheten harämnetnär
svalnat. Eftersom dessa debatter ofta utlöser aktivitetintensiven
från medier under begränsad tidsperiod de specielltmånga ären
tacksamma studera intresserad undersökaäratt attom man av
nyhetstexter s.k. dialogiskt perspektiv. ivissGenom månett attur

den frammedierade diskussionen samtal bärs viaettse somsom
repliker och skriftligamuntliga olika socialaitexter görssom
sammanhang, olika mål och syften meddeltagare med olika kom-av
munikationen, kan relevanta mediernas diskuteraresultat sätt attom
olika frågor erhållas.

själva förmedlingen nyheten omvandlas den s.k. verklighetenI av
fleraspråket till kan sedan bli till olikaTextenvia text. texter,en

olika tidning, och kan leda till andrai i sinit.ex. tur attgenrer en
refererar framställer första.medier eller bygger detexter somnya

Mediedebatterna kan därför kedjor kringtexterses av en spe-som
cifik kommer olikafråga. analyser mediedebattermina tvåHär av

för hur politikenanvändas medietexter kan tilldelavisa iatt man
för ocholika roller debatt, därmed ocksåinom positioneraramen en

olika till dess granskare, journalistiken.den eller Jagsätt motpart
kommer också och formuleringarhur betydelservisa gärnaatt

och förändrasglider under debatts då olika debat-intensiv gång,en
olika sammanhang, aspekt samtidigt ocksåitörer, tar menupp en

förändrar dess innehåll tid.över
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analysobjekten förinleder dock medjag presentationFörst en av
forskningensedan kortare översikt området. Där-överatt ge en

efter redovisas forskningsfråga grund.och teoretiskamin Därpå re-
dogör för och diskussionanalyser avslutas medjag mina avsnittet en
och slutsats.

Bakgrund

Vad mediedebattär en

september startade artikelserie skulleI Expressen1993 taen som
fördesolika aspekter den flykting- och invandrarpolitikupp av som

debatten den invandrarpolitiska problematikeni Sverige. Men om
fick konkurrens med diskussion handlade huruvidaen som mer om
kvällstidningen hade moraliska och pressetiskanågraöverträtt grän-

med löpsedel dom tycker svenska folketsin in-"Kör Såutser om
vandrare och flyktingar". diskussionen ledde seder-Den intensiva

p0st.1till chefredaktören för frånavgick sinExpressenattmera
början utvisades familjerna efterSincari SverigeI 1996 attav ur

Åseleha kyrkan under månader. Utvisningensig i igömt sexton
fångades massmediernas kameror och blev mycketreportrarsom av

tumultartad, och upprörde de följde de dramatiskamånga av som
TV-bilderna. startade mediedebattUtvisningen intensiven som
under de veckor den pågick kom behandla olika frågoratt som

Åseleandan,dessväckts bl.a. bys agerande den s.k. bar-i spår, en
samhället, föräldrars och flyktingpo-moral, kyrkans rollirättnens

litikens möjligheter och begränsningar.
publicerade Nyheter omfattande artik-DagensHösten två1997

lar steriliseringspolitiken under 1930-1970-taleni Sverigeom av
Zaremba. framförDN-journalisten artiklarna kritiseradesMaciej I

allt socialdemokratin för folkhem för alla,vilja byggai sinatt, att ett
ha låtit sterilisera de ville inordna samhälleligadetinte sig isom sys-
tembygget. Innehållet artiklarna väckte såväli sympati mot-som
stånd från olika politiska läger, fick konkreta politiskaocksåmen
beslut till stånd. beslutade inrättandetRegeringen t.ex. om av en
steriliseringsutredning bl.a. fick till uppgift utreda fråganattsom om

drabbadetill deersättning
frågor händelser omfattan-eller lett tillListan attsom en mer

de mediediskussion har olika medier och olikai istartats, genrer,
kan naturligtvis mycket längre. Sahlins kontokortsan-Monagöras
vändning, giftigadet tätningsmedlet Hallandsåsen, Motalapoliti-i
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och diverse missförhållandenkernas Homo-bildernaEcceresor,
exempel, och det finns fler.vården ytterligareinom någraär ännu

alla föremål för diskussioner har fåtthar varitDessa ämnen ettsom
under begränsad tidsperiod. Debat-genomslag mediernaistort en

illustrativa exempel dessakan utvaldatjäna någraterna ovan som
relativt korta mediedebatter.intensivamen

medieforskningen medi-har dessa virvelvindarintensiva iInom
fokuserat fe-väckt olika Ibland harintresse. sigsortserna man

ibland ligger den huvudsakliga tyngdpunkteni sig,nomenet men
generell önskar ökad kunskap medier-nivå. Man t.ex.en mer om

förut-roll samhället, eller strukturella och organisatoriskainas om
för nyhetsproduktion olika medier. Nedan endastsättningar i ges en

kort beskrivning de frågor tidigare har undersökt.någraav av man

Tidigare forskning

Varför blossar mediedebatter upp

frågormedierna ibland ganska till vissasmåNär gör stora attmenar
främst fördet kan uttryck mediernas sensationslystnadettses som

och jakt upplagor konkurrensutsatt bransch. olikai Där passaren
händelser, eller företeelser det mediedramaturgiskain ipersoner

underhållningför sedan levereras till publikensystemet att som
fåttMediedebatterna kan också resultat mediernaett attses som av

ökad politiken blivitden politiska verksamheteninsyn i samt atten
medverkanoch ochpublik beroende mediernas Detöppenmer av

blir helt enkelt fram explosivt stoff kan liggalättare grävaatt som
till grund för debatter.

frågorskapar inte andraVarför vissa debatt och

forskningenmycket generellt plan mediernainomPå ett vet attman
förhelt enkelt agenda vad kan och bör diskute-sinsätter egen som

definierasbestämmer också vad skall problemMan ettras. som som
och hur detta skall lämpligaste Likasåsätt.presenteras vet attman

företräde uppfyllermedierna händelser ochger personer som
kriterier. Till exempel det mycket troligare händelsevissa är att en

involverar eller kända och dessutomnågon några ärsom personer
får genomslag nyhet där dettanegativ inte existerar.större änett en

Allmänheten har sida komma till tals. mediernasin Attå svårt att
flock och plockar varandras nyheter, och då ocksåigärna agerar upp
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förstorakollektiv kan bidra till inledningsvis intenågotattsom som
omfattande, faktum.5också välkäntså är ettvar

Hur kan intensiva mediediskussioner karaktäriseras

Mediedebatter den diskuteras här ibland benäm-typav som ges
"mediehändelse" eller skandal. Mediehändelsen kopplasningen

ofta ihop med spektakulära eller skeenden tillåtssituationer attsom
medierna, form idrottsevenemangi ita ett stort utrymme t.ex. ettav

Oscarsgalaeller och konstruerande elementetDet iscensattaen
betonas hos och ibland detvissa, negativa ipoängteras att ge en
sådan uppmärksamhet till s.k. oäkta händelser eller "pseudohän-
delser7. Mediehändelsen tenderar också begrepp kopplasattsom
ihop med medierna blåser bristinågot som upp annan rappor-

och dåtering med nyhetstorka, innehållslöshet ochassocieras
bristande relevans. skandal används andra sidan vissaBegreppet å av
forskare för benämna de debatter då samhälleligauppståratt som
regler och förkonventioner vad och fel överträds,är rätt t.ex.som

politiker bedöms ha begått kanmisstagnär etten som anses som
oförsvarbartåmoraliskt Upprätthållare dessa konventioner, ochav

de också identifierar fel begåtts, bl.a. medier-justnågotnär ärsom
na.

Utanför det finnsvetenskapliga sammanhanget det också de, inte
sällan politiker eller föremål förjournalister, själva de-varitsom en
batt eller skandal och sedemera också delger upplevelsersina av

bokformdetta i

forskningsfrágaMin och perspektiv

kontrast forskningtill ovanstående studerar däremot dessajagI
korta och debatterintensiva textorienterat,ett annat,ur mer pers-
pektiv. huvudsakliga frågeställning handlarMin i närana-attom en
lys olika mediedebatter beskriva hur de uppkommeritexternaav
och utvecklas tid samspelet mellan olika debattörer, medieriöver
och viktig fånga hur själva debatten iEn sig,ipoäng är attgenrer.
interaktion med och mellan skapar förutsättningar för dentexter,
inriktning debatten sedan får. medierade interaktionenDensom
jämförs då, jämställs, med samtal vardaglig be-inte iänom en mer
märkelse. analogi mediedebattenDenna gör ävenatt ses som upp-
byggd repliker följer varandra kan bilda sinav som som ses egen

struktur och förlogik hur diskussionen sedan kommerinterna att,
och kan, utveckla med detta perspek-sig. En poängerna textnäraav

234



ÅSA KROON

fram textförmedling och textkon-lyfta nyhetsproduktion,tiv är att
och betonasociala handlingar sammanhangi visstsumtion ettsom

det kommunikation mellan människor,sig iänröratt om enom
Syftet kompletteraspecifik institutionellt sammanhang. är atttyp av

fe-de forskningsperspektiv där debatternanämnts somsom ovan
debattendär ingåriistått texternacentrum,nomen men som

kanske mindre intresse.ägnats

Teori

för mycketförsöka komplicera den teoretiska alltingångenUtan att
det mindre lämpligt klargöra utgångspunkterdestointe någraär att

ha gäller detta perspektiv, ocksåviktiga åtanke vadiär att somsom
diskursorienterat. grundläggandekan kallas dialogiskt eller Detta

korthet kommer beskrivaskommunikation isynsätt attsom nu
konsekvenser för hurhar också, kommer vissaatt mansom se,

ochsedan den journalistiska praktiken texten.ser
fördet demokratiska samhället det styrande idealet den jour-I är

nyhetsförmedlingennalistiska verksamheten skall ske såettatt
opartiskt föga idealbara möjligt. omtvistadeDetta görsätt ärsom

själva verksamheten naturliga skäl impregnerad begreppäratt avav
"objektivitet, ochneutralitet, saklighet sanning. Densom

spegelmetaforen verklig-flitiga användningen medierna speglarav
medierna och deheten exempel både inom inomär ett att man,

för dessa, detinstitutioner lagar och reglerinrättar ser somsom
önskvärt efter och legitimitettrovärdighet såsträvaatt ettgenom
neutralt reflekteratrapporterande möjligt. iDetsom man ser spe-

skallgeln också föras vidare den journalistiska-in iså texten.
Endast detta kan allmänheten verklig möjlighet be-vis attges en

de nyheter de deldöma värdet tar av.
och andra diskursorienterade forskares arbeten betonasmittI

kommunikativ handlingnyhetstexten i visstettsom en samman-
för förståelsen ochhang, utformning får konsekvenservissavars

det sagda. kan alternativ tilltolkningen Detta ett att en-av ses som
dast resultat neutralt återberättande någotett etttexten avsom avse

omvärlden, kanske det perspektivhänt jour-i är somsom som
själv, och också lagstiftare, önskar upprätthålla.nalisten Menatt

yrkesroll,kommunikation sammanhang ochsig,i oavsettoavsett
alltid anlägger perspektiv,innebär sigvisst äratt ettman vare man

dendet eller och naturligtvis detta ocksåmedveten igörs t.ex.om
frånskiljer den vetenskapliga denvetenskapliga Dettexten. som

journalistiska förra efter långtdeni såär strävar att,texten att man
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det möjligt, blottlägga utgångspunkter bakomsina resultaten.är
Journalistens utgångspunkter andra sidan frilagdainteåär samma

återfinns generella regler, allmänvis, i medanpraxisutan osv., an-
taganden relationer och förhållanden har bäring textensom som
utformning omedelbar anslutning till densamma. ställetinte i Igörs
fyller läsare det bygger ochi journalistenpå,textensom som
hjälper med detta arbete olika språkliga medel.oss genom

Kommunikationsforskare sida alltså kommunika-sinå attmenar
mellan individer har mycket lite förtion medgöra överatt att

information till varandra oproblematiskt ellervis,ett att speg-
lar verkligheten med 0rd. stället beroendeivåra Det sägs ärsom av

vad, och hur, sammanhangetochsäger när även avgö-ärvem som
förrande hur uppfattas. brukar ochtala tolkningnågot Man om

kontextberoende.förståelse Exakt uttalande kan isom samma
själva verket uppfattas diametralt olika beroende det före-var
kommer. Och ibland förflyttningarkan ord olikaav genom sam--
manhang skiftarinnebörden betydelse underigöra att resans-
gång. kallas föribland re/eontextmzliseringar, byteDetta ett av sam-
manhang. Därför också betydelser olikaatt utta-menar man av
landen, enstaka metaforerord, bilder eller statiskainte är attutan
deras innebörder flytande.dynamiska och ord eller begreppVarjeär
bär dessutom bagage historiska innebörder denett av som som
använder det kan välja brukar ekarutnyttja. Man sägaatt att texter

andra Samtidigt det möjligt eliminera ickeinteär öns-texter. attav
kade innebörder de ord används. intertextualitetbegreppeti Närsom
används innebär det alla ochatt att utsagor texterman menar
egentligen länkade och beroende varandra. grundläg-av Dessaär
gande antaganden kommunikationens inneboende har fö-naturom
reträdelsevis för analysera muntliga samtal, haranvänts att men

också diskursorienterade och medieintresse-år övertagitssenare av
samtalsforskare.rade

koppla detta, här kraftigt förenklade, kommunika-Genom att
tionsperspektiv till den korta mediedebatten, kanintensiva man

hur för det medierade samtaletinom kom-närmare se man ramen
bilder världen, journalist, forskaremunicerar sina sig ärav Vare man

eller fristående debattör, med hjälp anspelningar andra texterav
och historiska innebörder ord olika hjälper tillsätt attav som
skänka betydelser och till olika frågor. Med analysernamening som
grund kan sedan mediernas olikavisa endastinteatt texterman
formas strukturella och organisatoriska förutsättningar och be-av

självagränsningar, också den kommunikativa hand-iutan att man
lingen skapar slags får effekterdynamik hurintern vissaen som
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kankunskaperutvecklas.sedan kommermediedebatten Dessaatt
speciellförståelse för debatternatill ökadsedan bidraga som enen

redanden forskning existerar.mediefenomen, jämte somtyp av
dennamycket viktigt återigenslutligenDet poängteraär attatt

diskursforskarekommunikationnyanserade använ-somsynmer
teoretiskutgångspunkt analyser justi sinader är ansats somensom

dockskallresultaten.för hur tolkarfår konsekvenser Ansatsenman
ochjournalisterforskareuppfattasinte attatt ansersom man som

försökermedvetet mani-till tals mediernaandra kommer i attsom
försökerskull, ellerförmänniskor vinningspulera attatt manegen

saker skrivaförhistorier intressantafabricera eller hitta attatt
förmedlas tillallt skalloch med någon måsteiMen att somom.

konstruktörertillblir alla,språklig dräkt ivissiklädas mån,såen
uppfattasibland ändå kanverklighet leverden Att ansatsenav

infalls-med dennasäkerligenkontroversiell beror att mansom
levamöjligheterjournalistikensproblematiserarvinkel också att upp

ideal.till sina egna

exempel,hjälpmedföljande analyserna kommer tvåde jagI avnu,
pågående,förhurför det första illustrera inomatt ramen enman

ord,rekontextualiseringarinitierad, mediedebatt,eller just avgenom
referenser till andradoldabilder och ochbegrepp, textergenom

detreferenser, kan kommuniceraintertextuella än som ome-mer
fastahär har tagitdelbart och direkt jagDet ärmöter Ögat. som

framkommerbild och politiker iden politiken Expressensav som
steriliseringsdebatt.och Nyhetersvitt-debatt i Dagenssvart

och begreppensordensillustreraandra kommerdet jagFör att
med hjälpdebatternadynamiska karaktäroch inomflytande ettav

Exemplet har valtsnämnda steriliseringsdebatt.frånexempel utsom
dethurdiskuterarhur mångahandlar i texterna somvarmanom

deoch huruvidadrabbades steriliseringsingreppet,egentligen av
ellermedgjordes tvång
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Analyser

Politiska bilder

Svart på vitt-debatten

Måndagen den september löd löpsedel;6 Expressens1993 Kör ut
dom tycker svenska folketSå invandrare flyktingar.och Deom

rubrikerna hade föregåtts och kontroversiellmassivsvarta av en
reklamkampanj för kommande artikelserie i tidningen samma om
tillståndet vad gälldei Sverige relationerna mellan svenskar å si-ena
dan flyktingaroch och invandrare den andra, relation be-å en som
skrivits allt friktionsfri:änannatsom

länge kanHur i skenSverige välkomnar invandrare ochattge av
flyktingar det inte. Svenska folket harFör bestämd åsiktgör en om
invandringen flyktingpolitiken.och Makthavarna har helt motsatten
åsikt. ihop.Det integår Det opinionsbomb brisera.är vägen att
Därför berättar medvi, imorgon. detPrecis Svart vitt.är.start som

det smäller.Innan annonssida förUr iExpressen DN 1993-09-05

Löpsedeln visade tolkningsig opinionsundersökningvara en av en
låtit genomföraExpressen där fem frågorSIFO svensksom om

flyktingpolitik ställts till urval svenskar telefonintervju,iett av en
frågor redovisades tidningeni dag. Resultatetsom samma samman-
fattades chefredaktör Erik rubrikeni bombMånsson En på vågav att
brisera, där klyfta målades mellan politikers och folks åsikter,en upp
och avkrävdes makthavarna vad de skulle saken.görasvar om

Följande dags löpsedel hade till budskap; Taett motsattsynes
bana dem tyckerSå invandrare och flyktingar.Expressen Denom om
första dagens konflikttema hade fått plats för diskussionge en om

vilket under veckan ytterligare mildrades tillansvar, senare repor-
med sympatisk förståendeoch skildrade invandrar-tage som en ton

och flyktingarnas situation i Artikelserien kalladSverige.nas svart
och tillhörandepå reklamkampanjvitt fick mycken kritikta emot

från andra journalister och från forskare ansåg argumentationensom
för dåligt underbyggd och budskapet för tillspetsat. Stormenvara

kring ledde till dåvarandeExpressens serie chefredaktören avgickatt
från drygtsin vecka efter dess inledning.1,5post,
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tydligtchefredaktörtidningensinledspå vittNär attsvart uppger
frågapolitiskkänslig ikontroversiell ochframvill draExpressen en

falldettaMediet vill idennaoch diskuteraljuset sätt.öppetett
för vilken dedebattpolitiskforum för,delta ochbåde envara

lä-opinionsundersökningmed hjälpgrundensjälva lägger omenav
politiker-beskrivsdagförsta stormigaartikelserienslandet.i Påget

flyktingpolitikenbestämda åsikterinnehavare somomavna som
Chefredaktörenattityder.svenska folketsmedtvärsuppges

ochallvar någotpolitikerna situationen göraatt tauppmanar
explosionen.föreståendedensaken innan annars

tid-diskussionenpartiledarna direkt iinPåföljande dag dras
förLedarskribentennyhetssidor.ochkultur-ledar-,ningens varnar

bränn-önska diskuteraoch oviljaundfallenhet intepolitisk ettatt
förförslagmeddenne kommersamtidigtbart ämne attegnasom

politikerna varitdetkultursidanpolitiken.förbättra På attanses
fördomsfulla aktörersläppamed igenomalltför liberala somatt

dominerandedebatten.ribbanhöjt i Deofördelaktigt sätt annarsett
dåvarandemeddelspolitikerintervjuer,dagdenna tvåärreportagen

Leif Blomberg just avgåttoch dels medCarl Bildt,statsminister som
bådavecka tidigare.Metall-ordförande I reportagenensom

ochSIFO-resultatmedkonfronteras politikerna Expressens ut-ges
synvink-olikautifrånfråganoch diskuterakommenteraattrymme

frågorCarl BildtmedUlflar. Nilsons intervjuI reporternsvarvas
Leif Blombergartikeln medoch imed istatsministerns texten,svar

frå-kringför tankarhan sinai reporternstextenstort utrymmeges
ochÄven mellan politikerdialogdennaunderstryksbildmässigtgor.

fram-bläddrande blandBildtdär Carl Expressensjournalist, syns
Leif Blombergfundersambord, och därsidor och löpsedlar ett en
glasväggensidanbusskur därsittandeartikel ii sin avenaensyns

följande dagsreklamkampanj.affisch från Itäcks Expressensenav
den svenskaPaulsenreflekterarfilosoferar och Marittidning över

Hardy Hedmanmedan kds-representantenfrämlingsfientligheten
flyktingproblematiken.för lanseringsinkritiserar Expressen av

krafternamycketsedan fokuseratEfter Expressen attavatt
politi-flyktingpolitiken hamnarför svenskaoffer dens.k.skildra -

Westerbergformfokus Expressen 1993-09-ikerna i Bengtåter av
flyktingpolitikenstalarfolkpartiledarendåvarandeDen10. ut om

fallpolitiker ioch medger mångaintervjusvagheter i att va-storen
bildockså i iskriverochför passivarit reportern, synstysta, som

Återigen mellandialogenpolitikern.meddiskussion poängteras
bil-dominerandeoch bild.bådepolitiker Denoch ijournalist text

Westerberguppslag visardelenden större ensametttar avuppsom
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vid hörnet hög, nedklottrad och smutsig Bilden kanmurvägg.av en
framhäva flera de tidningen velat framförasägas argumentav som

under artikelseriens förstadetgång. politikernFör både fak-syns
tiskt och metaforiskt ställd frågvis och Vetgirigväggenmot av en

jakt efter sanningen. det andraär För arti-reporter sägersom
keltexten fråga återfinnsi invandrartätai Husby, varföratt muren
Westerberg vid betongväggen också kan till fångenskap.associera

invandrare flyktingarMuren och från andra svenskar, lik-separerar
skiljer politikernas värld från den värld svenskar le-övrigasom som

ver
Efter förstaden turbulenta tiden med artikelserien avslutas

veckan med ledarplats i tillbakaExpressen deatt man ser se-
dagarnasju och konstaterar hel del kritik fåttnaste att trotsman en

igång viktigt och samtal flyktingpolitiken, ochÖppetett om att po-
litikerna detta och med tidningens hjälp tvingats sittsätt ta an-

Indirekt betyder det journalistiken därmed också tagit sittsvar. att
för viktig fråga börjat diskuteras.attansvar en

I Expressens politikernasvørtpå vitt högi grad delaktiga ochär
aktiva deti medierade politiska samtalet. Redan inledningsvis adres-

de direkt med frågor hur de skall tidningenvarpåseras om agera
också publicerar flera intervjuer med ledande politiker därstora
dialogen mellan massmedium och politiker olika sätt poängteras,
såväl i bild.i politiker fattarNågra också själva förtext som pennan

kommentera och kritisera artikelserien och blir också publicera-att
de tidningen.i ställerExpressen politiker till samtidigtsvars som

från tidningens håll också identifierar fel och förslagman ger po-
litiska åtgärder skall förbättra situationen. Politikens nuvarandesom
svagheter belyses flyktingreportage där det berättas in-genom om
vandrare Ävenoch flyktingar behandlas illa institutioner.som av om
kvällstidningen understödjer sina i intervjuernaargumentegna
framkommer kritik från politikernasExpressen sida vilketäven mot
också kommer fram deni läsaren. Politikernamötertext som som
inledningsvis beskrivits ovilliga och undfallande flyktingfrå-isom

får komma till tals och den polariserade bildgan nyansera som
inledningsvis debatten, dock allför frånges av utan stora avsteg
tidningens inledande argumentationslinjer. Politikerna framställs i
flera intervjuer resonerande, argumenterande och lyhördastora som
för den debatt tidningen har de också fårävensom startat, om mot-

ironiska kommentarer för sin ovilja aktivt ställning.taga att ta
Svenska folket, ochopinionen allmänheten har storen

plats debatteni både indirekt och direkt. Indirekt användsmer
opinionens eller svenskens åsikter för debatt ochistartsom en
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formule-tolkade ochresultat,telefonintervjuer.med DessaSIFO:s
blir sedan ba-journalisterna, olikaolika irade lite sätt genrer,av

politikerna. Redansedan riktas tillför den argumentation somsen
läsarnaefter första dagens presentation på vittsvart attuppmanasav

publicerasfrågan, åsikter sedanåsiktoch isinringa översäga som
tillsammans medinringda åsikterpåföljande dag.uppslag Dessaett

återkommande inslag underfolk blir sedanfrågor till "på gatan ett
dessutomflesta artiklarnadebattens i svartpá vittgång. De är avav

återkommerinslagnyhetsartiklar,karaktären vissa ävenäven om
kulturplats.ledar-, debatt- och

Steriliseringsdebatten

publiceraderespektive den augusti Dagens Ny-Den 199721:a20:e
nationellkultursidorna komartiklarheter två rönaatt storsom

ochlöpsedlar, framsidoruppmärksamhet. Medinternationelloch
hade steriliserats,svenskarförmedlades detrubriker 60 OOOatt
kunde skyllastill deloch dettavilja,sinmånga att stor so-mot

folkhems-Sverige, ochuppbyggnadoch desscialdemokratin av
Zarembas artiklarkopplingar till och Maciejgjordes rasism nazism.

följdes flerOönskade folkhemmetvälfärden och DN-iiRasren av
medierochföranledde andra debattörerartiklar ochi ämnesamma

följa i DN:s spår.att
Aftonbladet tal le-efter första artiklarnadeKort svargav

socialde-pekadefel dedarplats och hävdade DN när utatt utevar
ställetför praktikenSkulden imokratin boven dramat.i varsom

råddekunde bevisas detdelad eftersom detmellan olika partier att
försteriliseringspolitiken. ställetpolitisk enighet kring I att ut-en

kundefolkhemmetvälfärdsbygget ochpeka något onttron som
råddetidsandaspecifikaförklaras med denbl.a.steriliseringarna som

starktvetenskapen, i sinmedtillsammans övertro tur varsomen
Alternativarasbiologiska tankar.ochinfluerad Darwinismav

andra medier,Zarembasställdes detta iscenarier sätt tesermot
artiklar skan-detdetta DN:smånga tog som entrots somvarmen

svenskar borde skämmas, inte minst iupptäckt vilken alladalös över
hävdade detdemedier. fanns dock DNutländska Det att somsom

sedan länge.käntalls Dess-avslöjat inte något tvärtomnytt utanvar
artikelinnehålletstarkt vinklathävdade somliga Zarembaattutom

syften, och detoch inte någonför sina DN:s att varatt passa egna
dagen.kommitegentlig isanning som nu

ochsteriliseringsdebattenbenämndesArtikelanstormningen snart
månads tid.och radiotidningar, Detfick både TV ii 1,5utrymme ca
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utländska blev flyktigtintresset Nyhetenintensivt. slogsmen upp
flera europeiskai länder och föranledde utländska kor-mångastort

respondenter åka till förSverige vad orsakat sådanatt att se som en
Ävenbuckla den svenska modellen.i debattens periodintensivanär

klingat och året i skrevs fleragått artiklar och bakåt-överut ett nytt
blickande analyser olika forai i såväl inom- utomvetenskapligasom
sammanhang, vilka somliga fleraorsakade de tidigareav av
debattörerna fatta och diskuteraåter ämnet.att pennan

före Valet och välkäntEtt år i liberalt forum pekar alltsåett
Zaremba, sedemeraMaciej understödd DN-material,annat utav

socialdemokratin och dess jakt välfärdsstaten de huvudsak-som
ligen skyldiga till steriliseringarna landets medborgare.av svaga
Även den socialdemokratiska politiken detta avseendeiom ome-
delbart involveras diskussioneni och därtill utpekas ipartsom en
hemsk praktik, diskussioneninte med nutida politikeröppnas som
aktiva deltagare. Andå dagens politiker i medskyl-texternases som
diga då deras politik bygger idéarv förändratinte sig överett som
tid, antyder Zaremba. själva denDet socialdemokratiska ideologinär
och dess vilja bygga välfärdsstat han.äratt rutten,en som menar

för sanningshaltenSom och trovärdigheten artiklarnai stårgarant
bl.a. vetenskapen och de forskare fått möjlighet föraatt utsom nu

resultat tillsina bredare publik.en
Bilden politiken målas artiklarna,i här till delav som storupp

företrädd socialdemokraterna, vacker.inte Socialdemokraterna,ärav
understödda andra framställspartier, lurendrejareänom av som som

förtvivlat velat upprätthålla de endast företrätt detmyten attom
goda samhället alla avseendeni de skall haDevärnatsom om svaga.

blint dåligt underbyggd rasforskning och politiskatagittrott
beslut kraftigt färgadevarit fördomar. visasDesom av egna upp

inhumana bödlar i hänsynslöst berövat sinasom statenssom namn
offer fortplantningsförmågan jakteni ekonomiska besparingar.
Även de direktinte involveradevarit beskrivs politiker allmän-iom
het fega eftersom den fördaså vågat sig poli-som motopponera
tiken. förstärka klipperFör sina Zaremba uttalandeninatt argument

dåtida politiker akter, journaler, riksdagsprotokoll ochav ur
motioner:

Under riksdagsdebatten anförde MöllerGustav1941 att om man ge nom
steriliseringar kunde avskaffa hela släkter, eftergenerationsom

belastargeneration anstaltsvården, har verkligså ingen skettorätt mot
individ, däremotnågon har samhället gjort vinst, ävenmen en som man,
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beakta.uppfattning börefter DN 1997-08-minden inte såär stor,om
21.

olikaockså tillolika artiklar tjänariBildsammansättningen att
användsbara i DN,teknikpolitiker, inte"hänga utsätt en som

radasbistradär svartvitaockså i närgångnaAB mänporträtt avutan
och därpolisen,hoskonfrontationvidvid sidasida som enupp

krimi-detlite påminnerbildtyperna inte så porträtterasätt attom
1800-talet.‘7I Zarembasskola redan slutetbildade inella avsom

oflerdebatten,delen Ettför den intensivaartikel inomsista avramen
politikerframställningdrivs dennarekordårenför 1997-09-27,DN

Medi-ledamötertidigareochkvinnliga politikertill sin Sex avspets.
socialdemo-flestanämnd deSocialpsykiatriskacinalstyrelsens

kvinna,vackerovanförsidasida vidradaskrater somungenupp
från denskillnadTillbetraktaren.lersvartvitt porträtt motstortett

smyckevackertochfrisyrperfekt lagdmedkvinnan, ettsomunga
undertrycksfotografen,beredd föruppenbarligenhalsen varitom

bildmässigt.och kompetensprofessionalitetpolitikerkvinnornas
kvinnornaunderifrån medanlitebildernaFlera är en avtagnaav

ochrufsig håretlite ikvinnornabort ochtittar En ärannan avner.
ytterligarevardagskläder, och någonklädd vadi serut somsersom

politiker.och kunnigslipadhemmafrukäck änut enmer som en
förstärksoch maktauktoritetDeras partgentemot svagareen

kvinnanovanför denmed placeringenochdäremot i somunga
politiskadeviljasteriliserats sin Närenligt bildtexten 1946.mot

desida bildarvidradas sidaledamöterna dessutom ogenom-enupp
för denkunna tolkastränglig skulle svår ensammasomsommur

enligthär,politikernalilla" människan igenom. Attträngaatt
attityderoerhört nonchalanta i sinaZaremba, också har varit

sedan ipoängteras texten:
Thorssonfördethur lång tidförsökt räkna IngaharJag atttogut

folkhemmet.önskvärda iMathildes barnfram till intekomma att var
kundedagliknande ärendennämnden hadetankeMed 85 sammaatt

besök damrummet. DNstund anspråklängre idet inte än ettta
1997-08-27.

velathadefår också kritik dåpolitikerSamtida gömmauppges
Zaremba inget stårförehavanden.föregångarnasundan attmenar

forsk-ochuppslagsböckerellerskolböcker isteriliseringarna iom
hellermotarbetande.statligtskral grunddärom varitningen av

för, tidi-ursäkteller bettavstånd från,politikernutida tagithar om
liggertankegodsvilketrannsakatpraktik, eller närmare somgare
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bakom dagens socialdemokratiska förehavanden, ocksånågot som
skulle tala till samtida socialdemokraters nackdel.

Trots Zarembas kritik socialdemokraterna hög gradiatt mot
också gäller samtida politiker och politik fortsätter det rela-att vara

kringtivt dagens politiker tidningstexterna. Enda undantagettyst
dåvarande socialminister Wallström tillfälligtMargot hamnarär som

fokus då honi presskonferens med anledning DN-artiklar-en av
lovar diskutera kravetåter till deersättning drabbade medattna

regeringen. Wallström håller också kort därefter presskonfe-en ny
för de nyfikna tillresta utländska och meddelarrens reportrarna

också tillsättningen kommission skall uteda omständig-av en som
heterna kring den förda steriliseringspolitiken. Kommissionen och
Wallströms ageranden föranleder kommentarervissa och inte minst
det utländska intresset främst TV:s nyhetssändningar kom-gör att

innehålla flyktig fokuseringviss Wallström poli-påattmer en som
tisk aktör och intervjuobjekt.

de politiska handlingarFörutom själva steriliseringsdebattensom
orsakar förblir fokuseringen dagens politik indirekt di-änmer
rekt. stället utvecklar debattenI där dispytspår mellan olikaett en
debattörer förstärks allt eftersom diskussionen fortlöper. Debatt-

uppkommer främstspåret replikskiftei mellan Aftonbladetsett
Olle ochSvenning DN:s Maciej Zaremba fortsätter sedanmen att
löpa debattperioden igenom mellan olika debattörer. iblandDen
hetsiga och irriterade diskussionen gäller huruvida steriliseringsde-
batten debatt skall de drabbadestjäna syften eller denär en som om

iscensatt harnågon/ andranågra partipolitiska syften.är av som
Debattens eventuella politiska karaktär diskuteras alltså livligt,nu

egentlig inblandning politiker. stället det främstI ärutanmen av
journalister diskuterar andra journalisters och mediers inten-som
tioner:

StudioUr morgonsdndning,Etts PI I997-08-26.
Olle Svenning:

Och själva undertexten nämligen folkhemskonstruktionen,att
välfärdspolitiken egentligen bygger tanken ska tillämpa nå-att man

form rashygien, det finns direkt här. Och det jaggörgon av antytt att
tycker debatten får lite egenartad karaktär, och lite- blir liteatt en
partipolitisk. Och det förtjänar den inte.
Morgonvärd: finnsMaciej Zaremba med studion,i vad du detsäger om
MZ: baraNej jag suckar och blir lite det det harNu såtrött. är att-
inte börjat debatt detta.någon Olle börjarSvenning medännu om att,
eeh, börjar debatten med diskuteraså den partipolitiska di-sägaatt att
mensionen. har frågat underMan mig dagarna här varför det har varit så

244



ÅsA KROON

skol-förekommer ivarför det intelänge,Sverigedetta i såtyst om
haftOch harjaghistorieböckerna.finnsvarför det iinteböckerna, va-

Olle Svenningtyckerfrågan, jagdenlite svårt attatt men nusvara
varför det har varittill fråganutomordentlig illustration,lämnar omen

falska,båda citatenAftonbladet gånger,mig i tvåciterar ärHanså tyst.
denZarernba skriverhär,använderhan Z-uttryckendom här omsom

sådantnågotraspolitiken slut citat. något,socialdemokratiska Nå-citat
artiklar.finns inte i minacitat

fortsätterIntervjun

politiskgradhögsteriliseringsdebatten ikallainteDet svårtär enatt
haåläggs sinasocialdemokratinskulddebatt. Den uppgessom

nutidakonsekvenserhaantydstidengrunder bakåt i ävenmen
ochkontinuerliggrundageranden,politiska inte minst av en

medhistoria.socialdemokratisk tystnad sin Mensamfälld om
medsocialministernoch beslututtalandenundantag tas avsomav

utbredning,internationellaochnationelladebattensanledning av
ställetmedierna.diskussionen i Ipolitikerna iinte ärsagtsyns som

samhällsdebattörerkändaoch förjournalister övrigtforskare,det
debatten.reflekteraochkommentera överutrymme attgessom

fall, ochsteriliseringsdebattensdiskussionenpolitiska iDen som
da-med inslagellermellanförsden, intebreda publikenden avser

politiker,gårdagensgrad.högrepolitiker Däremoti någon ärgens
representeraderikligt30-50-talet,frånde aktivaspeciellt varsom

smick-och fögagamla dokumentfråninklippmed hjälp kortaav
skuld-ochkriminell aktivitettilltankarnabilder lederrande som

politikenbildentyngda brottslingar. Den somsammantagna av
steriliseringsdebattensbakgrundfram många texterväxer mot avav

Även försvaraspolitikensocialdemokratiskadenobehaglig. närär
undantag.medsjälva,politikerandra någradetta ängörs av
känsligtdebattgrad politisk ihögblir i ämneResultatet ettatt en

bidrarmedier,med andrasamspelmassmedium iett som,startas av
nyhets-tillleder i sinagerandepolitiskt i Dettatill tur nyanuet.ett

såväldiskussionen,politiskaegentligadendär omrapporter, men
journalisterframåtdrivsframtiden,ochhistorien avnuetsom om

minimalmedkulturdebattörer,ochnationalekonomerforskare,och
politiker.faktiskainblandning av

för-debattenpolitiker ifaktum dagens sådetGenom äratt
försökerpolitiker passivaintrycketsamladestärks det äratt somav

och världensallmänhetensbyk förundan smutsigasin Ögon.gömma
fördomsfullaoftadet itill talskommer ipolitiker ärNär texterna

uppfattaskansammanhangmoderntålderdomliga icitatoch ettsom
politikernbildenförstärksbilderstötande.mycket I somavsom
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makthungrig, nonchalant och hård samvetskval sätterutansom sta-
före individen. och med politikerinslagetI debatteni förten att

litetövrigt ocksåså makten osynlig och antydsär därför kanskegörs
desto farligare. Politikernas roll debattexternai blir undan-vara

skymd medan politiken, den definieras andra politiker,änsom av
allt föri diskussionen.står politiskaDet inslagettrots centrum

förskjuts också aning i irriterat meningsutbyte jour-nären ettman
nalister emellan vad diskussionen egentligen handlarträter om om,
partipolitik, mediepolitik eller möjligtvis både och

redanSom kan det steriliseringsdebattennämnts sägas äratt en
diskussion till delen förs ledar-, kultur- och debatt-störstasom
sidor med mindre inslag nyhetsartiklar. Aktuellts ochett av rena

nyhetssändningarRapports flertal tillfällen främstämnet,tar ett upp
under den period den utländska bevakningennär är störst,som
medan TV4 lite längre innan letar kanalenssigväntar iämnet
nyhetsprogram. Antalet insändare förekommer debatteni ärsom

få. "Allmänheten" eller opinionen heller inga begreppytterst är
utnyttjas högrei någon grad diskussionen.i Vid enstakanågrasom

tillfällen talas det hur svenska folket skäms upptäckternaöverom
och i TV intervjuas två på detgatan sägerpersoner attsom som
hänt förfärligt, de involveradeär debatteniärmen annars grupperna
främst från olika institutioner; massmedier,representanter veten-
skapen, läkarkåren, rättsväsendet och politiken.

Efter ha förekommande90-talettvå mediedebat-att presenterat
teri Sverige och övergripande beskrivit den och doldaöppna mer
bild politik och politiker där förmedlats till lyssnaretittare,av som
och läsare, kortare jämförelse mellan de debatternasgörs tvånu en

hantera bilden det politiska.sätt att av

Två debatter två bilder det politiskaav-

naturligtvisDet viktigt debatternaär ochi DNpoängteraatt att
skiljerExpressen sig punkter,många barainte vad gäller ämnet

för debatterna. starkDN morgontidning medanär Expressen ären
kvällstidning generellt har betydligt lägreen settsom en status ur

trovärdighetssynpunkt Hadenius Weibull och också8C 1997, som
har delvis publik. Medan pågicksvartpå vitt ien typannan av
knappt veckor sträcktetvå steriliseringsdebattensig 1,5över ca
månad och hade sålunda helt omfång den förra. iMenänett annat
båda fallen startade medium medvetet debatt i politisktett en en
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underframåtdiskussionendrivaaktivtoch komkänslig fråga enatt
kraftigfick ocksåBåda mediernatidsperiod.begränsadviss mottaga

från andra journa-olika håll, minstfrån inteagerandeförkritik sitt
lister.

ikonfliktsituation ExpressenstecknasInledningsvis svartuppen
allmänhet.ochpolitikermellanlöpaklyftadärpå vitt uppgesen

vil-sjudandetillovilliga lyssnaframställsPolitikerna oroatt ensom
han-vad gällerpolitikerrädsla hosgenerellmedförklarasket atten

identifierasPolitikenkontroversiella frågor.ochbrännbara avtera
människor kommer itillvilket lederfelaktigtidningen att svagasom

framställsden i Expressen,Flyktingproblematiken, ärkläm. ettsom
reak-omedelbaraochliksomdirektaochproblem i ansvarnuet svar

fokuse-fördet DNpolitiker, Iinnandagensavkrävs ärtioner sent.
konse-frågapolitisktidningstexternadäremot i varsenmanrar

skördatredan har mångaskönjasbörjarbarakvenser inte utan som
agerandeoförlåtligtoffer.oskyldiga ärDet somettanses varasom

ocksåskuld,historisk någotenbarthävdas, intedet ärutan somen
vilkaideologiskapolitikersnutidaförimplikationer rötter,har

vilar.beslutpolitiskadagens
med sinapolitikernakonfronterarpå vittI reportrarnasvart

de-detta iindrasPolitikernafrågor.opinionsresultat och sätt
hajournalisten.med Fråndialogoch för ibatten atttexterna en

huvudet istickerinstitutionsföreträdarebeskrivits passiva somsom
roll diskus-diskuterande iochförklarandefår de aktiv,sanden, en

kraften.pådrivande DNden Ijournalistenmedsionen, än somom
sker idirekta Expressen.detpolitikerkonfronteras inga sätt som

medpresskonferensWallströmpressadvisasTV MargotI enen
forumflyktigt detiinteintervjuasutländska änannatreportrar men

för iställetsteriliseringsdebatten. Idriverochinitierar att somsom
politikeroch ijournalistdialog mellanvisaExpressen nuet,en

politikersexisterandelängremellan ickeförs dialogen utsagor ur
kommenterandemellan denochakter,institutionellaochprotokoll

Även dis-ocksåpolitiksamtidajournalisten.reflekterandeoch om
samtaloch aktivtdirekttillpolitikernaintekuteras så ettutmanas

argumentationstödja denindirektföranvänds somatt merutan
illvilligdärför aktiv,DN-debattenpolitikern itypiskedrivs. ärDen

90-taletoch intar0-talenfördomsfulloch 192 0-5 tystnarmen
för-brottslingroll, liktskuldmedvetenochpassiv, somensvagen

blirsteriliseringsdebattenPolitikern ibrott.dölja sittförsökergäves
ochmycket sittharverksamhetförföreträdare samvetesomen

för utnyttja sinadragit sigintefår att sva-statrepresentera somen
förkritikfår kraftigPolitikern i på vittmedborgare. attsvartgaste
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hainte velat existerande samhällsproblem ändå möjlighetse men ges
kommentera problemen, möjligennågot kan leda till slut-att som

politiska och sociala förändringar förbättringarochsatsen att trots
allt möjliga. inbjudsI DN inte läsarenär detatt reagera som
kommit fram och endast insändarenågra i förekommer.ämnet
Opinionen retoriskt medel letar sig också sällan in isom mera

I Expressen läsarna ringa in sina åsikter vilkatexterna. uppmanas att
också publiceras flertal liksomgånger, svenskar eller "allmän-ett
heten används de viktigaste argumenterande inslagen iettsom av
debatten.

Sammanfattningsvis framställs politikerna i debattExpressens
handlingsförlamade myndighetspersoner inte vågar isom som ta tag

brännbara frågor de blir tvingade till det, kannärmen som, resonera
kring viktiga frågor. NyhetersI Dagens debatt dominerar bilden av
den skurkaktige politikern hänsynslöst utnyttjar maktsinsom gen-

Politiken beskrivs kvällstidningeni olo-temot en part.svagare som
gisk och verklighetsfrämmande, medan politiken i morgontidningen
framställs kusligt logisk och beräknande. Densom sammantagna
bilden det politiska blir detta Samtidigtnegativ. poli-sättav som
tikers passivitet olikai avseenden och bådai debatterna,poängteras,
träder bilden det handlingskraftiga och orädda massmediet framav

lyfta locket,vågar debatten, och dettai tidigareöppnasom
onämnbara.

tillNu jagövergår hur faktauppgiftervisa s.k. själva för-i verketatt
ändras under debattens beroendegång, vad vil-isägerVem som
ken genre.

"60 tvángssteriliserade"000 fakta eller förskjutning-
viktigt underlagEtt för steriliseringsdebatteni handlarargumenten
antalet steriliserade och graden vad gällertvång sterilise-om av

ringslagens tillämpning. de medietexterI refererarsom snarare
innehållet debatteni driver den framåt efter kort tidän nämns atten

svenskar60 tvångssteriliserats,000 detta varken antalet ellerutan att
omständigheterna ifrågasätts:

Att sextiotusen svenskar tvångssteriliserades rasbiologiska skälav
mellan och bör utredas1934 oberoende1976 kommission. Detav en

moderatledaren Carl Bildt idag brevi till statsminister Görananser ett
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uppmärksammas justtvångssteriliseringarnasvenskaOch domPersson.
Aktuelltmedier...utländska 1997-08-26.istortnu

tvångssteriliseringar. jäm-alltså ganska IblirSteriliseringar snart en
förändringgradvisdockkanmellan olikaförelse avtexter se enman

liksomsteriliseringarna,kringomständigheternasåväl antalet som
faktadessa mångaifrågasättandenkan finnaockså som avavman

för givna.tas
tvångssterilise-löd SverigelöpsedelDN:s 1997-08-20,På texten;

underrubri-dagframsidan i000-tals, medanrade 10 sammaman
artiklarna byg-Informationensteriliserades. iken kunde läsa; 60 000

bl.a.journalistenartikel vilkenförsta iZarembasnaturligtvisger
steriliseringarnasför hasocialdemokratinanklagar tystatatt ner

tvångssterilise-uttryckligenartikeln inte 60 OOOexistens. I sägs att
återfinnsfaktum iantyder dettaomskrivningarandrarats, sommen

Nilstalar /som/Zaremba sextonårigeflera iversioner texten. om
retoriskföljsvilja, vilketskalle steriliseras sinmot ensenare av
svenskar be-andragrunder Nils ochvilkafråga; bar ocb 60 000på

forskning visar påVidarefortplantningsförmågan. nämnsrövats som
be-iveroch välfärdspartierna visatstatlig utsovring att rensaatt en

begrepp inteTvångssteriliseringarfolkningen. nämns ut-mensom
refere-Zarembahandlingartilltryckligen relationi ävenstatens om

brukavilja tva°ngprotokolltill politiska visar på att merensomrar
fri-lagensforskningoch visattillämpning,gällde lagensvad attatt

vidaretalas detartikelillasorisk. Zarembas andrabeltvilligbet Ivar
steriliseringaroch politiker ansågsanering attatt genommanom

artikeln skriverdelensläkter. denavskaffa belakunde I avsenare
Zaremba:

blandÄven operationsbordettillsteriliserade tubbatslångtifrån allaom
utsläpadefallmedicinskafinns delde 60 OOO samt stor grupprent enen

efter Nazi-andraplatsdystra ibehåller folkhemmet Europamödrar sin
mindervärdiga medborgare.utsovradeantalet kirurgisktTyskland i

bakgrundtotala intrycket,dethindrarBrasklappen inte mot avatt
iomformuleringarolika "tvång",artiklarna och derasde två sam-av

faktisktintrycketframsida,löpsedel ochspel med 60 OOOattavger
artiklarandra i DNvilja. isteriliserats sin Att även upp-mot man

faktarutadenbevisas 1997-08-23fattat detta sätt somavsamma
cirkatvångssteriliseradesTotaltdetinrikessidan, däråterfinns står;

ZarembaosäkerheteventuellaSverige. Deni00060 personer som
rekontextualisering, iframföraville i sinär annatett samman-nu
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hang, definitivt faktum. blir också tillDetta presupposition iett en
den fortsatta diskussionen olikai medier och genrer.

förekommerDet också kritik detta faktum bl.a. fram-mot som
förs ochi artiklarAB i i DN:senare

...det hursvårt dessa övertaladesmånga ellerär sägaatt av som utsattes
för indirekt eftersom de flestatvång, steriliserade själva undertecknat sin
ansökan AB 1997-08-28.

Guillou kritiserar förNär ha framförtDN felaktiga faktaupp-att
gifter ilsknar Zaremba till och försvarar med han aldrigsig att sagt

steriliserats med60 OOO TV4:s Nyhetsmorgontvång. I 1997-09-att
tycks han dock säker,03 han väljer tillskrivaävenvara mer attom

informationen till någon annan:

Zaremba: ...det historikerna för det alltså,stårär som att man nu mera
kan med säkerhet dessa människorsäga stor att merparten av
steriliserades under tvång.

Zaremba får hel del kritik för artiklar kommersinamottagasom en
sedan tillbaka debattensi sista skälvande förminut återigenatt
understryka inledandesina argument:

kundeHur trodde humanastsig världen samtidigti slåstaten som
världsrekord fysiski stympning medborgaresina och sedan såav egna
grundligt förtränga vad den gjort DN 7.1997-09-2

ha omtalatsFrån steriliseringar benämns handlingarnaatt som nu
fysisk skribent.stympningsom av samma

liknande kanEn stegring vad gäller antalet steriliseringarspåras i
förflyttningen mellan olika sammanhang. löpsedeln sades dessaPå

OOO-tals, medan Zaremba10 och andrai60 O00nämnervara ar-
tiklar siffran artiklar62 refereratOOO". I några hurnämns ut-som
ländska steriliseringsdebattenåtergivit dyker begreppetrapporter
massteriliseringar ospecificeradeDenna beskrivning antaletupp. av

används också DN-journalisten Vinterhedövergrepp Kerstin dåav
hon i DN reflektionersinaåterger de uppgifter1997-09-07 över

kommit dageni försyn:DN:ssom genom
socialdemokratiskaDen ambivalensen avvikande har alltidgentemot

funnits, kunde till sådana ytterligheter massterili-attmen man som
hadesering ingen anat.

detta förvandlasPå OOO-tals tvångssteriliserade10 tillsätt
massteriliseringar sina mellan olika medietexter, medanresor
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"tvångssteriliseringar,transformeras tillsnabbt"steriliseringar
fysiskform blir till stympning".tillspetsadei sin mestsom

slutsatsDiskussion och

hur kanexempel,utifrån illustrativahar visat, någraJag mannu
förmyndighet ellerbildenförmedla person, representantpartav en

Analysen bil-olikafall politiken,dettainstitution, i sätt. aven
mediedebatter Visarpolitiska olikadet iden två att man genomav

ochreferenser till andraordval, positionering, atttexter, genom
bud-kommuniceraoch bild, kaninnebörder mellanmedspela text

betraktelseytligvid baraomedelbart friläggsskap inte avensom
texterna.

politikernkonfronterade stårifall, där denI Expressens cen-
sida, självajournalisternasfrån ikan säga rap-atttrum, manman

arbe-samtidigtinvandrarfrågan, ocksåochflykting-porterandet av
undersökanderollerför stärka och legitimera sina somatt egnatar

aktivochjakt rättvisa.sanningi Reportern syns somreportrar
kan in-och bild. dettabådeutfrågare På Expresseni sägassätttext

journalis-bildenochtraditionellaupprätthålla dendirekt gängse av
diskursendelviktigstatsmakten"den tredje är aventen somsom

journalistiken och dessförstårochvilket talardet sätt om
Ändå misslyckadespersonligentidningenkanroll. säga attman

troligenkritik, vilketfick massiveftersom artikelserien mottaga en
förloradupplagefallorsakade såväl status.som

ochosynlige politikern idet den stårI DN är centrum somsom
självafall kandettaför vidtalas.omtalas ställeti Iatt se osyn-man

förfrämligaytterligare ipolitikenliggörandet attett steg po-somav
från medborgarna.verksamhetderas Genomsjälva ochlitikerna att

detfolk lyckasvanligtoch s.k. DNmellan politikerdistansenöka
poli-får praktiskasedanhem argumentationhela driva somstora en

förstär-med dettakan ocksåtiska konsekvenser. Man säga att man
återfinnspolitiken idiskurs mångadenker negativa sam-somom

politikerföraktstigandeallmänthandlarochmanhang, ettomsom
ochökade klyftorpolitiker,fifflandeofta berouppgessom

Även sterilise-rollfår ipolitikenouppfyllda vallöften. annanenom
mindreden destointeringsdebatten tjänari svartpå vittän som en

ochpådrivarerolljournalistiken legitimera sinförväg att somegen
förflutna.från detframdrivare "sanningarav

isolera-kan läsasenskildahur intehar också visatJag texter som
frånförändringenförstå hurskasammanhangfrånde sitt manom
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steriliseringar till tvångssteriliseringar, från OOO-tals till10
"massteriliseringar" till. själva verket allagått ingår artiklar,I TV-in-
slag och radioreportage långa kedjori kommunikativa händelser,av
s.k. intertextuella kedjor, där budskap förändras allt eftersom de rör

olikasig medier ochgenom genrer.
Precis replikeri vardagligt samtal kaninte ord föråtergesettsom

ord ska vad har tidigarenågon inär möte,repetera sagt ett
också mediernas nyheter olikagenomgår transformeringar sin

från löpsedel till kulturartikel, och från artikel till radioinslag.väg
Alla har konventionersina och möjligheter för uttryckagenrer att

och förändringarsig därför heltuppstår naturligt. kom-Attäratt
munikationen dynamisk och föränderlig ligger själva dessiär natur.
Med detta konstaterande följer också det fakta interenaäratt som
alltid enkelt fastställa.så har oftaFörvisso vissär att typman en av
information vad faktiskt hänt, förmedlandetsjälvaom som men av
uppgiften kräver sammanhang skapas vilket också kom-att ett nytt

förändra innehållet det Språkliga förflyttningarsägs.attmer av som
innebär alltid budskapen också förvandlasi viss ochmån öppnaratt
för tolkningar det sagda.nya av

Med dessa reflektioner åtanke kan alltsåi problematisera,man
absolut avfärda,inte journalistikens objektiva"än rapporteringom

olika frågor.i Nyhetsförmedling handlar till syvende och sist om
kommunikation mellan människor, kommunikation alltären som

oproblematisk. Tvärtom den dynamisk och föränderligän ärannat
och innehåller alltid eller mindre medveten perspektivise-en mer

källa,ring, innehåll och forum för det sagda.oavsett

vad ska då utifrånMen dessa resultat de egentligenKangömman
leda till konkreta förändringarnågra Naturligtvis analyser,minaär

vilka barajag redovisat urval, främstinte framtagna förav ett att
tjäna underlag för beslut. textanalysernågra världen kanInga isom

allt hur saker och eller börting Tvärtomsäga ärensamma om vara.
bör de sambandi med forskning handlar jour-sättas annan som om
nalistik och medier också beaktar produktionsvillkor, organi-som
satoriska strukturer och annat.

kan deDäremot till eftertanke journalistiken, lik-stämma attom
andra kommunikation, enbart börinte vilatypersom av anta-

ganden objektiva, neutrala och opartiska fakta det endaärattom
journalister eller textproducenter huvud sysslartagetöversom

med förmedla, oberoende eller hosseriositetatt statusav massme-
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åsiktsjournalistikskillnad mellandiet eller Att görareportern. en
nyhetssidornanyhetsjournalistikochledarsidan på ärt.ex.

mellan åsik-praktikenförstås möjligt i teorin, i är gränsernamen
upprätthålla.enklaoch nyheten inte såter att

med varandra imänniskorsjälva verket interagerarVi iär som
ochvarandra,samspel medkomplextsammanhang,olika i textenett

förståelse och tolkningochomvärlden. Textproduktion texterav
"informa-sända ochmycket litehandlar emot"ut" taatt renom

innebörder ochsynligaeller mindreladdar allt medVition. mer
förrskriftlig kommunikation. vi;såväl muntlig uvärderingar i som

allmänhet tillsammans,och inserforskare, politikerjournalister,
roll detmediernasfruktbar debatt iverklig ochdetta, kan omen

samhället kommademokratiska igång.
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Rörelser i olika rum

Leonor Camauêr

välfungerande demokrati bygger bland fri åsiktsbild-En annat
offentligtoch samtal där alla medborgare/ning medborgar-ett

har möjlighet delta och bidra formuleratill huratt attgrupper sam-
hället bör dagens svenska samhälle detta samtal iI ägerut.se rum
offentligheten, eller mängd olika och mindreirättare störresagt en

eller deloffentligheter, till exempel rörelsers,partiers, organi-rum,
och dominerande offentligheter,mediers vilkasationers existerar

parallellt. denna artikel kommer undersöka samspelet mel-jagI att
lan delar deloffentlighetden kvinnorörelsen ochav utgörssom av
den dominerande, offentligheten.massmediebaserade

kvinnoföreningarnas värld, kommer kortjag in iInnan går jag att
begrepp och teorifragment, med hjälpnågra jagresonera om vars

har byggt den tolkningskontext, det vill det särskilda filtersägaupp
eller glasögon vilka denna värld.jag in ipar av genom ser

Glasögonen

Medborgarskap

begreppet medborgarskap har åtskilligt skrivits under deOm se-
och den litteraturen skulle krävaåren singenomgångnaste en av

artikel. här med definitionnöjer migJag att presenteraegen en som
träffandetycker både och relevant för den tolkningskontextjag är
följande.skisseras det Medborgarskap innebär tilli rätten attsom

fullo delta samhällslivet med värdighet och rädslai rättenutan samt
till formulera framtidenbidra hur samhället kan i Detatt att utse

handlar, med andra ord, definiera detta vill bli delattom som en
Medborgarskap bör dock enbart uppfattasinte uppsätt-av. som en

politiska, sociala, ekonomiska, fysiska och kulturellaning rättig-av
heter och skyldigheter, det omfattar också sociala och kulturella

tillhörighetskänslavardagshandlingar individerna Vårsom ger en
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kulturella konsumtion till exempel tidningar och TV-programav
och produktion analyser och eller broschyrer ochvisioner,av av
tidskrifter kan detta ljus den kulturella dimensioneni utgöraanses

medborgarskapet.av

offentlighet offentligheterBorgerlig och oppositionella

de samhälleligaviktigaste där människor med-sittEtt utövarav rum
borgarskap offentligheten. offentlighetsteoriHabermasJürgenär
har första kapitel därförintroducerats bokens och häri jag nöjer mig

avseendenmed flerahar kritiserats allteorin i Trotsatt notera att
kritik vill forskare, förklaringsvärdegrund ochteorinsmånga av

avfärda helt, förespråkarstyrka, den ställetnormativa inte iutan en
del omformuleringar ämnade avhjälpa dess brister. dessaEnatt av
utvecklingar offentlighetsteorin förespråkas den politiskaav av
filosofen frånavstånd Habermas normativaNancy Fraser, tarsom
antagande offentligheteruppkomsten mängd olika utgöratt av en en

frånavvikelse demokratin. myntadesnarare mot Honän ett steg
subaltern counter-publics fortsättningenbegreppet kom-jag isom

kalla offentligheter,oppositionella betecknar deattmer som arenor
för debatt och diskussion där medlemmar underordnadei grupper
för samtal formulerar deras identiteter, och behov.intressenett som

oppositionella offentligheter enklaver, deinteDessa är även om
ibland kan ofrivilligt isolerade: medlemmardess enbartinteärvara

bilda och omskapa identitetersocialaopinion sinaupptagna attav
det har sprida tolk-inom sina"rummet", strävan attutanegna en

publikenverkligheten till allt bredareningar av
offentlighetsådan oppositionell kvinnorörelsen,En utgörs av

medlemmar och sammanlänkas inbördes och medvars grupper
deloffentligheterandra både former interpersonell kom-genom av

munikation ansikte ansikte och ochseminarier,mötenmot som
kommunikationsformer.medierade består delsDe senare av egen-

producerade tidskrifter, Videofilmer,medier broschyrer ochsom
dels rörelsemedlemmars medverkan medier produceradeiav av
andra, till exempel insåndarbrev, och deltagande samtalsprogrami
och intervjuer.

Oppositionell relationellt begrepp, det vill det stårär säga,ett
för relation mellan den och deten som opponerar man opponerar

Kvinnorörelsen, till exempel, allmänt hållna,mot. motopponerar
dominerande uppfattningar vad och hur kvinna börom en vara,

vilken hennes plats det såväl det offentliga,i privata iärsamt som
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former ojämlikhet mellan kvinnor ochoch generellt, allamot avmer
män.

för sociala rörelser ochvill dock akta mig romantiseraJag att
offentligheten del till exempel neokon-oppositionella dessaen av

antidemokratiska och reaktio-och rasistiska rörelserservativa är
och ellerskiljer mellan reaktionära progressivaHurnära. man
oerhört komplicerad fråga,emancipatoriska rörelser emellertidär en

textför dennaoch det finns avhandla detta iinget utrymme att
offentlighetsteori och medieforsk-Både feministiskt inspirerad

har, det gäller kvinnorörelsen, koncentrerat sig interna,ning när
fokuserat ochoppositionella identiteter, betydligt mindremen

massmediermindre explicit rörelsers samspel med
samspel framstår desto mindre oerhört viktigtinteDetta närsom

betänker massmedierna de huvudsakligautgöratt arenorman en av
oppositionella offentligheter skulle kunna kommuniceradär sina

verkligheten till mängd olika publiker.tolkningar iGenom attav en
fokusera kvinnoföreningars samspel meddenna artikel tre massme-

fylla det nämndadier riktningjag i gapet.tar ett steg mot att ovan
omfor-vilka andra deloffentligheternade sinaIMen är en av

offentlighetsteorin analytisk distinktion mellanmuleringar gör en
dessa:åtminstone tre typer av

adult and male-dominated...the dominating, bourgeois, white, Western,
of popular, workingClassical public sphere, the marginalized variants

youth female public spheres, and the openlyclass, ethnic, alternativeor
spheres.7oppositional counter-public

offentlighetenDen medierade

kraftigt,föreningslivet sjunkitdagens har andelen aktivaSverige iI
formella medlemskapet minskat relativt måttligtdet jäm-även om

fört för sedan. utvecklingmed situationen tio år Denna överens-
deltagande,med och nedgången politisktistagnationenstämmer

partierna mötesplat-särskilt de politiskainom De gemensamma
föreningar ochför samtal mellan medborgarna partierettserna som

delerbjöd blir alltså mindre besökta, samtidigt allt störreen avsom
det offentliga samtalet utspelar massmediernas institutio-sig inom

ochnella scener ramar.
eftersom deljus framstår massmedierna paradox,detta åI som en

förmedlar offentliga samtal och andra sidansidan merå styrsena
eller marknaden bör kommaeller mindre direkt statenav av
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ihåg viktigt drag offentligheten, definieradesdensåatt ett av som av
Habermas, den självständig från och marknaden.stårär att staten

Dahlgren föreslår indelning den medierade offentlighetenen av
underlättar dess studie. skiljer mellan denHansom gemensamma

och förespråkande sfären.9den dominerande medierDe större som
bygger den liberala opartiskt alla medborgareprincipen tjänaatt
finner den sfaren, vilken efterinom universa-strävargemensamma
litet. medier riktar till medborgarna deras egenskapDessa sig i av
medlemmar olika sociopolitiska formationer, fråni den lokala orten
till länet, och den globala gemenskapen.nationen Den gemensamma
sfärens uppgift upprätthålla bland deltagare kul-sinaär att sortsen

erfarenhetturell demokratin. finns dock iDet mångaav grupper
samhället sfär.tillträde till denna föresprå/eandeinte Denägersom
sfaren, andra mångfaldsidan, består mindre medier frånå av en av
politiska rörelser, ochpartier, intressegrupper, organisationer nät-
verk: nyhetsbrev, elektroniska anslagstavlor, närradio, tidskrifter
och sfär där alla medbor-organisationspress. Denna utgör en arena

kan föra fram särskilda och/ eller kulturellaintressengare gruppers
och politiska tolkningar verkligheten, och samtidigt utveckla sinaav
gruppidentiteter. detta Dahlgren, kan de förespråkan-På sätt, anser
de medierna delvis fungera offentligheteroppositionella försom
olika grupper.

Distinktionen sfärernamellan de analytisk: praktikentvå iär
fungerar de isolerade från varandra. kan talainte Man tvärtom om

ständigt och dynamiskt mellan sfärenssamspel denett gemensamma
medier och delar den förespråkande sfären, vilket, enligt Dahl-av

bidrar till upprätthålla mångfald perspektiv inomattgren, en av
offentligheten.

samspel vitalt för demokratin, enbart deDetta inte margi-är ur
naliserade synpunkt, också alla andra medborga-utangruppernas ur

de elementära politiska och sociala rättigheterFörutom mestres.
individ förbehöver med värdighet delta detvarje åtnjuta iattsom

demokratiska samhällslivet, fordrar fullständigt medborgarskapett
tillgång till relevanta symboliska handlarDet sortsresurser. om en
medborgerliga rättigheter,kulturella vilka, enligt Graham Murdock,
omfattar informationtill vidaste möjliga betydelsefullarätten om
politiska, ochsociala ekonomiska aktörer till exempel regeringen,
företag, sociala ochrörelser transnationella organisationer; rätten
till mångfald personliga sociala eøfa-representationer ochen av av
renbeter; till kunskap, det vill tillgång till förklaringarrätten säga av
de krafter formar till tolkningsramar pekar kopp-nuet,som som
lingar, och och till deltagande, det villmönster rätten sägaprocesser;
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röst.liv med detta perspektivtala sitt sin Irätten att egetom egen
kan sociala rörelsers tolkningar verkligheten intesäga näratt avman
bereds eller enbart trivialiseras massmedier, berövasutrymme av
alla information, den erfarenhet och den kunskapmedborgare den

de har samtidigt rörelserna själva berövastill, sin rätträttsom som
till deltagande.

kollektiva handlande befinner skärnings-Sociala rörelsers sig i
mellan politik och kultur: handlandetpunkten orienteratär attmot

förändra maktförhållanden den politiska dimensionen attgenom
dimensionen.omdefiniera kulturella Rörelsersvärlden den om-

omfattar element,tolkning världen sällan utopiska visionerinteav
kanhur samhället skulle kunna detta ljusI säga närut. attse manav

medieanvändarna ocksåmassmedier rörelser, berövasutestänger
framtidsvisioner.

Medieforskaren förstår samspelet mellanLiesbet Zoonenvan
massmedier och rörelser interaktion mellan två sammansattaensom

symbo-sociala aktörer. Rörelsers kollektiva identitet skapas genom
interaktioner och medliska till exempel debatter rörelseninom

utanföraktörer den. denna massmedier viktigI är part.enprocess
och ochväljer betonar händelser och drag hos rörelsenvissaDe

försummar offentliga identitet,andra. detta skapas rörelsensPå sätt
ideologiska, och individuella för-där organisatoriska, yrkesmässiga

roll.handlingar och konflikter nyhetsmedier spelarinom storen
offentliga identiteten inverkar alltid, enligt Zoonen,Den van

rörelsen, främja aspekter och underminerasjälva vissaattgenom
dettaandra. blir denna identitet inlemmad rörelsers kollek-På isätt

identitet. offentliga identiteten skapas interaktiontiva Den genom
mediermellan och rörelse, interaktionen inomäger ra-men rum
för hegemoniska sociala ordningen.denmarna

teorifragment till-de begrepp ochjagNär presenterat somnu
kommertolkningsram, glasögon,min mina jag iutgörsammans

för reflektera formerna förredogöra ochavsnitt övernästa att sam-
kvinnoföreningar och massmedierna.spelet mellan tre

Samspelet kvinnoföreningar ochmellan
massmed ie r

empiriska material denna artikel grundar kommersigDet som
kvinnoföreningar,från forskningsprojekt identitet,störreett om

massmedier. etnografiska ochoffentlighet och projektet har bådeI
använts.metoder detta fokuserartextanalytiska jagavsnittI tre
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viktiga aspekter samspelet mellan kvinnoföreningar ochtreav mass-
medierna: resultatet samspelet det uttryck densig iså tarcw som
faktiska mediebevakningen; villkoren för samspelet och dess konse-
kvenser för föreningarna. aspekter olika mycketDessa ägnastre ut-

underavsnitten beroendei min genomgång ärattrymme pro-
blemorienterad heltäckande.änsnarare

föreningarnastuderade kvinnojour medelstor stadDe iär en en
fortsättningen kallarjag i lokalgrupp inom Kvin-som jouren, en

nofronten och förening feministisk kulturtidskriftuten som ger en
kommer kalla Tidskriftenjag uttalade målsom att attvars var er-
forumbjuda för feministisk debatt. verksammaDe två iärett senare

storstad.en

Resultatet samspeletav

förstället redovisninguttömmande massmediernasI göraatt en av
bevakning föreningarnade fokuserakommer jag någratre attav
aspekter relevanta offentlighetsperspektiv. jagär ettsom ur av-
handlar förening för och sammanfattarvarje först bevakningenssig
huvuddrag. sedan och de intervjuade för-minjag presenterar
eningsmedlemmarnas analys den, och för slutligen diskussionav en

bevakningen utifrån offentlighetsperspektiv.ettom

omskrevs artiklar, och ledarei publicerade lokal-jouren notiser i16
tidningar under Ungefär hälften artiklarna handlarår. jou-ett av om

och/ eller innehåller med dess medlemmar,intervjuer eller medren
misshandlade kvinnor har kontakt med den. längrevarit i Tvåsom
artiklar denna tillhör deni subgenre kallar förjag miss-grupp som
handelshistorier: kvinna berättar misshandelsin ien om en person-

och rubrikerna lätt dramatiska. andra hälften omfattarDenärton
stycken olika perspektiv handlar misshandel och där jou-som ur om

eller mindre kort. Enligt informanter sändeminaomnämnsren mer
insändarbrev under vilka blev publicerade redi-jouren året,tre utan

femSammanlagt nyhetsinslaggering. sändes SVT:sjourenom av
och regionala redaktioner.SR:s

Artiklarna innehåller del beskrivningar denjouren soci-om en av
ala företeelsen misshandel kvinnor, genomgående be-mäns av som
tecknas kvinnomisshandel, föreningens arbetssätt. Ensamtsom av
del beskrivningar använder siffror det villsig jourenssägaav

statistik och tillinterna exempel det antal kvinnor boddeanger som
under och det telefonsamtalijouren antal fick.år jourenett som
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olika sif-Siffror förekommer hälften artiklarna, dei ärävenav om
fertunga.

Artiklarna innehåller också tolkningar, det vill säga utsagor om
orsakerna till misshandel eller dess ökning. Bland orsakerna nämns

medievåldalkohol, narkotika, ekonomi, det Ökade våldet samhället,i
arbetslöshet och psykisk sjukdom. Tolkningenoch miss-avporr,

ochhandel uttryck för makt/ dominans samhälletimänsettsom
före-familjen den tolkning verkligheten jourensom är av som

förekommer och den det, detspråkar i tvåtvå gånger, ärnär gör
Orsaksbilden, det gällermedlemmars i intervju. närutsagor en

föreslås.eftersom olika orsakermisshandel, brokig, så mångaär
enhetlig: flesta tolkningarnaplan bilden de inteMen är tarett

könsmaktrelationer beaktande.i
Flera urvalet omskrivs intei Jour X,gånger Jouren utansom

det handlarbara alla staden vadi visste För-X, om.som som om
ofta etablerat begrepp,eningsmedlemmar deras Jour ärsäger att ett

fråga inställerde lite stolta siginte Dennågot såär över. somsom
artiklarnaomedelbart etablerat vad Förekomsten iär, ut-avsom

och Amandatryck hjälper andra misshandlade kvinnorLenesom
tillsammans medhar hjälpt kvinnor bort från slåendemånga män",

offentligstatistiken stödinsatserna, bidrar till konstrueraöver att en
Å andra sidan kanidentitet: blir vårdinrättning.Jouren sorts manen

bidrar till skapa dennasjälv, omedvetet,jourensäga änatt attom
beroende kommunala bi-identitet, det den, grundi sittatt avav

offent-samhällsnyttadrag, själv tvingad bevisasig sinatt genomser
liggörande internstatistiken.av

föreningenoch anställda tycker den bildFlera medlemmar att av
tycker demassmedierna ochpositiv. Sonja Titii närattsom gavs var

det. Samtidigthar velat sprida har de kunnatvianågot görapressen,
hartycker flera informanter bevakningen varit "oini-mina attav

"beskrivningar och snaskigatierad, media intresseradeäratt mer av
reflektera till våld kvinnor, ochdetaljer orsakernaöverän motatt

aspekten", vilket beromedia belönar den personligagärnaatt anses
det säljer bättre."att

blev medlemmarmisshandlade kvinnor sedan ijourenTvå som
misshandelshistoria för medierna. tyckerhar berättat Lovisasin att

dem hardet viktigt massmedierna:i "Förär att ut som samma
frågadehar det här. deproblem det viktigt andra så Närär att attse

hjälpa andra. ochdet jobbigt, det viktigt Titi, Sonjaär attvar men
framträder meddäremot skeptiska kvinnorVi är egetmot att namn,

kundegrund de praktiska konsekvenserna, Vi inte på-menav
övergripande diskussionhade haftminna sig att omgruppen en mer
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för- och nackdelarna med misshandelshistorierna. kvinnorDe som
framträder tycks uppfatta själva fångna dilemma:sig dei ettsom om
framträder medierna för problemet finns, kan dei visaatt att
drabbas praktiskt de verkliga ochsittom samti-namn,rent anger
digt det risk de bidrar till medierna trivialiserar deras histo-är att att

och avpolitiserar själva företeelsen;rier de från fram-avstår attom
träda, bidrar de till problemet eller begränsa diskussio-att tysta ner
nen.

Kvimzofronten fick väldigt lite uppmärksamhet från tvåpressen ar-
tiklar/ under och från radion. stycke handlarnotiser ingentvå år Ett

broschyr pornografi Kvinnofronten, och denutgivenom en om av
andra föreningen mycket kort. pressmeddelandenTvånämner samt
föreningens nyproducerade broschyr kvinnor och skickadesEUom
till tidningar den storstadsregionen där studeradei den lokalgruppen

verksam resultera artikel/ hari notis.någon Däremotär utan att en
del samtalsprogram börjat uppmärksamhet för föreningeni TV Visa
under de handlar byggeråren. Detsenaste om program som

konfrontationoch mellan försensation olika åsikter,representanter
och fortsättningen Vox-pop.kommer kallajag i attsom

informanterTvå deltog sådanamina i Ettettav par program. av
dem innehöll inslag där och Daniela diskuterade be-Susanneett en
handling för våldtäktsmän med fick kortKvinnornaexpert.en pre-

förening ochsin betonade sexualiserade våldmänssentera att mot
kvinnor samhällsproblem. tolkningar kontrasteradeDerasär ett mot

tyckte det biologiska faktorer får vissaärexpertens, attsom som
våldta. drag kan programledarenImän sägaatt attgrova man var

lika ironisk och ifrågasättande kvinnorna hanmot motsom var
huvudargument medicinsk behandlingKvinnornasexperten. attvar

den lämpliga för hanterainte socialt problem.strateginär att ett
Utifrån de det offentligvilkensvårtär avgöratre attprogrammen

identitet konstrueras föreningen, synnerhet därför dei attsom
medlemmar framträdde dessa ficki väldigt lite.två sägasom av

uppfattningDanielas är attom programmen
det handlar intresserad uppfattning, detinte vårärattom man av
handlar föra framska åsikt, tillräckligtinte vår äratt utanom om

och tillräckligt starka och tillräckligt driftiga, då får chansengapiga,
föra fram något...att

Tidskriften år.omskrevs artiklar/ under flestai notiser De15 ett av
dem innehåller kortare eller längre olikarecensioner av nummer av
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tidskriften, består stycken den mycket kort. Inämnerresten av som
de längre finnerrecensionerna redogörelser för numretsman

och de tolkningar verklighetenn några därämne av ut-av som
trycks enstaka Tidskriften sådannågot citat. har inte säntsamt som
insändarbrev eller debattartiklar till andra medier. har fleraDäremot
enskilda redaktionsmedlemmar, själva inom yrke arbetar/sittsom -
medverkar andra medier, publicerati olikasig i tidningar.typer av
Vissa vid deras de redaktörer förgånger Tidskrif-ärattanges namn

här artiklarnaDe ingår urval,inte i mitt påpekarjagten. men om-
ständigheten därför omnämnandet Tidskriften del andraiatt av en
tidningar kan ha konsekvenser för dess spridning, det vill fun-säga

reklam eller påminnelsenågon Tidskriftenssortsgera som om
hittade baraexistens. radio- ochJag inget TV-ett program som

Ävenhandlade Tidskriften sådan. här gäller det någraom som att av
dess redaktörer medverkade radio- ochi TV-intervjuer och debatter

de därvid oftanågra gånger, presenterades Tidskriftenssamt att som
redaktörer.

flesta artiklar urval förekommerDe i mitt tidningars kulturav-i
delningar. Tidskriftsredaktörernas akademiska och medelklasstillhö-
righet påpekas flera artiklarna.i lovordar förrecension denEnav att
den spännande, rolig och frisk, för den blandar allvarär atten annan
och självironi innehåller analyser, självupplevda erfarenhetersamt
och distanserande inslag, tredje för den ständigt uppslagsrikäratten
och inbjuder feminister och dess kritiker till samtal, och fjärdeett en
för den företeelsergranskar feministiskamed glasögon ochatt
lägger genusperspektiv vardagslivet och dess miljöer.ett

Kritiska omdömen kan gälla förenklingarde och krampaktiga
analyser finns bildsi tvetydighet, ärettsom attnummer, en numren

och Tidskriftenojämna, förmådde avhandlainte visst ämneatt ett
adekvat Tonen artiklarna korrekti och iblandsätt. är ävenett

berömmande.
offentliga identitetDen artiklarna konstruerasi Tidskrif-åtsom

inbegriper drag spännande, rolig frisk.ochten attsom vara
intervjuadeDe gruppmedlemmarna nöjda med medie-iär, stort,

bevakningen Tidskriften. tycker den har och,De varit positivattav
Linnéa, den har kritiserats har det hygglig och befo-Varitsäger när

gad kritik. Publikationen har, enligt henne, sällan för avsikt-utsatts
ligt felläsande artiklar. påpekade de flesta artiklarnaHanna äratt
skrivna solidariska, feministiska kvinnliga skribenter, vilket fårav
stöd dagstidningsurval.i mitt
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TidskriftenochbådeSammanfattningsvis kan jourensäga attman
sfärensuppmärksamhet från denfick relativt stor gemensammaen

jourmedlemmarsförekomsten massmedier blirmedier. iGenom
ochutanförtillgängliga för publikerhandlande och jourensutsagor

bevakning-oppositionella offentlighet. ikvinnorörelsens Genom att
tillochhandlingarbetona aspektervissa jourens utsagoraven

ochför misshandlade kvinnorexempel deras stödinsatser tona ner
deras tolkningdimensioner dessa,kontroversiellaandra, somavmer

samhället,uttryck för dominans ivåld kvinnor mänsettmot somav
offentlig iden-och skapar dennonnaliserar massmedier jouren en

medvetnajourmedlemmarnavårdinrättning.titet ärsortssom en
hanedtoningar och verkarbetoningar och idessa accepte-stortom

funge-egenskap massmediersinneboendedessa i sätt attrat som en
ra.

undersökta knapphändigautgångspunkt detMed i årets massme-
det talaKvinnofrontendiebevakning någonsvårtär att attomav

kanföreningen.offentlig identitet överhuvud skapas Snararetaget
den finns inte iden osynliggörs eller nästansäga tystasatt ner:man

den finns,Och de enstakasfärens medier.den gångergemensamma
känne-TV-formatdentvingas in i vox-pop programmensett som

offentligaredigering det medierademycket starktecknas avav en
framför kun-samtalen främjar konfrontationredigeringen som

tolkningar.skapsproduktion och brytning motsattaav
uppmärksamhetTidskriften kanske den åtnjötär mestgrupp som

artiklarsfärens medier, delsfrån den genomgemensamma
publikationenkultursidor handlade ihuvudsakligen som om

också verksammadel dess redaktörer idelssig, att varen avgenom
ochoch medverkade debatter intervjuer.medier i Denövriga

dragbevakningen inbegriperoffentliga identitet skapas i somsom
huvudsakligenoch frisk.spännande, rolig Genom att upp-att vara

kulturellafeministiska akademikersTidskriftenfatta en gruppsom
di-utpräglade politiskabekostnad dessprodukt vissapå merav av

tolk-till delförbiser massmediermensioner viss några gruppensav
förexempel denoch strävanden, tillningsramar utgöraatt arenaen

olika feminismer.samtal mellan

för samspeletVillkoren

harmassmedieuppmärksamhet varitrelativt jourenDen stora som
vilket kan beroolikaföremål för upplevs medlemmarna sätt,av
medanuppgifter de har föreningen: Sonjade olika roller och i en

enbart tycker i sinstyrelsemedlem den positiv, Titi, somser som
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egenskap anställd har upplevt vardagsliv, det kanjourensav att vara
besvärande ibland denästan blir otroligt ivriga vill jouren

uttala sig allt möjligt, till exempel fallet med den häratt om om
drev massageinstitut". avböjerNär jourenettmannen som att

kommentera eller journalistnågot lokal där deti sinatt ta emot en
också bor misshandlade kvinnor, tycker journalisterna liteviatt är
tråkiga", tillägger Titi. aspekt det vardagliga samspeletEn annan av
med massmedierna har med den tidspress dessa arbetargöraatt som
under. anställd ogillar till exempel hastiga telefoninter-Moa en

...då harvjuer: ingen möjlighet korrekturläsa och ingenattman
kontroll de klipper bort tycker vik-någonting jagöver ärom som
tigt". Journalisterna kan också bli kontakt medivriga miss-att
handlade kvinnor, Titi:säger

hon journalist, tyckteen min snorkigavi ville lämnaanm intevar som
och berätta för de ringer och vill ha misshandlad’nusägerut om en

kvinna, det vanligt, kan fixa ställerni och berättarnågonär som upp
liv detsitt olika hur de låter också, ungefär skanuärom som

ha blirnågon sensation, rädd, det lättinte lämna sigså iärman att ut
tidningen, har haft dåliga erfarenheter dem med incestgått utav som

tyckerTiti tidningarna och radion ringer det"när något, nå-äratt
till exempelsensation", misshandelsrättegångnågon ärgon som

mycket omtalad. långa erfarenhetGenom sin vardagslivjourensav
hon medveten riskerna med uttala stadensigär ärattom ovarsamt:

liten och det lätt avslöja misshandlad kvinnas identitet,är att en
dessutom har det blivit komplicerat för blandas det inattmer nu
vårdnads- och umgängesfrågor det svårigheteringa kom-så är att

media, skulle kunnai med mer".utma vara
erfarenhetTitis hon brukar "bli bortklippt", och "tidi-är att att

ville journalisterna slutklämmenpåtvinga Men inteärgare mans-
Åhatare, det mindre det dag. andrai sidan tycker honärmen av

hon har felciteradinte blivit eller har behövt demen-jourenatt att
anställda brukar be journalister läsajourens artiklarnatera. att upp

före publicering.
verksam medelstori stad.jouren medlemmar ochNågraär en

anställda känner del journalister sedan länge och finnsdet tvåen
de särskilt respekterar. till exempel, brukadeTiti, mötasom en av

dem dag tillvarje sin jobbet under period, och det händeväg en
de stannade och bytte ord. journalister olika tidningarnågra i tvåatt

får regelbundet, begäran, föreningens medlemsblad tillsäntegen
sig.
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artiklarnaslutsatser analysentestade minajagNär avaven av
vårdinrättning,framställdesnämligenmed JourenMoa, att som en

medhöll hon mig:
det,delsframställs, ochtycker det det jag...jag så ärär att...tror na-att

framställt det det jaghar.. viset...massmediaturligtvis mensom
fram-för det denföreningen kantycker också sig..taatt.. ansvar
till bitharoch dethjälporganisation, ju,ställs är enmensom en

med och..faller bort, kommer jaglite inteockså, atttrorsomgrannsom
harorsaker...en orsakerna jagväldigtdet har många är atttror manav

rik-föreningen,förankring, liksom, intefeministisk i sådålig att man.. ellerinsändare det eller det,skrivaoch uttala sigtigt vågar ut om
fundera det liggerdet kansedan nå-jag inte, på,så, vet ommanva...

med... vill ha bidragenbalansgångenbakom, den här attattgonstans
2°lagom här,liksomkvar, ska vaprovocera

detföreningen starkt beroendeverksamhetdriva sinFör är avatt
förlora detinför riskängslankommunala anslaget. varjeårliga En att

berättaderedaktör,medlemsbladetsocksåpåtalades Vi, omsomav
poli-aktivtill medlem ihände maken somnågot när ettvarensom

för sedanfrus medlemsblad,lästetiskt sin några årparti :
en...poli-tyckte fördedär, hanhade hakat någontinghan sigupp

skulleslutadepropaganda som...han inte såtisk på, såså arg omvar
budmefter det blevhårdamed anslaget, dettill blevhan såatt varavse

bladet detordföranden och godkänner innandet gårtittarså ut...att

uppfattas kontro-kanbad exempelViJag utsagor somatt somge
det lillamedversiella: det har minsta... göra, taratt manmannen

detdet skämt ellernågonting ärär omomom mannen,upp
de aktivavardaglige stadsbon iallvar...alltid...därför denatt ser

med-"manshataremanshatare. någotAttjouren är somvarasom
för. be-med har anklagats Viföreningar har arbetatallalemmar jagi

sade: detintervjuade hennenärradioreporter a,rättar att somen
manshatare allihopjobbar kvinnojourenalla, ni ärattvet som

med-det. tyckerväl Titidu i Jourenssäger attvet att stan man
får välja ordenderas stad:speciellt det ...vilemmar drabbas iav

manssamhället,det lilla negativa såminstajämt.. ärsäger om
guldvåg.skamanshatare vägas

anställda fanns dagligendet depraktiken jourenI somvar
regel relativtideellt och vistadesstyrelsemedlemmarna arbetade i

frågor.oftast besvarade journalisternasdagarnasällan där som
mediekontakt. Titide minns,Ibland uppdrogs initieraäven att en

och med order,kunde tilltill exempel, "det säger,att omvara en
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ordförandenapril ska ha tidningen. Enligt skulleinnan ni varit i en
ansvarsfördelning frågorlämplig låta de anställda besvaraattvara om

misshandel och vardagsarbete, och styrelsen handJourens ta om
föreningsfrågor. fungeradebredare också det praktiken,iDet såvar

hälftenenligt anställd under undersöknings-minMoa som var av
haftperiod. denna verkar haprincip, inteFörutom jouren någon

artikulerad massmediestrategi, det vill tydligt uttalade riktlinjersäga
för vad ville åstadkomma med kontakter medsinaman mass-
medierna.

Daniela, medlem Kvinnofronten, inbjöds deltai iNär att etten vox-
behandling våldtäktsmän, fick hon bara tim-trepopprogram om av

för bestämma berättar hon. Producenterna användesig,attmar ar-
hon deltog, skulle oemotsagd.inte stågumentet att expertenom

Sådana har troligen stark inverkan kvinnorna iargument en
denna eftersom de de haftmedvetna har väldigtär attgrupp, om
tillfällen framträda massmedier tiden.i Hon sägeratt senaste att
hon förhandlade och tvingademed producenterna honigenom att
skulle ha medlem med Danielas berättelsesig. Lyssnaen annan

det hände före direktsändningen:straxom som
de sade skulle hetsiga möjligt och skrika mycketså såatt vara som

möjligt, och de hade lurat förprecisexperten sätt,som samma
träffade honom och han hade fått flera dagar haninnan tidigareveta att
skulle ställa han skulle lugn och forskningi sinatt presenteraroupp,
ensam...där...

kvinnorna väl medvetna "det denDe två är äratt typenom av pro-
har chans med seriösa ärattgram en vara mer program mer

sällan hade tidigare kontaktat olika ochi. Föreningen TV-program
erbjudit bli intervjuade eller medverkasig sätt,att annat men

svarade. vill dock akta föringen migJag göraatt vox pop program-
till de enda bovarna dramat: public televisionensi serviceävenmen

nyhetsinslag kan problematiska det gäller förmedlanär attvara
tolkningar verkligheten. och Daniela tyckerSusanne attgruppens av

det skillnad mellan och det nyhetsinslagär stor Vox-pop program
där föreningsmedlem, intervjuades: vill deVeronica, "Hären annan
ha kunskap och åsikter och analys, konfrontation, de låterinte
henne det Visade inslaget be-sigprata. Men sågatt personer som

för dem de riktigt hade hört vad sade: detinte Veronica gårrättat att
fort, Daniela, folk tycker hon och sadeså "så nå-säger att att var

bra ska finnas det här degonting inte sättet,attom porr men
flesta kan redogöra för honalltinte precis om.pratarsom
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förening-massmedier,aspekt samspelet ocksåEn annan av som
påtalats Tidskriften, oftamedia vill ha särskildaiHanna är attav

för Enligt Daniela berorinte representantpersoner, en gruppen.
detta medier behöver allt läggerinte signågon näratt trots som
diskussionen börjar hetta". de ska ha käntSusanne säger att ett
ansikte folk känner eftersom media också byggerigen...som upp
det här ha ansikte förska detvarje grej, äratt ettman upp-
byggt ska kollektiv medinteså, inär ärettman vara man me-
dia....

verklighetentolkningar betonar de intervjuade kvinnor-sinaI av
konsekvent företeelserstrukturella analyser misshandelna av som

och pornografi. har identifikationockså stark med kvinnorDe en
och lika konsekvent kritisera andra kvinnorvägrar attsom grupp

offentligt. deltog inspelningen däriSusanne ettav vox-pop program
hon uttalade flera försökte föraoch fram bredare struktu-sig gånger
rella analyser. det redigerade blev endast hennesI programmet tre av
repliker kvar:

hade till dem producenterna, tänkerjag min Jag inteanmsagt att
till det och hoppadär de här kvinnorna, det jag,vägrarprogrammet
för jag det dem ska hoppa porrindustrininte jag på,äratt utananser mer
och sexindustrin, och det sade ockå de klipptejag i programmet, men
bort och framdet kommer kameramannen till migsåärnär paus,
och det du du den endaBra någotsäger säger, säg är sägermera, som

det här djävlavettigt i programmet...

fotografenberättar vidare zoomade henne hela tideninHon att
vilket också det sända för ha bra bildi programmet, attsyns en
henne fall hon sade deigång, något. Honen var en av som
hade mikrofon hela tiden kunde vad villesig jag jag"så sägaatten

helst". förintervjun, försökte producenter-Susanne,Inär sägersom
henne hoppa de här kvinnorna mig"attatt attattna

de här kvinnorna horor eller sådant där.någotsäga att var...
Liksom kvinnorna har Kvinnofrontsmedlemmar blivitijouren

kallade manshatare eller fått frågan de det. det medier-Närär ärom
ställer sådana frågor, tycks både Daniela och Susannena som upp-

fatta då skriver dem bestämd debatten.in i position i Jagatt man en
frågade Daniela det kan finnas andra förhålla sigsätt änatt attom

eller nej:svara
fast det med sådana saker fastslagna...svårt något såär är.. sätt,som
kallade feminister, för skulle tillsanningar någon sägaatt..om om

och du manshatare,mig väl eller media, då eftersom deta, iär
underförstått feministeralla rabiata manshatare... då jagså,är är äratt
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manshataredet, vad rabiat intejag jag jag Nej,så sägerän säger, är om
då kan möjligtvisrabiat manshatare, älskarjag jag jaginte män,är vara

manshatare.. och deticke manshatare, med alla andra jagärva, svar
då, media...tycker det gällerjag strategier,svårt,är när gentemot

frågor denna och deltagan-Daniela och har diskuteratSusanne som
medlemmar, verkarde samtalsprogram med andrai men annars var-

föreningen helhet haken den studerade lokalgruppen eller i sin nå-
tydligt uttalad massmediestrategi.gon

LLLs v;u
Tidskriften fick från hel del massmedialiKvinnorna starten en upp-

förhöll början:märksamhet. berättar hur sig iHanna gruppenom
hur fungerar, det här medväldigt...klara tycker mediajag,över, attvar

varför blev det, detoch bli exponerad, vi,tjej visste varvara ung man
sade hadehelt klara det kritiskainte nej,så så attvar men

sade tillmedia, hela tiden, till exempelstrategi nejattgentemoten
början,och deladei TV jag, iett närvetvox-pop program upp,

för alla fårdet började bestämde grej,ringa, varsinså OK, göraattoss
framställasväldigt måna attom som en grupp...var

hade diskussioner huruvida dede början långaminns iHanna att om
kommersiell kanal.skulle delta i i Några årett vox- pop program en

därefter, tyckte hon med tanke kultur-gjordes,intervjunnär att
tidskrifternas ekonomiska villkor, kunde ha exploaterathårda man

Ävenför fler Fridadet här mycket minnsprenumeranter.attmer,
skulledär diskuterade hur ochde "maratonmöten mangruppen var

intervjuadeverka feministisk demokrat.och De"Hur är man en
varför avböjde medverkakvinnorna flera orsaker till de iattanger

skäl", detdet ideologiska "mer attvarvox- pop program: var av
för med här vulgomedi-förlora skräcken deivinnaän att att vara

figurera med ansikte, ängslanvilljag i TV mittinteerna, "att att
trovärdigheten, och ställde väldigabort ochsiggöra tappa att man

behövde ha alltinkrav själv och troddesigpå att man svar
TidskriftenKvinnofrontmedlemmarna, tyckte kvinnorLiksom i

ville dem bestämda debatten:massmedier placera positioner iiatt
gruppmedlemmarna ville bli "den här gulle-Frida mindes inteatt

feministerpolemik med äldregulltjejen och kommainte i som man
hörn".tiden ville, villemedierna, hela in imin anm ettman oss

med metafor: debattsituationen,uttryckte detLinnea atten man
fri den riggadkanske har är närtror att man en scen, men man

debattörer till talking heads,kommer in. TVHon görattanser
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och fruktan skulle diskvalificera frånmin jag mig jour-största är att
nalistrollen för har blivit talking head.jagatt ett

tidskriften hade funnits och massmedierna börjadeNär ett tag,
söka specifika började gruppmedlemmarna iutpersoner, mer
egenskap individer. gjorde också framträddeDetta någraattav
oftare andra.Tre de intervjuade kvinnorna har andraskrivit iän av
tidningar och medverkat radioprogram. har fram-i några Hanna

oftare debattprogram både radio ochi i tycker denTV. Honträtt att
med medier har släppt och tycks havärsta ångesten iöver att vara

byggt kriterier för hon fram-uppsättning skaavgöraattenupp om
träda eller det kan gälla debatt där företrä-medier behövernågon
dare för hon tycker försvara,position värd ellerär atten som en
uppföljning hon har skrivit tidning:inågot ...nustörreav som en

maktfaktor och maktfaktorer folkjag detmåsteär utmanaen
finns ställa kriterier frekvensenAndra detupp". ärett attansvar
ska för ofta, huruvida hon harinte den frågainågot sägaattvara

avhandlas ochi hon frågan viktig.ärprogrammet, attsom om anser
tycker hon har haft lite småsnobbig inställning till TVHon att en

förut, och radio harTV räckvidd. Kvinnopolitisktstörreattmen
därfördet ganska rationellt radiostudion, tillägger hon,in iär att

för fårdå spridning hela landet.överman
medveten de roller framträderhon tilldelas honHanna är närom

medierna: ibland handlar deti medier vill ha med kvinnaattom en
sådana där oerhört gubbtäta för sådan därpå jag ärprogram en
ska dem. Handlar detuppnosig då "skamotsom vara om sex, man

moraltant...som och fult.sitternågon säger ärattvara porr

föreningaralla medlemmarnas berättelse villkoren förFör utgör om
deras samspel med den sfärens medier provkarta pågemensamma en
brytningar mellan föreningens och mediernas organisatoriska ruti-

tolkningsramar och det gäller kanintressen. När jouren,ner, man
de lokala massmedier synnerhet tidningari jourensäga att som

förhållersamspelar med föreningentill till leverantörsig som en av
begärliga de vill föreningen ska uttala "alltsig möj-utsagor att om
ligt, de misshandlade kvinnor medierna vill inter-personer som

och händelser.vjua begärde lokaltidningsjournalisterDessutom två
medlemsbladet regelbundet till Allt detta tydersig.säntatt att

lokala massmedier kvasiofficiell nyhets-Jouren typser som en av
källa. Andra brytningar har med tidsaspekten till exempelgöraatt
konflikten mellan tidnings behov snabbt telefon-göraatten av en

och jourkvinnansintervju läsa föreintresse publice-att manuset
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tillplats, kommavilljournalistenrumsaspektenmedring, vara
boendeskydda de iouren,villjourkvinnanmedanjourlokalen,

misshandladeskyddavilljourkvinnananonymitetsaspektenoch
misshandelshistorier.villjournalisteridentitet,kvinnors tag

ostraffat kanmedvetna inteJourmedlemmar är ut-att manom
uppleverochgäller köndetdominerande tolkningsramar närmana

manshata-betraktadebliförvälja orden, intefårde jämt att somatt
förmildrarrundar ellerdel medlemmarmedförDetta avatt enre.

kon-uppfattasdesakeruttalarde siguttrycket när vet somsomom
talet börförmildrademanssamhället.exempel Dettroversiella, till

lokalamed desamspeletförtill villkorenkopplasenbartdock inte
omständigheterutommedialaframkallas ocksåmassmedierna: det av

anslag.kommunalaberoende MenstarkaJourens oavsettavsom
offentligaför denkonsekvensertalafår dettaanledning, sätt att

massmedier.skapas iidentitet jourensom
mellanbrytningarhandlar detfallKvinnofrontensI vox-mer om

ochtolkningar in-arbetsrutiner,föreningensochpop progmmmens
medier harsfärensdentillträde tillGruppens gemensammatressen.
tiden.till dennainskränktsofrivilligt senastetyp programav
regisseradeden starktrollockså itilldelas medlemmarnaDärmed en

samtaletoffentligaomvandlar detdessaföreställning programsom
föreningenfungerarförtill. kanMan säga att programvox-pop

vilkenochspecifika inteleverantör represen-personeravsom en
före-förakandebattörerstarkaocksåhelst, är somtant somsom

framåt.ställningen
strukturellaframför konsekventmedlemmarKvinnofrontens

kraftiganvänderpornografi och sigochmisshandelanalyser enavav
årligaberoendedepraktiskt interetorik.frispråkigoch Rent är av

förtryckande soci-benämnandetde självapolitisktochanslag avser
hapraktiker börtycker dessademed depraktikerala ettsomnamn

taladärförfall kanderaskvinnoförtrycket.led kampen Ii manmot
samspeletuppfattningövergripandetalet.ihärdigadet Deras avom

bestämd posi-placeratsde imassmediermed åren är att engenom
ellerfeministen",den rabiata "mans-samtalet:offentligadetition

utanför dikotomindetdiskussioneroch svårthataren, i är attatt
älskarmanshatare/ jag män".

understrykerTidskriftens redaktionmedlem iEn att gruppen
exempeltillmedierna:tydlig strategihadefrån början gentemoten

spridaförsökteochmedverka iavböjde de attprogramatt vox-pop
fickStrateginmedlemmar.medier mellanframträdandena mångai
Lik-specifikainbjudabörjademediernadock vika när personer.ge

upplever kvinnorna iföreningarna,andrademedlemmar i tvåsom
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Tidskriften medier vill tilldela dem bestämd roll debatten:iatt en
polemiki med andra feminister, spela motståndare elleratt att att

fungera alibi den enda kvinna bland flera manliga deltagare.som
däremotDet skiljer Tidskriften från de andra föreningarnasom

dessnågra medlemmar, förutomär del kvinnorörelsensatt av en av
oppositionella offentlighet, också verksamma journalister andraiår
medier. Därigenom har de insiderkunskap och speciell medve-en
tenhet massmediers logik. de här kvinnornaNär överom resonerar
hur de själva förhåller tillsig den sfärens medier, görgemensamma
de det utifrån både feministisk och yrkesidentitet. Tidskrif-Ien en

fall det finna bestämdsvårare eftersomtal,ärtens näratt typen av
medlemmar framträder massmedieri det ofta egenskapiär numera

individer.av

Konsekvenser samspeletav

Flerajourkvinnor jag intervjuade i nöjda medärsom stort sett me-
diernas bevakning, samtidigt de medvetna samspeletärsom attom
sker under villkor de bara delvis kan kontrollera. Därtill tyckssom
de uppfatta den förekomsten massmedieri villkor föregna ettsom

ska finnas kvarJouren i människors medvetanden: ...manatt vet
hur folkinte läser tidningen... samtidigt kan märka folkattman

Finns kvar harjouren intesäger Jag tidningen,någonting isett
Titi. vårdsinrättningsidentitetDensäger skapas jouren isom

massmedier normøliserar handlande, och frestasgruppens gruppen
reproducera det förmildrade talet eftersom detta visar sigatt vara

framgångsrikt.

Efter diskussion deras medverkan i be-en av vox-pop programmen
stämde medlemmar i K7/innofronten de fortsättningeni skulleatt
avböja delta del dessa.i andra fall ställdeI de villkor, tillatt en av
exempel de skulle blandsitta och blandinte studio-gästernaatt
publiken. VillkorenOm inte accepterades, vägrade de medverka.att
Danielas och reflektionerSusannes sina erfarenheteröver av sam-
spelet med tidningar och TV vilka de understryker flera integånger

eftersomså många, deras framträttär inte oftasågrupp senaste
tiden präglas känsla och obehag.spänning Lyssna Dani-av en av
ela:

harjag aldrig upplevt vill dit det journa-sätta sättetatt man en som
lister vill kommer feminist, det gällernär andra sakernärman som som

harjag blivit intervjuad jag kan ha dåliga erfarenheter journalisterom, av
ändå, harjag den härinte upplevelsen de efter ditär sättamen att ute att
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ochfeministfeminist,förtypisktdet är spe-är att varaatt manutanen,
liksomdådå paria,våldet,sexuelladetjobba ärciellt är manmanmotatt

villebråd...lovligt

frånrådhar avståintetycker desamtidigtMen attattatt gruppen
medierna:framträda i

jobbigtharatt...det varitibland såkan kännaDaniela jag att vara- ochmedville igen,huvudtaget intemedia, jagmed i så över varaatt
väldigtdetfall med,allaoch jag itid, är...det såsedan gårså är menen

vilja...politiskskamycket...vad sägaman

viktigtdettycker såhandlardet ärSusanne attattatt manmera om-
helst,vilkettill prisdetkunskap, nästan,föra såsin gör somatt manut

dåOK,sådirektsändning program,i Vox-popska isittasåmanom
iosynliggör sigintedet, såviktigt någraför det så görär att manattatt

onödan...

Tidskriften från bör-ägnademassmedieruppmärksamhetDen som
berättargällerdetflera plan.konsekvenser Närfickjan gruppen,

tideftermediernakonkurrens"mycketdet blev närHanna enatt
du kom-sadeochringde...de Kanspecifikabörjade söka personer:

kändedet, såibland görama‘ attatt mansugenmanvar
haderingde någonintedåligt över annan...menattsamvete man

välbetonardet där.förhela tiden Honstrategi att gruppen varen
kvinnogrupper.förhållande tillfungerar imedierhurmedveten om

delendastförmått stävjadock hatycksmedvetenhetDenna en
fördelningenkundemedielogiken:effekter avstyragruppenav

period.avgränsad Denoch underdeltillbara vissframträdandena en
förkonsekvenserallasamspeletsförutseha kunnathellerverkar inte

föroch in-publikationenvilldetproduktenför sägagruppen,
seddablibarablevdividerna. inteDet strävan grupp somatt som

medpro-också någontingdethändeenligtskam:kom Agneta
d u/eten :

underfick brahämmadeväldigtblevjag ett tagatt pressavatttror
besvikna..andrasökte intedet blevoch göra mot-attattattatt mera

applåderha någotvidblevockså,förväntningarna attatt vanasvara
händervadrädsla,slagsskapadeoch det någonundermedvetet sätt att

eller,korrekta, minpolitiskt anminte PK spetsarär om nuom
bekräftelsealltsådåblidetkommerochtill saker ting, tyst enatt

tidigare,hade någotdet varitutifrånkommaska än somsnararesom
skeendetförstaoch ifinnsmed vad inomjobbavis, gruppenatt som

maktendenochdet, jagskullemediavadskita övrigai säga atttrorom
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liteåtertogs och medi Tidskriftsnummer,ett där valdegrann sä-att
skiter vadi de de tycker trista körsäger,att ärga om att

ändå, det ifrån vad tycker viktigtgör jagär tror attmen
under period alldeles för fokuserade, kan upplevajag fall,ien var vart av
vad de andra medierna skulle vad villesäga änom oss, snarare
säga...till en...alltså publik...

kvinnorDen Tidskriften förutom delgör utgör,grupp som en av
kvinnorörelsen, redaktion producerar medium ochen som ett eget
inte något organisationsorgan och detta medium överlevamåste i

tid då kulturtidskrifter har det Redaktörernasvårt. drevsen av en
stark önskan bra och annorlunda tidning. Fleragöra dematt en av
började arbeta inom andra medier ungefär samtidigt eller kort efter
det de startade Tidskriften. åstadkommaAtt produktatt en som
uppskattades både och andra medier skulle höja derasav mass-
yrkesmässiga Denna ledde till spänningar mellansträvanstatus.
olika målsättningar: till början hade Tidskriften ambitionen en att
fungera kanal för debuterande kvinnliga skribenter,som en men
denna kanal smalnade och blev något Fridaav tratt,av en som ut-
trycker det, för upprätthålla högnär kvalitetsnivågruppen att en
började anlita smalare skribentkrets. offentligaGruppens identi-en

inbegrep drag spännande, rolig och frisk, vilka hadetet attsom vara
uppskattats massmedier. dragDessa inlemmades i kol-av gruppens
lektiva identitet och redaktörers självförståelse medieprodu-som

färgade redaktionsarbetet. förskjutningDencenter samt gruppensav
tyngdpunkt från sig själv och sin publik till mellanrumegen sortsen
mellan självsig och massmedierna, talarAgneta kansom om, ses

konsekvens offentliga identitet. Därigenomsom en av gruppens
kom det redaktionella arbetet delvis massmediers för-att styras av
väntningar.

Konsekvenser samspelet med massmedierna kan också märkasav
individuellt plan, berättarHannaett mer som om:

faktiskt har blivitjag tolerantsätt den här jävla patriar-ett mer mot
kala strukturen i media och det det därsvårt, liksom helamåsteär man
tiden kämpa samtidigt har blivitjag mer...cynisk, jag, jagemot, som tror
tycker harjag blivit uppgiven förpå något just hela tidenatt sätt att man
känner fårjag komma med för jag Tidskriftensenatt äratt av
redaktörer det varför förringer de ska havetmen man, man oss,

tjej i sin panel, för de har bara gubbar, den cynism bra...en ärtypen av
det bra klarsynt, iblandär kan detså man...för-att göravara men att
ringar värdet faktiskt har någonting det kan jagatt säga,av man att
uppleva ibland, det har andra till mig Nej, kom igen sägsagt men nu,
det du har och då harsaga’ jag liksom glömt vad huvudanledningenatt
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medskahärdet jagimed, för innejag såskajag är att varaär attatt vara
vadduförstår jag menarför jag tjej,äratt

kon-förskulle kunna jouren ärSammanfattningsvis säga attman
detmediersfärensmed densamspeletsekvensen attgemensammaav

Kvinnofronten,medanreproduceras,tenderartaletförmildrade att
medierdessaprovinslitentillträde tillfickendasti avenstortsom

förbestämde sigundersöktaunder det året,programmenVox-pop
medlemsdessa Enmedverkan ifall avböjadeli program.att en

för intebestämde sigtidigarehon gångminne att varaatt enom
mellanpendlingtyderframträdde igenoch sedanmed sortsen
ihärdigaexklusion.självvald" Detochinklusionstyrdmycket hårt

efterfrågasendastlängeVerkartalet såän programmen,vox-popav
tolkningarolikafördet vill inteanledning,felfast säga att avav

förvarandra,former brytsresonerandeverkligheten i attutanmot
framåt.föreställningenföraskatalet

hurmedvetenhetfrånhade börjanTidskrifteniKvinnorna omen
kundeochkvinnogrupper,tillförhållandefungerathar imassmedier

dettakonsekvenseroönskadedel förförebyggadärför avgruppenen
frekvensochmediumvid valselektivasamspel. Genom avatt vara

överallt före-skapatillbidraslapp deframtrådandena,för att
någramediepersonligheter,feministiskakommande även om

oftaremycketframträdabörjade änsmåningomgruppmedlemmar så
Ändå ellerförutsekundevarkendetvisade sigandra. att gruppen

gickdetmed medierna:samspeletkonsekvenserallaförhindra av
ochmedlemmarallamellanframträdandenspridalängdeniinte att

offentligaTidskriftensochmedieuppmärksamhetenmycknaden
självfråntyngdpunkt sigförsköt singjordeidentitet att gruppen

media.sfärens Sam-denriktningpublikoch isin mot gemensamma
heltdär ingenljusdettakanspelet i part pas-varprocessenses som

heller.kundeheltingensiv, styrapartsommen

Slutdiskussion
isigföreningarnastuderadehur dekring rörharJag treresonerat

dominerande,denochoppositionelladendet vill iolika sägarum,
med ak-samspelardeoch huroffentligheten,massmediabaserade

ochresultatolikamedochvillkorolikaunderdenitörer senare,
denuttryck idet sigresultat,gällerdet såkonsekvenser. När tarsom

normaliserarmassmedierfann jagmediebevakningen,faktiska att
del,och, till vissKvinnofrontenoch osynliggörJouren, tystar ner
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förbiser Tidskriftensnågra tolkningsramar och strävanden. deUrav
medborgerliga kulturella rättigheternas perspektiv kan alla mediean-
vändare därigenom tillgång till mindre mängd informa-antas en
tion och kunskap erfarenheter från viktig social aktörsamtom en
kvinnorörelsen fallet hade föreningarnasvarit tillträdeän tillom
och deninom sfärensmanöverutrymme medier hadegemensamma
varit mindre den rådande medielogiken. dessa be-Genomstyrt av
gränsningar mängden information, erfarenhet och kunskap,av
underlåter massmedier bidra till öka kvaliteten och vitalitetenatt att
hos det för demokratin väsentliga offentligaså samtalet.

Samspelet mellan de föreningarna och massmediertre äger rum
under villkor ingen belt kontrollerar, detäven ärsom part om mass-
medierna föreningvarje fannI jag exempel fram-styrsom mest.
gångsrika "förhandlingar" och motstånd eller avvisande av me-
diers krav och förväntningar. Lokala massmedier tycks tillskriva
jouren kvasiofficiell nyhetskälla de vänder tillsigstatusen av som
för uppgifter, kommentarer och hänvisningar tillatt personer som
kan intervjuas. Kvinnofronten och Tidskriften adresseras medier-av

i roll leverantörer specifika förväntasna en som av personer som
dels starka debattörer, dels bärare oppositionella tolkningarvara av

verkligheten. Medlemmar alla föreningarnai tycker deav närtre att
inbjuds medverka i massmedier förväntas de bestämdaintaatt
positioner och roller debatteri och diskussioner. föreningarnasNär
tolkningar verkligheten osynliggörs massmedier eller enbartav av
släpps dessain i deninom rådande medielogikens hårt kringskurna

berövas medlemmarna den medborgerliga kulturellaramar, rät-
tigheten till deltagande, det vill tala livsittsäga rätten att om eget
och samhällslivet med sin hindrasDessutom rörelsemed-röst.egen
lemmar från uttrycka och medieanvändare från delatt att ta av
visioner hur framtida, jämlikt samhälle skulle kunnaettom mer se
ut.

Oavsett föreningarna litenåtnjöt eller relativtom stor massme-
dieuppmärksamhet, konsekvensen samspeletär fickav att grupperna

tillsig åtminstone mediernasnågra förväntningarav föranpassa
huvudtaget framträda dessa.över i bådeFör ochjouren Tid-att

skriften innebär detta kannågot kallas förskjutningar: idensom
förras fall, från det kontroversiella till det förmildrade talet även

andra, utommediala aktörer också spelar roll och reproduk-om en
tionen det sistnämnda; deni från tyngdpunkten deniav senares,

och publiken till mellanrum mellanegna gruppen ett sorts gruppen
och massmedierna. Kvinnofronten, däremot, ihärdiga tal förvars
närvarande huvudsakligen efterfrågas av vox-pop programmen,
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sfärensdeninklusionstyrd ihårtmellanpendlar me-gemensamma
dessa.delmedverkan ide avböjerdåperioderochdier aven
mindreellerföreningarna iallaMedlemmar i störreär ut-tre

derasmassmedielogikdenmedvetnasträckning styr sam-somom
Kvinnofronten inteochmedanmedier. jourendessamed Menspel

massmediestrategi,övergripandetydlig,formulerathar någon an-
formuleraförmedvetenhetTidskriften sinvände kvinnorna i att

Även förutsekundestrategin intesamspelet.förriktlinjerVissa om
förförsamspeletkonsekvenserallaförhindraeller gruppen,av

åtminstonedengjordeindividerna,och förpublikationen att man
samspelet. Attkonsekvenseroönskadedelförebyggakunde aven

sfärensförespråkandeoch dendenbådeivistas me-gemensamma
till-haocksåmassmedierframträda ivilldier det säga, menatt

tillriktar sigmediumsmalare störretillgång ensomett eget,
kaniTidskriftenkvinnorna gör,den gruppen,publik än somegna

knappaststyrka,oerhördoch rörelser är ett rea-menengrupperge
framstårdetta ljusföreningar.enskilda Iförmållistiskt många utar-

väsentligtmassmediestrategi någottydligbetandet ytterstsomav en
med-kanal, mångavarigenomviktigmassmediereftersom utgör en

verklighe-tolkningarföreningarsdelskulle kunnaborgare avta av
helaläggaförbör akta sigoch visioner. Men att ansva-nogamanten

de-rörelser:och iföreningarspridningsarbetedettaför ettret
specifiktochsjälvamassmediernaharsamhällemokratiskt ny-mer

medbor-tillgodoseskyldighetbemärkelsevidhetsmedier i atten
ochpolitiskaviktigakunskapoch såinformationtillrätt omgarnas

kvinnorörel-däriblandrörelserna,de socialakulturella aktörer som
sen.

Åberg dennarevideringenspråkligaför dentackar Carin text.Jag av
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ff.1995, 62s.
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landet.
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Information, vol.TV-journalistikens praktik, Nordicomstudie 20, 4nrav
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Den medialiserade
demokratin slagett om-

representationen
Konstantin Economou och Per-Anders Forstorp

medielandskapetDet "nya"
ofta talar utvecklingen medierna behöverAtt i intenyom som

innebära de fenomen problem eller fokuserade iatt ser som som
dag funnits tidigare. heller innebär det medielandskapetinte Inte att
och förhållandet mellan medierna, politikerna och folket alltid tidig-

stabiltenhetligt och Journalistik har funnitsvarit i Sverige iare
hundra populärkulturella politiska kommentarer inågra år, t.ex.

skillingtryck och nidvisor längre. Instruktioner och uppfost-ännu
ringsmanualer för hur skulle bete det offentliga och poli-sig iman
tiska livet Stiernhielms Hercules lästes 1600-talet dent.ex. av

för fåtallilla publik vilken sådan kunskap relevant. skribenterEttvar
för formeratskrev då fåtal likasinnade läsare landi justett ett som

europeisk världsledandesig i region istatsom en en som var
politiskt tänkande, konst och textskapande åtminstone i stor-—
maktstidens förnuftstro,rationalitet,Begreppögon.egna som
objektivitet och vetenskapstro har upphov ochtid,sina i såsamma
har också de statsbildningar lägger de modernagrunden tillsom

lever dag. dessas "för-moderna" informationskana-i i Menstater
ler föregångare till dagens tidningar och nyhetsmediersom var

förstaldrig eller dåtidens offentliga Detensamma ens arena. var
formerpopulärkulturella historieberättande, ellert.ex. mytersom

information folkflertallångt tidigare spred tillsånger störreettsom
föroch också makthavare kunde använda skapa ochsig attsom av

upprätthålla bild och politik. svensktviss sin Etten av person
förståsexempel Eriksson bild bevaratsGustav Vasaär vars som

frihetskämpe alla odds, och med hjälp mobiliseradmotsom av en
allmoge lyckas rädda landet från dåtidens utländska inkräktare. En
historia dramaturgiskt och retoriskt mycket välkonstru-ärsettsom
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erad och lägger fram olika fenomen vik-åtminstone ärtresom som
också samtidens historier:tiga i

makthavare frihetskämparlegitimera sigmåste gärna0 som ur en
underifrån position,
folket mobiliseras kanske vädjas till ellermåste att0 genom ge-

erbjudas plats deltaga,att attnom en
frihet och demokrati under och hot utifrån ochstår måste0 press
försvaras.

dag demokratiska styrelseformer innebär his-leverii inteAtt att
hur legitimeras har försvunnit; demaktentorierna natur-om ser

ligtvis uppförs andra kan ha inslagannorlunda och kanaleriut men
olika former historieberättande under olikautvecklatsav somav

journalistik delskeden historien och nutiden.i visPå ärsamma en
mediefältet och hör ihop dettadet kultur- och medstörre änav mer

praktik. medietexterisolerad skapandetMenatt vara en egen av
produktionsförhållanden vilka definition medför urvalbaseras i per

och exkluderanden. Selektionerna det skall sådanaingå iav som
medieproducerande kommunikationsprocesser kan ellervara mer

genomförda. olikamindre medvetet Mediernas rapportering om
händelser och fylliga helt ochkan aldrig hålletymniga menvara
täckande. skall syftetUrvalet det bestämsrapporterassom avav
med och fortlöpande tillkommunikationen, deltagarna,av anpassas
själva kommunikationsprocessen.

kommunikativt perspektiv såväl makten mediernaEtt som
för vad uttalanden och vad och hur desigintresserar gör",texter

kommunicerar Språk enligt detta perspektiv kommunikationses
handling, olika aktiviteter ingår ityper av ensom som som

samtalsliknande struktur där såväl deltagarrollerargument som
kontinuerligtbefästs eller förändras Vad egentligen det inyaär

den samtida och framtida mediesituationen det tekniken,är stra--
offentligheteneller det faktum olika aktörertegierna i Attmötsatt

helthävda dagens mediesituation någotnyär över-att vore av en
drift, frånden helt härleda historienpåstå gåratt att att ettmen

tillräckligt. betraktakausalt hellervis inte Snarare måstevore man
offentligheten, bl.a.arbetet bl.a. medierna, politiker elleri i jour-av

fleranalister, kommunikativt arbete olika nivåer. Dettaettsom
arbete kan bygga såväl inarbetade metoder vilkent.ex. typ av
frågor de dennajournalister hittills brukat ställa ochminister sätten

professionella fungerabrukat dvs. den kunskap visat sigsvara, som
förändrarunder skede, bygger hurvisst situationenett som man

och utvecklar annorlunda och hittills oprövade arbetssättnya
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och språkliga/ bildmässiga tekniker. sak gäller de historierSamma
berättas för publiken såväl journalister politikersom av som

medierna. medierna och kande olika medierolleri iAtt taagera man
definition för-retoriskt. Retorik till exempel härär ärattper agera

kunna plats ochsamtalet upprätthållamågan i sin positionatt ta en
förlora ansiktet, kunna förhandla interaktion mediutan att att

andra- människor ständigt vardagliga såvälinågot gör,som som
officiella sammanhang.som

finns kanske förgivet uppfattning retorik ochDet tagenen om
politik den språkliga dräkt iklätt igår något är ärut attsom som
förskönande och och därför finnsdet någon-ämnat övertygaatt att

bakomliggande, dolt fultting och uttalande. kan ledai varje Detta
till uppfattning finnsalltidsanningen" någonatt annanstans,en om

döljs och denden därigenom orättmätigt ägs" någonatt att av
Retorik med sådan bara propaganda. Menän ärannan oss. en syn

sådana blirtolkningar analysera de självaintressanta närattsnarare
offentligaanvänds det samtalet; vad kan det betydai t.ex. om en

fördebattör kallar bara retorik" jämför också hurnågon utsaga
ideologibegreppet används dag. Därför kan skäl till för-i ett att

fördjupa problematikensöka kring den medierade demokratin vara
försöka fler dimensioner relationen mellanjust iatt som ovan se

politik och hurmedier; det till utföra granskning, deltagår att atten
debatt, försöka hörd kvinnoorgani-i singöra stämmaatten som

Ärdetta/lhur det föroch till publiken allt detsation, går att vara
kanske både ochmedierna politikerna använder publi-justså att
ken medial och retorisk tekniksom en

detta kapitel kommer diskutera dessa och angränsandeI att
frågor medier och politik inledningsvis, med tvåattom genom
konkreta exempel den här Hälsn. tacksamSe Mona "Hursamt
får domare hur både medier och politik kan förståsvaraen se
med begrepp hämtade från dramatikens område. leder tillDetta oss

hur kan förstå den centrala företeelse härnyansering stu-en av
derar, medierna och dess förändrade roll det politiska liveti ivår
samtid där publiken och dess möjliga deltagande olikai samman-
hang tycks alltmer central angelägenhet förbåde politikervara en
och för journalister. Efter dessa konkreta försökexempel och till
begreppsnyansering vidare för hur den kommunikativagår att se

demokrati och blir eller blir synligrepresentation inte isynen
exempel samtida politisk försökerAvslutningsvisteori.några

identifiera viktiga frågor beakta för fortsatt diskussionatt en av
folkstyrets framtid med frånutgångspunkt detta resonemang om
medier och politik.
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vill driva korthet medierna centrala aktöreri iDen är ärtes att
förproduktionen det samtycke nödvändigt villkor detär ettav som

5politiska livet. Medierna bidrar aktivt till medskapa detp u n n 0 n c uatt vi upp-
fattar verklighet. det nyheterna och del iMen, tarsom avser

historia ochmedierna Verkligheten själv ljudinte iär utan text,en
bild mellan olika medieproducenter och händelse/mötetom en -

fördessa bedömt delintressant att ta attperson som oss av envara -
kommuni-medietext realistisk produkt medialärut enser en av

förhandlingarkativ produktionsprocess och mängd och konkretaen
val bl.a ord s.k. objektiv spegling verklig-än enav snarare en av
het. Politiker och journalister viktiga aktörer detta skeendeiär av

offentligadeltagande och tolkning det medierade samtalet,av,
publiken stigande grad viktig, kan både bli aktiviäven är enmen

deltagare och annekterat alibi.ett

Dramatik i privata offentliga livetdet och

verksamheterna ochden publika kan medier politikmeningen inteI
förstås Överförd och metaforiskenbart i mening ävenutan om-en

och begrepp hämtadetalas konkret bemärkelse medi termeren mer
från den hur detklassiska dramatiken. Tänk vanligt är att exem-

scen.6pelvis betrakta och politik ellermedier som en arena en
betyder handling och kommer grekiskt ordDrama ettav som

betyder "handla" och syftar människor eller människor gestal-i
djur eller gudar handlar handling liknarDennaagerar.ter av som

skiljer också från den handling kännetecknar vardagsli-sigmen som
den har karaktären strategiskt genomtänkt ochvet, attmer av vara

för handlandeuppvisad handling enligt plan.vissnågon, Deenen
människorna dramat skiljer från varandra med avseende dei sig

syftarroller de har spela. handling detDrama ävenattsom som
förlopp förtydligashandlingen har, kan mednågot ensom som

handling kan finnaskonstnärligt genomtänkt dramaturgi. Denna
föreskriven fortlöpande förmedlaselleritext ettsom manus genom
muntliga och kan använda begreppetsynkrona regianvisningar. Vi

eller jfr för syfta det där dessa hand-ovan attarena scen rum
för publik grundläggandelingar publik.visas Denna är ettupp en

villkor för dramat den handlarinte justäven sätt änannat attom
Verksamheten och utanförnärvarande publik.utgöra en scenen

företeelser ridå och kuliss.skiljer och markeras sådanasig somav
fysisk kallasSjälva särskild gestaltningupptasscenen somav en

scenografi och syftar konsten bygga miljöer såatt scenensom
färg, form och stil uppfyller de krav och ställer.regiatt som manus
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utformas ellerhandling gestaltas i regiDen av ensom en arena
flera för tolkning handlingenderasansvarigaär attpersoner avsom

ideologiskt och aktörer ellerblir synlig, estetiskt. De ärsom
bidrar tillsammans upprätthållabakom till att repertoar,scenen en

förteckning spelasdvs. eller utbud uppsättningaretten som enav
under längre eller kortare tid och speglar ledningens,teater som

konstnärligaoch eventuellt de agerandesregissörens intressen.även
komedi syftar tilldramat eller tragedi handlingensigVare är en en

bifall.publikensatt
medier ochdetta dramaturgiska perspektiv applicerbartHur är

företeelser för-politik samhälleliga och hur kan de bidra till vårsom
häm-ståelse dem ömsesidigt beroende storheter Begreppenav som

tade från dramatiken används ofta dem analyserar dessaav som
verksamheter utifrån olika vetenskapliga perspektiv, inomt.ex.
medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och sociolo-
gi.7 fördramaturgiska begreppen används ofta metaforerDe attsom

hur det sociala livet dess olika dimensioner gestaltartala sigiom
och hur mänsklig interaktion kan Vad de decen-ut. senastese som

denna kommunikativt inriktade samhällsveten-nierna gjort typ av
begrepp aktuella mediesammanhang kan denskapliga i sägasett vara

utveckling där och offentligt och börjar föras ihop iprivat mer mer
politik och medier. mediesituation kanske kan karakterise-Dagens

fått inblick fler och fler sfärer både hos politikeri intimaattras av
och hos den vanlige medborgaren. roller vid harDe varit Vana
utökats och komplicerats och politiker längre tämligeninteären en

kanslisvenska.levererar politiska uttalandenanonym person som
Även faktiskt taletdenna utveckling påbörjades redan 1960om

Erlander filmades tillsammans meddå Tage sitt sommarnöjet.ex.
barnbarnen har den kanske dag blivit utgångspunkti änsnarare

det finns medieretoriken slags närhetens kom-undantag dagi i ett-
hybridmunikationsformat. Samtidigt kan denna mellan privat

Goffmannsoch offentligt, backstage och frontstage med ter-
medieföreträdaresinnebära både politikers och tilltal blirattmer,

vardagligt nödvändigtvis varken medier ellerinte attmer men
ochpolitiker kommer folket. Både politikenså säga närmareatt

medierna till Vilka tillträdet begränsat och institutio-är ärarenor
haftnaliserat. bägge hävd också har maktTrots äratt arenor som av

utformasoch kunskap hur budskap och bilder kan verkar dagensi
präglas den och tilltro till den andra.situation misstro motav ena

förskall vidare med konkreta exempel hur dessaVi visatvå att
för för-kommunikativa och dramaturgiska kan användas atttermer

samtida handlingar det politiska och offentligaistå några rummet
för dessa olika aktörer, politi-och hur strategiskt utnyttjasatt se av
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ker såväl journalister. frånExemplen hämtas svensk politik ochsom
svenska medier och försök förstå hur dessa olika aktörerär ett att
kan det offentliga samtalet.iagera

"Se härden Hälsn. Mona

Inför fickvalet svenska förstagångsväljare mängder politisk1998 av
information brevlådan, däriblandi litet paket innehållandeett en
videofilm. Paketet innehållande filmen hade avsändareingen på
omslaget, hellerinte logotype eller indikationnågon annan vem

kunde källan och det fanns huvud ingetöver tagetsom vara som
tydde paketet hade med den politiska informa-något göraatt att

fyllde förstagångsväljarnastion brevlådor. paketet lågIsom en
videofilm fodral. filmen fanns gul it-lapp medPåutan post textenen

den här Hälsn. skriven för"Se Texten handMona. såg attut vara
med vardaglig, lite slängig handstil. väljare placeradeDenen som
filmen video och TV-fåtöljeni sin tillrättasig i intemöttessatte av

introducerande förhandstexter informationnågra som gav ny om
vad detta kunde för film, blev stället tilli vittnetyp utanvara av

filmade föreställande ochi svartvitt,ömma scener, en ung man
kvinna, nakna, försiktigt kysste och smekte varandra. Desnart som

okommenteradeintima och under längreär ägerscenerna rum en
stund. åskådare benägen tänka dettaSom sig in-är äratt attman
ledningen till hemlighetsfull pornografisk film. hän-innanMenen
delseutvecklingen hinner utvecklas från det till det skabrösaintima

glömmer du Därefteraldrig. följergången"Förstatextenser man
med mellanrumjämna ochintervjuporträtt kvinnormänav unga

alla talar liknande glömmer du ald-"Första gångensätt:ettsom
längerig; "Det sist; och detjagFörsta gången år19var sen var

längesedan; lika kul fortfarande". deDet någonNärärvar av
intervjuade september tänker detDen jag20säger görapersonerna

kan åskådare videofilmenigen till börja fundera vil-överman som
ken förstagångshandlingarrepetition medägertyp av av som rum
sådan och framförhållning.precision börjar analogin till detHär
sexuella språket halta. dröjer bra stund och flera sådanaDetatt en

det förintervjuporträtt innan klart anspelningarnatittarenstår att
faktiskt handlar förstagångstillfälle, nämligen denett annatom
första kan delta det parlamentariska valet tillgången i kommun,man
landsting och riksdag. blir tydligtDetta än när ettmer ser

medintervjuporträtt Sahlin sittande brygga vidMona vattnet,en
förstårdå den avsändaren, där honmåste Mona ärsom vara som

uttryck för hur viktigt det och budskapHennesär rösta.attger
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själv dendet viktigaste ärär röstar,är att att att somman men man
honskall Avslutningsvis förtydligarvad sinpå.avgör röstaman
skall fallahon hoppasposition röstensäga attatt attegen genom

socialdemokraterna.
politikenSSU-videon förstagångsväljarna sammankopplastillI

val liknasoch personliga sfären. välja politiskamed den iintima Att
debut, det bara detvid sexuell gång,något ärgöra är göratt man en

tillfälle också kanske färgar alla kommandeunikt sig påett som av
formtillfälle. Väljandet sexuell ochdettaupprepningar som en avav

kärleksfull debut med allt vad det innebärhandling, nervosi-en av
engångstillfälle vikten braunikt ii vittnar att startettteten om en

och medborgare.liv politisk sexuell dvs.sitt Intres-mogensom
markerarmed Videon också dess avsändare inte sigär attsant som

inofficiell och framför allttraditionell politiker, denatt ut attser
huvudbudskap från börjanden inte Visa sittVågaså säga ut attatt ser

och speciell händelseinleda med både intimnågot ärutan att som en
det Budskapet också allmänt parti-i privata. änärytterst mer

framför medpolitiskt; allt och och sedan avslutningsvisröstaatt
försökerförhoppningen avsändaren ska Videonrösten.attom

respektfulltskapa kommunikativt format ska ut attett se varasom
hota. använderoch inkännande pekpinnar eller Denän attsnarare ge

ganskasamtidigt den kan också kanskesig ses somav sex men
nedtonat,defensiv det politiska budskapeti meningen äratt mer

direkta åsikter ellerallmängjort och vädjande det inte partietsär-
förstagångs-politik sprider. valt dramatiseraAtt attman man

det kanske mindreväljandet ovanstående vis intressant,är passar
partipolitiskt valbudskap det innehållerbra till konkretett menmer

form viktig retorisk undertext; bara detdenna intei äratten annan
dettapolitiskt deltagande medborgareviktigt justutan attatt vara en

krassaskulle omfatta högre politiska värden deocksåparti än
videonsvallöftena för detta. detjust visetPåstå äratt an-genom

försökerspråk högre de förstone kan och deni så sägaän ut attse
uppfattas vanlig valpropa-det skulle kunnasigsätta över somsom

vilketganda. Budskapet det viktigare röstar änäratt att mottagaren
fallaförhoppningen" skahon och endastparti röstenröstar att

annorlundaavsändarens kan exempelparti ett ettsomses
speciellt med tanke ocksåtilltal kommunikationen med väljarna,i

kommunikationsform försöker kom-den valdes. Det anta ettsom
format det personligt,munikativt ska ut vore mersom se som om

demokratiskt och moraliskt vik-och samtidigt allmängiltigtintimt
propagandamässigt. Samtidigt kan detkortsiktigttigt änsnarare

defensivt videon framför alltalltså tolkas och vädjande. Vadsom
ämnadförsöka etablera kommunikativ inramninggör är attatt en
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legitimera politiken och där själv deti sig inom positionenta av
demokratiska försvarare.deltagandets Valpropagandan har här alltså

"närhet9följt allmän medieutveckling där centralär reto-en mer en
risk teknik och där också kan bli till anspråk poli-intimiteten ett
tisk legitimering. försök utanförockså väljarna deDet nåär ett att
sedvanliga mediala ofiltrerat.kanalerna, mer

fårHur tacksam domareen vara

DN-artikel tacksam får domareEn Hur DNvara", 7/3 1995en
uppmärksammade svensk politisk tillutnämningen tjänstemanav en

hög domarpost Journalisteninom revisionsrätt. MaciejEU:sen
Zaremba kritiserar artikeln särskilt tillsättningsförfarandet handäri

den politiske eller mindretjänstemannen sigutnämntattmenar mer
själv till denna Indikationer detta fallet finner journa-ärpost. att
listen samtal han själv haft med politikern. Enligti journa-ett som
listen har tillvägagångssättetpolitikern själv berättat dennaiså om

försökaMed kort exempel DN-artikeln kan härutnämning. ett ur
analysera hur handlingarnade möjliga beskrivnings-inågra av

maktenHi offentliga strategisktdet kan olikautnyttjasrummet av
aktörer.

Eller, för den delen, hur han redan den oktober innan några9 1994
andra kandidater till kunnat berätta för undertecknad sinsynts om-
förestående skall lita journalister denominering. inteMan närens
håller vinglas handen.i DN 7/3 1995ett

journalisten här för avslöjandet har medinlett artikelnstårsom en
historisk betraktelse maktens korrumpering och det interna,över

och privilegierosynliga givandet tagandet viktigt ämneett attav -
granska. politiske har här samtal medtjänstemannen i jour-Den ett
nalisten tydligen avslöjat han själv kan tillsättandetatt styra av

han själv indirektnågot visas citeras.attposten, som upp genom
kunde viftas bort påstående blirDet ett rentsom annars som

väldigt trovärdigt journalisten själv hört det huvudpersonensom ur
och skriva det det denne "berättar",så äratt attmun genom som—

alltså framstården aktive, den granskas dumantingenär som som
Skrupelfri.eller Samtidigt journalisten tillfället akt markerai atttar

roll bara lyssnarens, snabbtsin går iså parentesenegen som men
roll allmänhetens for-in i sin Parentesen,representant.som som

muleras den har tilltal både till läsaren och till den politiskeså att ett
markerar alltså språkligt dels slags avslöjande ochtjänstemannen, ett
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fol-den tredje statsmaktendels Vilken sida journalisten istår -
kets tjänst.

får inblickvad också sker detta textutsnittiMen är att ensom
informationen erhålls väl-hur granskandet till, huri någotgår -

försökdigt sällan får. kan nämligen ocksåParentesen ett attses som
kommunikativt dilemma läsaren:hantera jour-gentemotett om nu

förhållandelättvindigt fick den här informationen vilketnalisten så
ofta till-då till den han granskar; de och drickerhar han vingår ut

informationen,från ha hur han fåttvisatSå,sammans attatt genom
bilden den han granskar lite suspekt,kunna visa måstesåupp av som

förhållande.hantera läsarens undran derasskribenten Det görom
ochursprungliga tilltal medhan bryta parentesenatt textensgenom

från den kollegialitet mellan granskare och granskaddär avståndtar
legitimitetsproblem inför läsaren.kan vålla honomsom

finns kollegialitet mellan granskare och granskaddetAtt ären
kretsar politikerkonstigt, journalister sig iinte så rör samma som

ofta problematisk. Journalisten klararoch gränsdragningen kan vara
från han be-här distansera den granskarsig så sägaatt attatt genom

uppvisandet kollegialite-stilbrottet det stilistiska brottet motav
skriva saken.ten att om

formen har blivit och vanligtuppvisandet själva iJust mer merav
redigeringen, dramatur-medierna. kan tillkomstprocesser,visaDet

exempel användandet dold kameratill igin sätt genom avnya
kunna analysera denna kommunika-viktiga blirintervjuer. Det att

uppvisandet formen skapar här bildmedvetnation. Det av en av
rollen själv tar.man

denna retorisk journalis-inviterarGenom typ av common sense
ochockså läsaren honom dennas irepresentantten att somse som

rubricerad debattobjektiv artikeln intemeningnågon var som
ocksåplacerad kultursidan. anspelarDetta vårutan var

statsmakten där journalistenssvenska begreppet tredjevariant av
angelägenhet. rollen läsarensgranskande nationell Menär aven

baraoch kanske sanningens representantrepresentant, t.o.m. som
förtjänar etableras den retoriska vinglaspa-lurar de det, genomsom

bli sedd objektivtlåter journalisten situationirentesen en avsom
jobbet stipulerar. legitimerarkunskapsinhämtande precis Detsom-

bara jobb och bort blickenhonom journalist sittgör tarsomsom
från förhållande samtidigt lika mycket ingick typiskdet han iatt en

och makthavaren mellan olikarelation mellan journalisten två-
makthavare ochsamhälleliga representanter.

dekonstruktion kanVad med sådan retorisk är attmenar en
hur artikelnlåsa, baklänges och organise-så ärsäga attatt segenom

ochrad också börja förstå hur journalistisk händelse jour-enen
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förverkligas.nalistisk roll kan Journalisten sidanåuppammar ena
indignation avslöjaren misshälligheter ska göraen som av som

honom trovärdig folkets och andra sidan,visar, årepresentantsom
samtidigt journalistisk professionalism och objektivitetupp en som

hans artikel tyngd och legitimitet DN-avslöjande och integer som
debatt. har makten bara nyheten" tillsinteHan väntaattsom ut

klara flera månader efterutnämningarna vinkvällen ocksåär utan
bestämma hur den ska definieras och och därmedatt representeras -

dess plats samhällsdebatten.i
alltså historien hur maktpositionenVi legitimerar ellersigser om -

blir avklädd legitimering.sin
deRepresentationer, uttalanden och påståendent.ex.som som en

journalist eller artikel fråni isoleradenågon något integör ärom en
den journalistik" han/ hon konstituera.mitt iärprocess attav uppe

lfakta bara förinte de fakta, dvs.De de alltidär äratt utser som
också del textuell form begreppi ochär argumenteraattav en som

fakta.där del retoriken framståi just detta finnsFörär atten lsom
tillgå och kan undersökamånga och själva användaattgrepp

sådana. Till exempel självanågra inramningen, den övergripande ‘
rubriken eller delen tidning artikel under.stårav en som en

dramaturgiska begreppen används aktörerDe såväl deni prak-av
tiska verksamheten medier och politik iblandi lånar dem för att isom
tala verksamhet.sin politiker lånar frånbegreppMenom som
dramatiken det samtidigt med försiktighet.viss tycks viljaDegör

förklarings- ochutnyttja attraktionsvärdet den dramaturgiskai ana-
login, samtidigt långt skänker skimmersåutan att att ettman av
overklighet och dikt den verksamheten. sådan fik-Enöver egna

jtionsprägel den verksamheten, det mediersig eller åäregna vare
ipolitik, riskerar fördunkla seriositeten det uppdraget.i Denatt egna

verksamheten riktigt vad dramatiken Utifrånär än är.egna mer
denna balansgång det intressant iaktta hur de utnyttjarär att som
olika dramaturgiska format samtidigt talamånaär att attom om
dessa endast hjälpmedel och redskap, de skall tolkas förinteär att
bokstavligt.

Medier, mediering och deltagande
l
åviktigt skilja medierDet och mediering olika ochär sättatt

olika Medier kan syftanivåer. de tekniskt formersärskiljande för
utsändning och mångfaldigande producerat innehållvisstettav
eller direkt mänskligt tal och bild/ljud från viss situation, t.ex.en
television, radio, och tidningar. Ordet medier användsInternet i
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och praktikerdag för beteckna hela sfären aktiviteteratt somav
oftast form "media" vilketutför denna produktion, singular inne-i

och ibland reifierad form.bår ordet institutionell Mångaatt antar en
enligtmänniskor använder dag ordet mediai i meningar typenav

framställer..." och dagens media.media mediaså..., Ett pro-
olika aktiviteter och praktikerblem med detta mångaär göratt man

diversifierat verksamhetsfält till enda alltförochinom ett stort en
definierad låter både ochenhetligt enhet därigenom imposantsom

framför vad dettaotydlig det blir siggång svårtpå att sesamma -
konstruktion låter allakan bestå denna allmänna iMEDIA av men

fall problem blirviktigt ochnågonting Ettstort. annat att mansom
framställer ochtillskriver media det mediaintention är somen -

hur det världen, det mediernaivisar är ägarnaut somoss ser av
saknarvill särskilt. Därmed aktörer medierinte inågot sagt attoss
skapasinflytande, detta kan leda till dels detinteatt attmen man ser
ochflera olika bilder olika medier och olika medieproducenteri av

framtagnadels dessa bilder och produktionerjustmeningar äratt
mångfald produktionsförhållanden och arbetsvillkor.under en av

kan det bli tilltalet iDessutom svårare någonstansatt se var en
efterkan ligga, kanske frågar mycket vadmedietext inte såman

medieproducenten vill med vinkling och denne behöverjust sinsäga
framställa perspektiv medias.inte sitt justsitt eget utan somsom

alltför skällsordMedia kan användas både generaliserandeettsom
skydd för deutifrån också lika generaliserat kollegialtettmen som

hellre tala medier,innanför. borde kanske alltsåManär omsom
medieproducenter för beskriva de professionellamedietexter och att

fältoch detverksamheter, dessas produkter utövare utgörsom av
flestaoffentliggjorda och bilder de allraproduktion texterav som

människor kommer kontakt med dag.i varjei Sverige Detnågon
begrepp riskerarbanalt påpeka mediakan tyckas äratt ettatt som
från debli alltför det kopplas lossatt stereotypt processer,om

beskriva. används dockoch relationer villsituationer Detsom man
specifik referent vilket, kan skapa uppfattningenganska ofta attutan

intervjuandet, alltså hela densjälva producerandet, skrivandet,
offentliga visandet medietextarbetsprocess ligger deti av ensom

bakomliggande teknik har med självabara viss inteär somen
Än skulle det kunna ledabudskapet eller innehållet göra. värreatt

uppfattning producerat ochtill det någontingsätt ärattomen
genomskinligt, det vill innehålletuppvisat så sägaär sägaatt att

kommeralltid det det visas iexisterar på precis sätt att ensom
uppfattning innefattar också populärmedieproduktion. Denna en

speglar självmetafor media, nämligen mediaatt utan attom
egentligen bordepåverka. dettaviktiga inteinseDet är att att vara
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problem inbyggt mediernas förutsättningar detinågot ärutan -
nyheterna verkligheten själv historia ljudinte iär utan text,ser en

och bild mellan olika medieproducenter och händel-mötetom en
dessa bedömt för delintressantse/person att tasom vara oss av.

har också tämligen självklar metafor för mediepro-varitDetta en
ducenten; den ställe del händelse och återbe-i vårt tarsom av en

vad han/hon hört eller läst medierna mediemrerättar sett, som-
eller därifrån till uppfatta medieringen,Menöversättare. att pro-
duktionen, den elleröversättningen egentligaprimära textensom
borde långt felsteg. möjligt skäl reifierad bildtillEttett attvara en

Media med finns kvar och del dess -Å,metoder ochMstort attav en av
arbetsprocesser uppfattas kan medierna itransparenta attsom vara
dag självständig tidigare, dess uppdrag detär än nären mer arena
gäller det politiska framställs dag oberoendei parti-änsom snarare
bundet, dvs. det kritiska uppdraget allmänt och obundetses som

position.kommande från förklaringvissnågon Enän ärsnarare
också den allmänna trend vardagliga och interaktivamotnog mer

kommunikationsformer, den tidigare nämnda närheten med den
personliga interaktionen och samtalet mall kan isom som man se
medierna och det offentliga samtalet. självständig kani Som arena
förstås medierna bestämma för olika aktiviteterinramningen sina
och det blir fråga mellan medieformatet och dess publik:mer en

afgörende det selve kontakten mellem medie pub-Det atnye er, er og
likum, der har kvalitet selv. konsekvens herafi sig medierneIen er
blevet til selvstaendig der afgörendeinstitution, regulerervis in-en

förståelsedividernas adgang til både dem de andreselvog og sam-
fundsmaessige Hjarvard,institutioner. 1999.

skapa medietext innebär alltid slags pedagogiskt uppdrag.Att etten
identifiera uppdrag, föreställa publik och VäljasigMan måste ett en

kommunicera. medieringen alltid detta operatio-I måstesättett att
naliseras avgränsade kommunikationshandlingarvissa olikaisom
format och med olika aktörer: berättar, ellerinstrueraren person
förevisar för flera talar sinsemellan förnågonting attoss; personer
berätta, förevisa;eller hela spelas Medie-instruera etc.scener upp,

därför alltid kopplad till form socialringen interaktionnågonär av
och kommunikation.

mediering förståMed kan den kommunikation och sociala
interaktion mellan människor, medierad såväl i privataägersom rum

offentliga Kommunikationen kan officielltsituationer.som vara
offentlig eller vardaglig och dessa former olika sammanhang.ianta
Möjligheten till dagligt tilltal och kontakt dennauppstår närett

från uttrycka enbart fiktivt till användaövergår sigatt att mer
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faktion och interaktion. bort för-sinaGenom att ta ett av egna
dramaturgiska/distansskapande kommunikationssättgivet blirtagna

det möjligt betraktas deltagande barainteGenomatt attsom arena.
publiken tillfällen till vardagligt gårdagens händelseratt pratage om

skapa där den direkt realtid, livei etc.utan attgenom arenor
faktiskt med och upphov till form vardagligtär ger en av repre-ny
sentantskap blir dessa viktiga för uttryckandet vad detarenor av

folk tycker. politiker deltar där och också utförmå När någravara
de handlingar politik dvs. omedelbaraär utav som ger svar som ser

ansvarstagande och procedurella skajag tittaatt typen-vara av
det bitti de politik utfö-kani sägerton attmorgon anger en som

det Dilemmat förstås det har "demokra-sättet. är att settras mer
tiskt låta vardag och konvergerarepresentantskaput att trots att
det designat vad det förra förutskickar.just inteär attsenare vara

Slaget representationenom

medierna har makt kanske kontroversielltinteAtt påstå äratt ett
påstående. heller särskilt djupgående sådant, inteInte ett om man

förståstydligt hur makten kan och hur uppfattar dengör attman
upprätthålls. använda maktbegrepp kan impliceraAtt ett att man ser

makt huvud endastutövning över tagetav som en process som s a s
ovanifrånverksam och ned. innehar maktpositionDenär ärsom en

hierarki förtryckautomatiskt placerad och kaniöverst utöva moten
dem befinner underordnad det gällersig i position. Närsom en me-
diernas det emellertid långt ifrån enkelt dennamakt alltidsåär att
och enbart sådan hierarkisk dominansposition.utgörs av en

mediernas makt har ansikten och den inteAtt påstå mångaatt att
alltid vad den för hellersigvisar inteärytan attutger ettVara,
kontroversiellt påstående. Mediernas makt likavisar mångaprov
uppfinningsrika förklädnader uppfinningsrika försökende attsom
härleda masker och dennadessa till ansikte. kanmeningIett samma

tala mediernas makt distribuerad till de olika aktörerärattomman
den medialiserade offentlighetensisom agerar rum.

det kanske viktigt peka hurMen är ävenatt motsatsen, t.ex.
kan underifrån för identifiera maktenutnyttja position attman en

och, samtidigt anspråk den.avslöjai mening,någon göra att
Kritiken makten kan också förstås makt och denna kanmot som

olika Icke-makten alltså fungerakanutnyttjas posi-sätt. som en
från vilken också mediernas makt, bl.a.tion gentemotman agerar

kunna kritiskt läsa kunnamedietexter medie-att samt attgenom se
producenterna meningsskapare barajust snarare änsom rappor-
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dessa viktigt, dem maktposi-i inte minsttörer texter, samt se som
samhället. detta perspektiv konsumenternationer i Det är avsom

medierna kan icke-makten förvandlas förtill redskap avslö-ta, ett
jande och för publik mobilisering. denna inflytelserika icke-Men
makt kan ifrån fördem, dem medierna. Attäven tas som agerarav
själv medieföreträdare publikens och detinta position göraattsom

övertygande mimetiskt till publi-sigsåsätt, säga göraett att att
kens kan effektfullt sätt sättrepresentant, ett att ettvara somagera,
har fördelen försiggåricke-makt. kampDetatt utav se som en om
publiken.

Makten har alltså med makten representationen:göra överatt
och vad skall och närvarande dettaVem återges Av vem Igöras

avseende legitimerar medierna med politi-sig argumentsamma som
ken. kan betyda olika sakerrepresentation åtminstoneBegreppet två

sammankopplade. dubbla betydelsenintimt Denärsom menar
ordet syftar dels den kommunikativa gestalt-representationav

alltså tal,ningen någonting, representation återgivning i textav som
eller bild. Dels syftar det för ställföreträdarskap ärett system som
typiskt för politiska den demo-vissa representativasystem, t.ex.
kratin. Relevanta avledningar begreppet representation ärav repre-

representantskap och syftande de rollerrepresentativitet,sentant,
kan relation till de kriterierinta i representationen samtsom man

för bedömningen giltighet och legitimitet detta rolltagande.iav
Raymond Williams denna dubbelhetrepresentationens itar upp
kända bok millennietssin politik. Towards skriver hanI 2000om
ordet representation:om

Redan tidigt historien förekommeri relaterade åtskiljbara be-två men
tydelser, för förstadet närvarandenågonting ma-göraattprocessen
king andra sidan symboliseringsprocess. politiskapresent", å Deen
användningarna begreppet ofta blandrepresentation ningav är en av
dessa betydelser. Williams översättning.vår1983:111;

flesta Williams, "förvirraderepresentativaDe är,systern menar
15blandningar dessa olika grundprinciper ibid:112.tvåav

begrepp medRepresentation mängder betydelser iär ett av som
sidor.utskrift från Ordet såvälSAOB representation14upptaren

dess olika avledningar ochrepresentera, representantsom repre-
förekommer både medier och politik.sentativ, i Att representera

innebär, enligt fungera ombud eller värd-SAOB, utövaatt attsom
skap. officielltAtt årrepresentant representerarvara en person som

ellerviss denviss Representativ är utgören person en grupp. som
lämpligt eller typiskt ellerexempel, den värdigt kansättettsom

ellerviss politikenviss Inomrepresentera en grupp en person.
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används för beteckna särskilt demokratisktrepresentation att ett
med valda företrädare. därirepresentationBegreppsystem som ses

första hand beteckningar formerna förde organisatoriskasom
folkstyre former förrepresentantskap, dvs. substitutiongenom

för flertal andra. Betydelsen representationettgenom en person av
bildlig framställning, avbildning eller återgivande dock denärsom

betydelse förståttdvs. ordet dessi iSAOB,tar mest utrymmesom
kommunikativa bemärkelse, filosofiskaeller denimer mer

betydelsen kopplad till föreställningar,mentala kognitiva såväl
dramaturgiska. medier och politik anspelar ordetIsom en

mängd dessa betydelser, pendlande mellan åsyftaattav represen-
parlamentarisk och symbolisktation i mening iatt representera

form bild, språk ellerit.ex. ett text.en en
Slaget sker offentlighet förutsätterrepresentationen iom en som
det talar allmänt känt. åstadkommesDettaäratt man om genom

form kommunikation potentialen distri-någon attav som rymmer
bueras till den allmänhet Offentligheten dock sällan såärsom avses.
allmängiltig den anspråk och den totala täck-gör attsom vara

syftningbegreppets ofta idealiseradningen i konkret.är änmer
Offentligheten syftar den eller de platser och däräven arenor
medborgare kan kommunicera med varandra, dettasig ärvare rum-

för beslutsfattande kommunfullmäktige och riksdag,i tid-men
och nyhetsbrev eller televisionens nyhets- ochningar debattpro-

gram. offentliga platser kan konkreta,Dessa t.ex. gator, torgvara
och eller virtuella, särskilda platser mediernasit.ex. utrymmerum,
där deltagandet kan ske både studio och vardagsrum,i i etten
hemma hos folket.

Slaget införsker och med publik.representationen Denom en
etymologiska bakgrunden till ordet publik "offentlig", dvs. all-är

jfrkänd offentligt formuleraskanAtt någontingovan.mänt göra
uttrycket publikt, någontingnågotäven göra göraatt attgenom

förtillgängligt människor, delar eller helastörreen grupp av av
offentligheten. Publicering innebär den handlinggöraatt typ av som
innebär offentlighetbidrag till denna och specialisten detta ärett
den publicist. Publik har konkret dimension, nämli-ärsom en mer

syftande samling åskådare eller deltagare. denna bemär-Igen en
kelse publiken ofta knuten till avgränsadeär män-mer grupper av

offentligheten,niskor de med läsekretsenän t.ex.som avses av en
tidning, till särskiltviss tittarna visst röstarnaett ettprogram,

åsiktsföreträdarnaeller för särskild sakfråga.parti, någon
då bataljmålningen Slaget gällerrepresentationenHur utser om

möjligheten synlig och giltig och konstituerar detsiggöraatt
offentliga samtalets villkor. kan tala samtalvissaMan ägerattom
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offentligheter offentligheterna bidraråtskilda och de olikai attrum
avskildhet forma pedagogik ochtill denna sinäven attgenom egen

kommunikativa sällan medvetetsärpräglade gestaltning,sin inte ut-
formad kritiska till andra sådana samtal. detkontraster Isom sam-

samhället kan kanske urskilja tendenser tilltida segregeringman av
sådana olika och kommunikations-konkurrerande alternativa
praktiker. Försök överskrida olika sådana mellan degränseratt
offentliga därinnebär ömsesidiga anpassningsprocesser,rummen

för och denna kommerkriterier kampenjust representation attom
försärskilt tydlig. tillgång till de olikabli Medborgarnas rummen

offentliga ifrån självklarhetensamtal långt självklar, iär även om
adelsmärke.ofta framställs främstadetta demokratins Attsom

huvud sådana demo-räknas legitim deltagare iöver taget som en
självklart. inflytelserikakratiska och mediala aktiviteter inte Merär

har behöver hitta vinkelaktörer liknande problem: journalisterna en
politikernavinklad; sigrepresentationen måstegörautan att anpassa

Varföreller välja vid sidan medierna. positionenatt att repre-av
samhällsfunktion kan tyckasviktig såväl maktärsentera som enen

syfta ochsjälvklart. kan politikers legitimitetRepresentationen
journalistiken;politikens uttryck. Samtidigt gäller sak jour-samma

legiti-nalistikens uttryck skapar journalistikens legitimitet. Denna
erhålls hos ofta beskrivs de har denpublikmitet en som som som

slutgiltiga makten de politiskt fjärde igång årutövar vartsom en —
medierna och möjliga val dag.sker erbjuds varje

kan också innebära kan skilja utövandetDet inteatt enman av
frånpolitisk makt den bild och definition politiken själv somav

befäster förändrar. fördetta utövande eller sak gällerMen samma
deras uppdragmedierna, producenterna och medietexterna. Trots att

politiskt styrande maktens granskareinte utanär att attvara vara
kommer deras utövande formuleringsmaktsin intimtattav vara
förknippad med allmängjord bild det beskrivs, t.exsomen av
politiken och också möjliggörapolitikern, bild kan styra,en som
eller förhindra olika politiker. utveckling kanEnsätt att vara som
alltså och rollen folketsmedierna överatt tarvara mer mer av

politikernas representantskap ifråga-samtidigtrepresentant" som
enskild granskning riktig eller denOavsett varjesätts. ärom ger

förenklade allmängjorda bilden medierna och politiken dagiav en
där politiken kan defensiven, vädjande tillsituation ut attse vara

medborgarna överhuvud deltaga medan medierna moralisktäratt
avkrävande politikerna medborgarnasi Det ärgentemot namn.
fördenskull naturligtvis förlorat makt tillpolitikernainte sinså att
journalisterna det politikerdet intressantär äratt notera attmen

allt den defensiva underifrån-utsträckning dagi istörre tarsom
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kommunikationsformattill närhetensibland koppladpositionen,
konfrontativa debattposi-denmedan det journalistikenär tarsom

inledande exempel.tionen i våra tvåsom-
berätta historiafinns olika sinjustDet två ärsätt attatt om man

folket.mobiliseraoch olikamakthavarelegitim två sätt attsom -

i politiskmedieringKommunikation och
demokratiteori om

Är och dess olika begreppförstå demokratindet möjligt repre-att
till den kom-hänsynoffentlighet, publik, etc.sentation, utan att ta

föregående preliminäraden invente-munikativa dimensionen I
lyftahar försöktpolitisk dramaturgielementen viiringen attenav

har både kommuni-flera centrala begreppfram det faktum att en
därmed gällande dendimension ochoch politiskkativ göra atten

kommunikativaförståsmedialiserade demokratin kan sininte utan
från politisk kommuni-hämtadekonkreta exemplendimension. De

till dettajournalistik politik syftade ocksåochkation göraattom
förutsätter förståelsedefinitioner demokratipåpekande. Olika enav

framställningoch oftakommunikationen normativpresenterar enav
skall kunnafungera för också demokratinhur den bör attav

fungera. huvudsakligenställas demokratikan inteFrågan är ettom
antaganden hur olikakommunikativt begrepp omsom rymmer

kommunikativa handling-till varandraförhåller sig genompersoner
Åtminstone demo-urskilja den kommunikativa nivån ikanar

och förhandlingendär den ständiga förmedlingenkratin densom
deockså den där självaåtgärder,barainte ägeretc. utanom rum,

har,definitionerna behandlas.demokratiska problemen och Man
definitiontänkadetta sigmed ledning svårtsynsätt, att avenav

påståendeinnebär formsamtidigt idemokrati inte någon avsom
mening." till analyskommunikativ ingångarNågra av ovan-en

följande.stående skall detigörasteman
kol-polispolitiska gemenskapenEnligt Aristoteles den "ettär

.22potentiellt bästa livetefter detlektiv jämlikar strävarsomav
Hannah Arendtfilosofen ochamerikanske utgårDen statsvetaren
konkret kännetecknardefinition vadfrån Aristoteles om som mer

förstår dettaochpolis den grekiska traditionen, ii termerett av
detEnligt Arendtform tal och handling.mänsklig interaktion i ärav

polis, dvs. denmedborgaremöjligheterna för interaktion mellan i
särskildaenbart denkommunikativa organiseringen änsnarare

platsen polis:fysiska utgör ettsom
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egentliga polisDet stads-stateninte dess fysiskai detmening,är är
den organisation människor uppkommer dessa talarnärsnarare av som

och handlar tillsammans, och dess plats där människor leverärsanna
tillsammans detta syftei de befinnaråkar dusig. Vart gåränoavsett var

du polis" dessa berömda ord blev bara den grekiskainte koloni-är en
särprägel,sationens de uttryckte också övertygelsen handlingattom

och tal skapar mellan deltagarna finnakan riktiga loka-sinytaen som
lisering och helst. Arendt vårnästan när 1958, 198; översätt-var som
ning

definitionen polis det enligt ArendtI interaktionen mellanärav
medborgare skapar detta platsinteUtrymmet ärutrymme.som en
eller skapasinstitution tal och handlingarutanen genom som

utförande konstituerarsitt det politiska livet. Detta någotärgenom
kan genomföras relativt oberoende tid och Desssettsom av rum.
lokalisering, Arendt, den mänskliga interaktionen.rätta säger är
kan frågadå vilkasig dessa platser för utförandetMan denav

mänskliga interaktionen möjliga tänka kansig. Detär attsom vara
konkreta fysiska platser medger ansikte-mot-ansikte interak-som
tion det politiska livet kan också utföras andra interaktions-imen
former. Arendt dettajust inte exempel, kanske kan tänkager men

medierna sådan plats där det politiska livet utspelar sig.ärattoss en
reflektionerna kring demokratins kommunikativaI villkor detingår

viktig förutsättning, förstå hur det politiska livet kon-attsom en
stitueras de mänskliga interaktionerna deras olika former,igenom
också utanför vedertagna och institutioner.arenor

det kanske ändå vilkainte relationer helstMen kanär som som
tänka demokratin,i det Aristoteles kallar "autanoss som commu-

of equals. Karaktärennity interaktionen mellan medborgarna
kan hursomhelst.inte utformad sådantDen måsteutse ettvara

den, enligt Druscilla Cornell, medgersätt trueatt statsvetaren
peers.23 och deDet relationerengagement among engagemang som

skall de mellan jämlika medborgare.upprättas ägervara som rum
Medborgarskapet kan liknas vid vänskapsrelation, ett temaen som
bl.a. den franske filosofen Derrida utvecklatJacques i sinanågra av

texter.explicit politiska bygger vidareNär teorinmer om
demokratin utifrån denna jämlika relation förutsätter också
deltagande och kommunikation, bl.a. det sätt som anges av
Arendt struktureri participatoriska och dialogiskaärovan, som
Cornell och innebär eller forceradinte övertalning.tvångsom

populära deliberativaDet demokratiteorininom harsynsättet
mål sådan icke-tvingande användning den offentligasom en av

debatten kan bidra till hantera de djupaste kollektiva dis-attsom
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frågor. hanteraoch socialamoraliska, politiska Sätteti attpyter
till tal, samtal och dialogproblem bygger tilltro idessa olika en

och våldshandlingar.offentliga tilldet tvångs-änrummet, snarare
präglade sådanfår talsituationerSamtidigt dessa inte vara av en

symbolisktellerofrivillighet kan ha skäl tala tvångattatt omman
finns endastövertalande i argumentatio-våld. Hela det momentet

formerandrarationellt genomförda diskursen,och den inte i avnen
andrautanför språket eller utnyttjarövertalning ligger somsom

sådant deliberativtdet emotionella.dimensioner det, Ettt.ex.av
förmågatilltro till människorsmed desssynsätt ettatt resonera

människosynhar flera förutsättningar, bl.a.respektfullt isätt en
aldrig behandlakantianska idealet, dvs.ligger det män-nära attsom

liggermål.enbart medel, Förutsättningarnaniskor utan somsom
delibe-hur värdighet och respekt etableras.också Ii teorien om

förståelsenåterfinns för demokratinkriterierna irativa teorier av
detkommunikativa procedureroch försvaret för sådana görsom

genomföra offentliga samtalmöjligt sådana inte tvingan-äratt som
densådana offentliga samtalföreträdarede. Dess utgörattmenar

såväl olik-människor kan uttrycka sinaenda därmöjliga situationen
förövertygelser garantiheter sina samt attgemensamma ensom

irreversibeltundvika de eroderas sätt.ettatt senare
sällan medsammankopplasdeliberativa inteDet synsättet en

s.k. eontolo-form regler skall gälla.moral i Dettanormativ av som
harregel- eller pliktetik moraliska sittgiska deontologi synsättär

efterföljd flera företrä-hosupphov huvudsakligen iKant, avvars
återfinns. deliberativ enligtdemokratidarna för deliberativ Att vara

formulerainnebär alltsåmoralisktsådant normativt synsätt attett
ochoch bindandedikterar handling iregler ärrätt genomsomsom

för betecknaanvänds iblandsjälva. procedurBenämningensig att
därföroch teoretikerna kallasdetta normativ ävensätt att vara

Rawls, Habermasgäller Johnibland proceduralister, det Jürgent.ex.
riktlinjer deProcedurer antaloch Thomas Scanlon. är ett som, om

och politiska frågor.till konsensus moraliskaefterföljs, leder i
dessa procedurer,fäster sådan vikt vidOrsaken till att man en

ochtill karaktär, desssociala och psykologiskakommunikativa, sin
programmatiskt sådanaefterföljande interiktiga är attatt anserman

finns individ ellerifrån, detkan hämtas ingennågon annanstans
kan bestämmaGud eller högre maktingen översomannangrupp,

för skapa konsensus råder Kriteri-de villkor i vissatt en grupp.som
avgörandenforma beslut ochskall kunna iför hur den gruppenerna

utifrån denpolitiska frågor kan endastmoraliska och pro-normeras
vilketdessa beslut fattas, dvs.cedur vilka sättetgenomgenom

blir demokratingenomförs. Enligt dettakommunikationen synsätt
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demokratisk medborgarnajust följer regler förvissaattgenom
kommunikation de tillsammans har demo-justärsom enats om
kratiska.

konfliktlösning skall bli möjlig enligtFör sådana procedurer,att
det vikt de deltagande har förmågaär attav attpersonerna en repre-

sina intressen, också delvis från dem iavståsentera attegna men
syfte opartiska. kommunikativa fungerarDessa procedureratt vara

enbartinte hävdar sina intressen, vilja förståom man utan attegna
vad de andra har för skäl och mål. krav alla delta-Ett gemensamt

därför kunna åstadkomma sådan distansering till deär attgare en
åsikterna, tillfälligt från empiriska ochavstå intressen moti-attegna

vationer. krav och fårDetta just innebärainteär gemensamt att
för våldnågon tvingas den till distan-utsätts attgenom tarvara som

Fleraseringen. skeden det proceduralistiska/deliberativai synsättet
kritiska, likhet med detta,i och detta områdeteoriernaär är

knappast omedvetna sådana inneboende risker. förGemensamtom
dem dock ökad kunskap kommunikation och framförär att en om
allt ökad ifrågaprecisering de kommunikativa procedurernaen om
enligt rationella kriterier kan bidra till bättre hantera sådana kon-att
flikter.

Demokrati kan betyda det kommunikationsprocesser isystem av
diskussion och beslutsfattande överbryggar skillnader isom genus,-
sexualitet, nationalitet, klass, ochetnicitet ochgeneration -
administrerar mångfalden mellan människor och ochgrupper, som
därmed förutsätter lika villkor för deltagande mellan likvärdiga och

medborgarezéjämbördiga samtidigt unika och olika Demokratimen
dennai mening förstå och erkänna detta komplexaär sättett att sys-

skillnader multiple differencesintersecting känne-tem av som
tecknar människa.varje demokrati innebär samtidigtMen tron

finna och implementera för ekvivalering unikaatt ett system av
skillnader i jämlikhet eller jämbördighet. Nancy Frasertermer av

för den socialpolitiska dimensionen ochrättvisaargumenterar att av
jämlikhet kombineras med kulturpolitiskmåste dimensionen av
identitet och skillnad. Kulturella skillnader kan bara demokratiskt
hanteras, hon, de baseras social jämlikhet. Honmenar om
eftersträvar mellan de bäggeposition motpolerna dekonstruktiven
anti-essentialism och pluralistisk multikulturalism för kunnaatt
förstå kulturella skillnader bara kan utvecklas och demokratisktatt
medieras democratically mediated bas social jämlikhet.en av

delvis andra utgångspunkter harFrån Raymond Williams disku-
demokrati och kommunikation. för det förstaHanterat attmenar

frågan kultur och kulturell tillhörighet central för den formärom av
förståelse demokratin möjlig. dettamåste bredaAttgöra sättsom
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procedurermed dehar givetviskommunikationtala göraattom
bredmycketsamtidigtinkluderaråsyftatstidigare enmensom

fataladet iWilliamskulturellt attnoterarengagemang.repertoar av
lågkultur.ochhög-mellanuppdelningskett låstdet en

försuraanhängarenaturligaför desstillhar bidragitIngenting attmer
de enklasjälvexiloch driva dem iidén över-demokratiska änden arg

kultur iuppdelningen våruppenbaradenfrågorna:kulturellagripande av
och densidanden åsofistikering åoch självupptagendistanserad enaen
ning.vårWilliams 1958;drogad Översättandra, 1989:17massa.en

förkonsekvenser vårhakanuppdelningenfatalahonomenligtDen
legitima.medieroch vilkakommunikationvilken ärsomsyn

kommunikationenplatsspecifikt vilkenocksåWilliams noterar mer
missvisandefinnsdetsärskiltoch betonarförståelsehar i vår att en

för.aktamåste osssomsyn
detijagkommunikationidéermed vissahar vuxitVi trorsomomupp

aktivitetkommunikationmissledande. Vihela är somsom enserstora
Kommunikationhänt.redansakernaviktigadet deefterutspelar sig att

viktigt.efter dethänderdetefteråt,så röransäga varär somsomatt
konstandra hand, ärkommer i sättDen atttrormansomsamma
kommerverkliga livetdeteftersommarginell aktivitet,sekundär, en
och sedanverklighetenkommergestaltningen.sedanförst och Först

missvisandegrundenidettaverkligheten. såkommunikation Men ärom
förstVad måsteingenting.förstår ärförstår dettainte seatt om

utformatsamhälleoch vårtuppfattningar i ärdet i våra sättet somatt
medvetnadelvisbarakommunikationsmönster ärfinns vissa om.som

skapadedeföregivna,intekommunikationsmönster ärDessa är oss,av
de lärasför kritik. måsteDessutomochförändrasde är öppna om av

översättning.vårWilliams 1961;generation. 1989:21varje ny

produktions-skallmedborgarnaidéhadeWilliams ägaattomen
produktionsmedlen imediernadettagällermedlen, minstinte som

från debortkommamedvetetvillekulturen.demokratiska Handen
nämligenförs,kommunikationenhurbestämmerfaktorer som nu

paternalismkontrollmonopol, iochauktoriteterbaseras ide som
utvecklandetställahanvilledettakommersiella intressen. Motoch
Kontrollenmedierna.inflytandeför istrukturdemokratiskenav

"truly openverkligtutvecklasskullespridas, detskulle öppna
allmänochdeltagarnaskalldeltagande,förkanaler ägas ensystem av

för detråda.skallmaktfördelning Basenochdecentralisering
skallmänniskorvanligahandemokratiska är, attsystemet menar

mål-skalldeoch intehänderkontroll i sinahakunna att varaegna
ellerförandra,förobjekttavlor eller några annonsörer pater-t.ex.

fostrare."nalistiska
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Såhär långt har diskuterat olikanågra normativa visioner av
demokratin, särskilt med hänsyn till kommunikationen. Vitagen
bör erinra villkoren för sådana ochvisioner teori-oss att presentera

nämligen sådana framställningar begreppnormativa alltider, att av
uttryck för form auktoritetsutövning.är förskrivaAtt nor-en av

någontingmera Judith Butler sambandär, i med visionersägersom
och solidaritet, konstruera vi".28och postulera Attav genus att ett

normativ innebär således beskrivnings-sig och defini-vara att ta
tionsmakten formuleringsprivilegiet.samt

Med utgångspunkt från ovanstående exempel kan flera frågor och
farhågor identifieras. harVi dettai kapitel olikanågra sätt
diskuterat hur kan förstå relationerna mellan medier/ kommu-man
nikation och politik. Framtida studier behöver fasta dessa möj-ta
liga relationer utgångspunkt för förstå den historiskasom en att
utvecklingen inom respektive område. gällerFrågan demo-t.ex. om
kratins villkor har med dessa förändringar kommunika-igöraatt

dvs.tionen, förändras vårt politiska förändringarsätt att vara genom
förutsättningarnai för det offentliga samtalet. gäller ocksåFrågan

demokratin kan stärkas olika former regleringar ellerom genom av
åtgärder detta område, det deliberativat.ex. synsät-att tagenom

möjlig och framkomlig utgångspunkt eller det deli-tet som en om
berativa paradoxalt just idealismsynsättet sin kanske harnog genom

för distanserad de vardagliga mellan människormötenen syn
vanligtvis inte ingående det offentligai samtaletsom ses som

offentligaDet samtalet, skriver Björn Elmbrant kritiskt, är ett
språkspel för de redan invigda. boksin därI Dom dam däruppe —demokratinOm vädrari Sverige han farhågormånga avseendenere.
mediernas roll för politiken och i synnerhet för demokratin. detPå
hela han här konturerna för demokratins framtidtaget ser ettav
mycket inflytandenegativt och farhågor vad den etableradeavser
politiska kommunikationens destruktiva inflytande demokratin.

Runtom i finnsSverige vettiga människor med kunskaper, idéer, syn-
punkter och erfarenheter. finnsDet också idealister, människor som
utstrålar civilitet och ansvarstagande, motståndare till dogmatism,
brinnande demokrater. alla lever deMen under daglig, spärrelden tung

cynismer från det ibland kallas det offentliga samtalet.av som
Elmbrant, 1997:51

politiskaDen kommunikationen demokratini komplexutgörs av en
koordinering olika former samtalstyper och alltså denav av genrer,
politiska kommunikationen konglomerat olikaär ett typerav av
påståenden och antaganden olika olikapå ivävs sättsom samman
sammanhang. komplexaDetta fält börnågot studerasär som
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kommunikativadevilkafrågakanskebörytterligare. Vi äräven oss:
kan dessafolkstyretidealadetkännetecknaegenskaper ansessom -

framställningartillgrundföregenskaper utgöra avattpresenteras en
förutsättningarkommunikativadel dessademokratin avenKan

politikenden normativaförmodelleralternativagrunden iutgöra
utopiskfåralltidÄr demokratitaladet vårtså sätt enatt omatt

iförkonsekvenser Vårtförhar detoch vadkaraktär sätt att agera
demokratinmedialiseradeden

ochkommunikationenMedierna,
framtidfolkstyrets

samtaletsoffentligadetbefinner sigpåpekade inledningsvisSom
tillrelationständigt iepokerhistoriskaolikaunderaktörer var-en

kol-mindreellerkallakunnaskullerelationandra. Denna merman
relationalltidhardag,såväl iVasatidenPolitiker,legial. ensom

befolkarpubliktochprofessionellttill demochpublikentill som
ochVerksaminnebärKollegialitetenpublika ärden att manarenan.

respektivemellanbefinner siginommöts arena somgemensamen
nöd-utvecklar sigaktörerdessaverksamhetsfält. Mellanaktörers

relationer,mänskligaandraallamedlikhetrelationer ivändiga som,
för-mellanoberoende,ochberoendemellanbalansbygger en

beroendenömsesidigadebestår iKollegialitetentvivel.ochtroende
förutsättningochrelationenförtroendenoch ärutgör ensomsom

definieraskollegialitetenmedier,politik ochbådeför arbete i men
tredjetillförhåller sigalltidaktörernaockså part,enattgenom

väljarna.publiken, lyssnarna,
kommunika-ocksåinnefattardeliberativtEtt synsätt en syn

modellens;svenskakalla denskulle kunnadetliknartion mansom
människordärpedagogik ochfrågakommunikationdär är omen

Kanhändaprocedurerna.politiskadeförståelse förlyftas tillska
dessadag berormedierna iirritationpolitikens attgentemot

själva iuppdrag sigpedagogisktstarkareformuleraverkar ett
ibland politikerdärunderhållningsprogram, gärnapopulärasåväl

tidigare.journalistik,granskandeochdebatter änmedverkar, som
folketförmed mediatillsammansvidkanskePolitiker attvanavar
dettaochtill-politikenhur gårhistorienkunna berätta att seom

dagMedierna iuppdrag. ärslags nästan gemensamtettsom
skaför hur historiernaoch formatensjälvständigamycket mer

mediblandochfältjournalistikensfram inomberättas växer eget
huvudfokus. Deangelägenheterjournlistikens gentemotsomegna

detdemokratinföroundgängligaoberoende mediernamakten är -
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har dettai kapitel analyseranärmat också dessa medieräross att
del makten. finnsDet så ingen positionsägasom en ärav att som

neutral deltar det offentligai samtalet,om ärman oavsett om man
politiker, journalist eller forskare däremot kan berätta histo-man-
rien självsig objektiv, själv rollen denom som attgenom ta som
legitime för det deni historien.ärrepresentanten santsom egna

ställa frågorAtt inom för offentlig utredning innebärramen en
också delta det offentligai samtalet. utredning bidrarEn tillatt att
definiera problem och föreslå lösningar dessa. Påatt sättsamma

journalister och politiker kollegiala relationer dettaiupprättarsom
offentliga samtal, ingår medarbetarna i utredning i sådanten ett
samtal med eller mindre skicklighet kan medverka tillstörresom att

den makt detta innebär. Utredningenutöva folkstyret isom om
införSverige 2000-talet enligt kommittédirektivenutgår,

från1997:101, samtidsbild och identifierar där antal faktoreren ett
viktiga för förändringen det samtida svenskasom anses vara av

samhället. första hand gällerI detta sådana demografiska, ekono-
miska, politiska och sociala förändringar har betydelse försom
statsskicket, de politiska institutionerna och landets förhållande till
omvärlden. Till de viktiga i samtiden kan påverkaprocesserna som
det politiska livet hör exempelvis förändringar den offentligai sek-

och utvecklingen folkrörelsernainom och de politiska partier-torn
Till de förändringarna i samtidsbilden hör den sociala,stora ävenna.

politiska och kulturella globaliseringen och den betydelse för den
kulturella identiteten det innebär Sverigesom att nu agerar som en
aktiv del politiskaEuropas administration.av

dessa förutsättningar,Några problem och möjligheterav som
folkstyret inför 2000-talet framställsmöter och gäller,nyasom
enligt kommittédirektiven, utvecklingen kommunikations- ochav
informationsmönster i samhället, spridandet och användningen av

informationstekniker. hörDit också utvecklingen detnya av nya
medielandskapet med förutsättningar interaktivt kombineraatt
olika auditiva och visuella teletekniker. Förändringen medieland-i
skapet består i koncentrationer och konglomeratäven ägandenya av
och växande kanalutbud kan ha konsekvenserett som sammantaget
för hur fri och allsidig opinionsbildning sker samhället.i Till deten

medielandskapet hör den ökade betydelsen för opinions-ävennya
bildningen spelas olika professioner, journalisterna,som av t.ex. av
den s.k. journalismen. Opinionsbildningen ökadi gradävenstyrs

olika intressegrupper medvetet använder sig lobbyister,av som av
kommunikationskonsulter, eller utvecklar strategiska kontakter
med medierna för blivis synligaså och Öka förutsättningarnaatt
för bilda opinion.att
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ovanståendedenproblemredovisningsådan kortEfter somen
ochfinnspolitiska arbetetdetmedproblemenfråga sigbör varman

föroch/ellerÄr politikerarbetandeförproblemdethos ettvem.
Är reellfolkstyret isvenskadetdeltagande medborgarepolitiskt

jämfö-iproblemen Sverigeihotatverkligen Hurmening ettutser
feno-Är illegitimahotatarbetetpolitiskadetperspektivrande av

populärkultur-media-politikPkraftermen/
demokratin.hotadedenhistorienkanhärVad är omse

behöverDelsproblemenöverdrivaviktigt inteVarför detär att
hotandedirektsituation såsomöverdrivanaturligtvis inte enman

hade detfrågornautredningför kunna motiverafarligoch avenatt
utredandet hjälptknappasthadesådantnågontingfråganvarit om

ochdilemmanfrågor,utredaviktigt justallt detframför är attmen
Problemet. Dettaobjektgöraochreifierasituationer än attsnarare

ochfrågornafördjupaförsökadels kanflera skäl;viktigtär manav
förstahabehövademokratinmedieradedenstudiet att somutanav

omedelbartproblemfundamentaltfinnsdetpremiss somettatt
viktigtdetinträffa, delskatastrof skaför inte ärlösasmåste att en
kanproblemallvarligtdefinierasinse något geettsomattatt som

"problemåtgärder.olika Ett sägerlegitimitet åt attsomtyper av
olikamängdmotiveraskulle kunnahotadallvarligtdemokratin är en
denutifrån insiktenocksåviktigtåtgärder.politiska Detta är attom

vilkaföreslåockså sigproblem rättenså attägersäga tarettattsom
problemet.till Hurförska inåtgärder rättasättas manattsom

åtgärdoproblematiskemellertid ingentill problemet är somrättar
förHuvudanledningenautomatisktalla attär överens re-ossom.

handlarbokdenna justdocksakerovanståendeflektera är attrunt
och skapaformulerafram,förakanoffentligt motivera,hur manom

upprätthållakanoch hurpåståendenbilder, manargument,texter, -
försåtgärdernadiskussionernaoch idénbilden enatt omomav

fortsätterdemokratiför alla.tillgänglig Att att varaår osssomarena
demo-detalltsådestyrelse många;fåsdenågonting över attänmer

tillbara sinfungerande intevälstyrelseskicketkratiska är yttersta
synligtfjärderöstande år,folkets ärprocedur styretattutanvart- ochständigtlegitimitetfolkligochoffentligpolitisk,sökeroch en

mellan valen.ocksåkontinuerligt
svenska de-denhotreelltdagdet ingetföreligger iKanske mot

föränd-välfärdsstat iförtypiskaproblemenKanskemokratin är en
samtidsbilden iformuleras,Problemenring t.ex. genomsom nu

poli-detkanskeinnebärjfrkommittédirektiven ovan, attsnarare
etablissemangetför"förverkligas"hållertiska arbetet ettatt

inslagetpopulärkulturella idetönskatigenkännbarticke sätt —
de demo-ochseriositetenhotoftauppfattaspolitiken motettsom
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kratiska ambitionerna hos folkstyrets eliter. Vilken roll spelar medi-
dettai oönskade "förverkligande Ärdet politiska arbeteterna av

problemet med medierna företagsekonomisk kon-av natur, t.ex.
centrationen och spridningen deras ägandestruktur och/ eller ärav
det problem med medieringen och därmed kommunika-ett ett mer

Ärtivt problem det kanske mediernaså behärskandesittatt genom
den mediala och politiska dramaturgin har blivit "bättre"av att

utföra politik, direktsändningså i inför folketsäga vad politi-att än
kerna vara politikensMen flyttat in till studionsynes om torg
innebär inte detta automatiskt detta demokratiskäratt en mer arena
med fler möjligheter till folkligt deltagande. medialaDe positioner-

inte folk/ tittare/väljareär andranärmare maktpositioner.änna
dagHar i identifierasvårt det folkliga deltagandets socialaatt

former former kännerinte igen de traditionella Er-som som-
bjuder medierna former för folkligt och politiskt deltagande ärnya —medierna möjlighet eller problem kunnaFör uttalaen ett att oss

relationen mellan dessa olika nivåer medier och mediering blirom av
det särskilt viktigt har gjort dennai volym -identifieraatt som-
hur kan förstå vad medier kan och hur kan förstå denvara
kommunikativa medierande aspekten.

Noter

1 historisk-sociologiskFör analys de svenska mediernas synnerheti tid-en av
ningarna utveckling i relation till makt, marknad och myndighet, EkecrantzseOlsson 1994.
2Andra kommunikativa perspektiv medier och makt kan fokusera någon avde institutionellamånga faktorer också bidrar till dess utformning, villkorsom t.ex.har med ekonomi, organisation, teknik,göra politik, kultur ochattsom
professioner.
3 analyserFör offentlighetens diskurs analogii med samtal, flera bidragen iav se av
Forstorp Linell, red.8C 1998.
4Flera bidragen dennai bok den medialiserade demokratin sådanajustav görom
fördjupningar dessa problematikenav
SJfr. diskussionerna organiseringen samtycke i medierna hos bl.a. Hjarvardom av

och1999 Chomsky Herman8: 1994.
‘White 1995.
7Se Hjarvard 1999 med ledningäven Goffmann och förMeyrowitzsom av endiskussion hur dramaturgiska begrepp används inom sociologi ochav
medieforskning.
sMeyrowitz 1985.
9Hjarvard 1999.

310



FORSTORPPER-ANDERSECONOMOUKONSTANTIN OCH

Olssonfrån Ekecrantz 1994hämtas"beskrivningsmakten" 8C1°Begreppet som
samhälletbeskrivernyhetsjournalistiken.hurdefinierar dettaställe .somett . händelseVarjeoch vidare 15maktockså aa;13-14därmedoch utövar en

olikasignifikans.tillmötes Detta sättdärbeskrivning görsnågotförutsätter en
historie-sakhändelse inomhistoriskSålundaolika diskurseninom är ent.ex. en

problematiserasjournalistiken. Härigenomoch inomvetenskapen något annat
denfrån beskrivningenHändelsen kan intehändelsebegreppet.själva avsepareras

okontroversiellamedieforskningendet synsättetoriginal. inomemfas i För
Schudsonverklighet,speglarskaparfortlöpandemedierhur än t.ex.seensnarare

WhitneyWartella 1998.Grossberg,och 8C1995
enligt Ekecrantzhändelsejournalistiskblirhur någontingAtt förstå är,en

beskrivningsmakten.förstådelviktig iOlsson 1994;15 atten
12Potter 1996.

Harvardspunktcentral isjälvständighetmediernas13Utvecklingen är enav socialeselvstendigedagudgör i"Mediernadanska situationen:denreflektioner om
kommunikationoffentligeformer denfiltrererkarakteristikahvisinstitutioner, og

måder"bestemte aa.
politiska begreppetdetbetydelseravfler möjligalistarHolmberg 1999

åsiktsrepresentation,rollrepresentation,social representation,representation:
dynamiskkallarslutligenhandetanticipatorisk representation represen-samt

tation.
utvecklatshar irepresentativitetenvilketdetkritisk5 vidare sättHan är mot

broadforce.considerablehas ItsThe ideapolitiken:brittiskaden terms, anow
ofbodiesrelationinitially closeformed,has beenof representativesclass to

of beingpersonalcertain pointwhoforced opinion, enter careersat a
ofTheysymbolicoldreally theWhatinrepresentative, personsaresense.
accidentthroughalreadydotheyjudgement.andpolitical experience somenot

publicthereanywhere represent,haveelectionof toanyone orcareer or happensoftensThusthemfinding seat.aboutand actiondiscussion private a
who dorepresentativespoliticalthat there important representnot yetare

that beingReified thisformal inretainedcarefullytheanybody, asoway,sense.
ofactualthejob,positionrepresentative processto or aamounts aa career,

thesubordinate,madeasidebeformed opinionsrepresenting extenttoset orcan
ochsackingdesribedbesuchreselectselectfailurethat asperson canato or

the legitimacywhileludicruous,thisjob.of hishim Buthim, turningfiring out
ofthe diversitywithinelectionfromderivedformallystillassemblyof the open

ibid:113.formed opinions.
tillweb-adressenREPRESENTATIONuppslagsordetfrångjordUtskriften är

.html 1999-03-12.REPREAAA 2wUraaakdata.httSAOB 3.5 tm.se:
medie-för forskare inomnyckelbegreppdenna mening17Representation i är ett

Hallkulturstudier, 1997116.och t.ex.se
volym.dennaoch iEkströmkapitlen Svensson18Jfr av

kallasdemokratisådana variantersynnerhet idetta19Kanske sker i somav
ochförsoningkommunikativförformlerfinnaoch"deliberativa" attavsersom
volym.Berglez dennakapitlet ikapiteldettaJfr avslutningensamtycke. samt avav
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2°Jfr Holmberg 1999.
2‘ konventionellaI Statsvetenskapliga Översikter demokrati och representation,av

hos Holmberg, saknas dockså denna viktiga kommunikativa dimension.t.ex.
Politics 1328b35 vår översättning
23Cornell 1997:212.
Derrida 1988.
Chambers 1996.
2‘ Fraser 1997:98.
27Williams 1989:29—30.
28Butler 1990:14—15.
Jfr Hajer 1995246; Linell,Forstorp 85 1998.
3°Gusfield 1989.
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analy-DemokratiutredningenparlamentarisktDen sammansatta
inför ZOOO-talet.förutsättningarfolkstyrelsensden svenskaserar

för-globaliseringen, EU-medlemskapet,bl.a.sker i ljusetDet av
IT-tekniken, förnyelse-deni medielandskapet,ändringarna nya

folkrörelsernas förändringarförvaltning,offentligarbetet inom
sekelskiftet ska utred-valdeltagandet. Vidsjunkandeoch det

slutbetänkande.analys isammanvägdningen ettpresentera en
gång bidra till för-under arbetetsvill redanUtredningen att

demokratidebattendjupa genom
i landetoffentliga seminarier runt om-

med fria debatterwww.demokratitorget.gov.sewebbplatsen0
kringoch föra dialoginformera sigmöjligheteroch att om
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exempel granskas ioch empiriskateoretiska analyserGenom
funktioner. Författarnademokratiskaboken mediernasden här
i internationell politik ochspelar för rollvad mediernaanalyserar

kvinnoföreningar för-också hur lokalaEuropasamarbetet men
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bildning ochmedieutvecklingen kanningar engage-gynnasom
mang.
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