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Utgivarens förord
Sim(o)s annorlunda årsrapport

Vad får vi inte veta? Vad är det de breda nyhetsme-
dierna inte rapporterar om? Så lyder temat för årets
årsrapport från Sim(o), den fjärde i följd. En annor-
lunda årsrapport i den meningen att de ingående tex-
terna mera handlar om Sim(o)s verksamhetsfält jour-
nalistik, medier och medieforskning (113 sidor) än
om Sim(o)s verksamhet (11 sidor). 

Alla förstår att nyhetsrapporteringen av praktiska
skäl inte kan täcka hela vardagen, hela verkligheten.
Men det kan vara värt att stanna upp ett ögonblick
och påminnas om de principer och rutiner som påver-
kar nyhetsvärderingen och insikten att rapporteringen
är kopplad till tidsanda och rådande värderingar.
Medieforskningen har rört sig från en ganska okom-
plicerad bild av Mr Gates, grindvakten som utifrån
vissa värderingar valde ut redan färdiga telegram från
en nyhetsbyrå för publicering, till en mer sammansatt
process där insamlingsmaskineriet och spelet mellan
källor och medier fick betydelse, liksom förförståelsen
av publikens värderingar och beroendet av samhälls-
system och maktfördelning (von Krogh & Nowotny,
1981; Johansson, 2004; McQuail, 2005). En färsk
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genomgång (Ghersetti, 2012) betonar begrepp som
närhet (tidsmässigt, rumsligt och kulturellt), sensa-
tion/avvikelse (oväntade händelser, ofta med negativa
konsekvenser), elitcentrering (personer, institutioner
och nationer med politisk, ekonomisk, kulturell eller
idrottslig elitställning) och förenkling (hellre enskilda
händelser än utdragna och komplicerade förlopp).
Björn Häger ger i sin lärobok i journalistik (Häger,
2009) såväl handfasta nyhetstips till blivande journa-
lister som en översikt över aktuell forskning. Han tar
också upp aspekter på vad som inte blir berättat, ex-
empelvis till följd av att det inte finns reportrar på
plats i internationella krishärdar.

Bokens tematiska fråga ”vad får vi inte veta?”
skulle kunna omformuleras i positiv riktning och app-
liceras konkret på svensk medieforskning: vilka ny-
heter förmedlar medierna, vad får vi faktiskt veta?
Svaret är att forskarna inte i någon större omfattning
mäter vad som rapporteras och inte heller översiktligt
undersöker hur det rapporteras. Sådan forskning ut-
fördes mera förr, exempelvis via Media Monitor på
1990-talet som Håkan Hvitfelt skildrat i Sim(o)-
boken ”Vem granskar granskarna?” (Hvitfelt, 2012).
Ett undantag gäller valrörelsernas slutskeenden, un-
der tre veckor i valspurten mäts och analyseras den
politiska journalistiken vart fjärde år. Ett annat un-
dantag är Ingela Wadbrings jämförelse av fyra dags-
tidningars innehåll under en vecka 1960, 1980, 2000
och 2010, som Sim(o) publicerade förra året (Wad-
bring, 2012). Antalet artiklar räknades och hänfördes
till olika kategorier. Studien visar bland annat att för-
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djupande material (analyser, specialreportage och
granskningar) 2010 står för mellan två och sex pro-
cent av artiklarna i de fyra tidningarna Dagens Nyhe-
ter, Norrländska Socialdemokraten, Smålandsposten
och Nya Wermlands-Tidningen. Ungefär en tredjedel
av artiklarna handlar 2010 om samhälle/ekonomi i tre
av tidningarna; i NWT var andelen en fjärdedel. 

Professor Kent Asp vid Göteborgs universitet gör
en årlig undersökning av tv-innehållet (och sedan
2012 även av Sveriges Radios utbud). Den senaste för
2012 visar bland annat att 44 procent av Sveriges
Televisions utbud var inriktat på information, 41 pro-
cent på underhållning och 15 procent på sport. Dessa
relationer har varit ganska stabila de senaste tio åren
(Asp, 2013).

Ytterligare mätningar görs av kommersiella medie-
bevakningsföretag som Retriever och InfoPaq. Info-
Paq gjorde 2003–2010 en undersökning av toppnyhe-
terna i ett antal riksmedier. Utrikesnyheter, krimina-
litet och politik är de i särklass vanligaste ämnena år
efter år, med undantag för valår när intresset för poli-
tik ökar. I en specialkörning inför denna bok har Info-
Paq visat att 57 procent av Aftonbladets och Expres-
sens samlade toppnyheter 2010 handlade om 1. kri-
minalitet, 2. kändisar och 3. politik. Spridningen av
toppnyheterna i Dagens Nyheter och Svenska Dag-
bladet var större. Ämnena 1. utrikes, 2. politik, 3.
företagsnyheter, 4. kriminalitet, 5. sport och 6. medi-
cin/hälsa svarade tillsammans för 55 procent av deras
toppnyheter 2010.
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Bokens innehåll

Vad är det som riskerar att hamna utanför nyhets-
nätet? Skribenterna i denna antologi gör nedslag på
några olika områden.

Lars Mogensen, programledare i P1-programmet
Filosofiska rummet, dricker kaffe och pratar med
forskare, journalister och debattörer om informatio-
nens och kunskapens gränser i ett segregerat samhälle.
”Å ena sidan en svensk medelklass som läser prenu-
mererad tidning full av inredningsbilagor, trädgårds-
knåp, kluriga knep kring det privata pensionssparan-
det och helgtips om spa och kryssningar i Karibien. Å
andra sidan en stor befolkningsgrupp med annan et-
nisk och kulturell bakgrund och mycket begränsad in-
blick i vad som sker politiskt och så vidare i staden.
Orsak och verkan. Människor som inte delar vardag.
Medier som inte lyckas beskriva en verklighet.” En-
ögda läsare och skumögda reportrar gör inte samhäl-
let klarsynt. 

Anna Danielsson Öberg, med gedigna erfarenheter
som arbetsmarknadsreporter på Svenska Dagbladet,
beskriver hur fackförbund och arbetsgivare upplever
en ständigt minskande mediebevakning. Allmänheten
kan förledas tro ”att allt handlar om hur pengar för-
valtas och inte om hur resurserna att förvalta skapas”,
säger Lars-Anders Häggström, ordförande för LO-
förbundet Handels. Och Svensk Handels vd Dag
Klackenberg anser att ”artiklarna blir sämre, det är
svårt för allmänheten att förstå vad som händer och
journalisternas frågor är inte relevanta” när reportrar
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utan specialkunskaper sätts att rapportera. Intervju-
ade mediechefer håller inte med.

Katarina Andersson, reporter på Sveriges Radios
mediegranskande program Medierna, riktar sökljuset
mot bevakningen av sportens övre manliga skikt. En
kvinnlig läsare av Sportbladet påpekade i ett program
att det fanns fler kvinnor avbildade i de porriga an-
nonserna än i nyhetsmaterialet. Det var en kritik som
skruvade sig in i mål, annonserna togs bort. Men hen-
nes övriga kritiska synpunkter på mixen har ännu inte
fått gehör. En kritiker hävdar att ”tittare, läsare och
lyssnare går miste om mycket just för att många sport-
redaktioner lutar sig tillbaka på en föreställning som
inte stämmer – att de bevakar det som folk vill se”.

Torbjörn von Krogh, medieforskare och föreståndare
för Sim(o), uppmärksammar en metod för att konkre-
tisera diskussionen om de breda nyhetsmediernas rap-
portering och för att lyfta fram fakta och åsikter om
mediernas blinda fläckar. Metoden utvecklades i Kali-
fornien för snart 40 år sedan och går ut på att sam-
manställa en lista över viktiga ämnen/skeenden som
inte tas upp i de dominerande medierna. Den används
i dag av akademiker, journalister, aktivister och bi-
ståndsarbetare i olika länder i olika sammanhang.
Metoden har både brister och förtjänster, men kan an-
vändas för att dryfta mediernas rutiner och ansvar.

Sim(o)s verksamhet

Några ord om Sim(o)s arbete under det gångna året.
Vi har gett ut tre böcker, två utöver den du håller i
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handen eller läser på skärmen. Vi har ordnat ett tiotal
seminarier i Göteborg, Visby, Uppsala och Stockholm,
diskuterat mediefrågor på andra seminarier, i etern
och på nätet, samarbetat med medieföretag, medie-
organisationer, medieforskare, mässor och sjukvårds-
stiftelser samt lämnat remissynpunkter på den institu-
tionella medieetikens framtida utformning.

• 24 januari arrangerade Sim(o) ett seminarium till-
sammans med SVT på SVT i Stockholm om tv-inter-
vjuer med uppsatta politiker i medialt blåsväder. Ut-
gångspunkten var Peter Dahlgrens C-uppsats ”Kam-
pen om definitionerna – politikers retoriska självför-
svar under mediedrev” som tilldelats Sim(o)s uppsats-
stipendium för 2012. 

I panelen ingick förutom uppsatsförfattaren politi-
ker, medietränare och journalister: Miljöpartiets tidi-
gare språkrör Maria Wetterstrand, pr-konsulten Staf-
fan Dopping, intervjuexperten Björn Häger och SVT-
programledaren Marianne Rundström. Moderator
var SVT-programledaren Filip Struwe. Seminarie-
panelen enades om att den analysmetod som Peter
Dahlgren använt är mycket fruktbar för att bättre för-
stå en intervjus dynamik. Detta framhölls också i
Sim(o)-juryns prismotivering:

”Med hjälp av retorikens statuslära analyserar Peter
Dahlgren på vilka sätt Carl Bildt respektive Håkan Ju-
holt försvarade sig mot anklagelser i tv-intervjuer under
främst 2011. Författaren visar framgångsrikt att de två
politikerna använde sig av olika strategier och att Bildts
metod gav honom fördelar gentemot intervjuaren som
Juholt inte uppnådde. Uppsatsen lyfter fram potentialen
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i ett tidigare underutnyttjat analysverktyg, ett verktyg
som kan vara till nytta för såväl tv-publiken som för in-
tervjuare och intervjuade.”

• Under februari månad utarbetade en arbetsgrupp
inom Sim(o) ett förslag till uppläggningen av ett me-
diegranskande program. Förslaget överlämnades till
SVT:s programbeställare som i ett offentligt replik-
skifte hösten 2012 bett om konkreta förslag på detta
område. Bakgrunden var Sim(o)s seminarium 12
november på SNS utifrån boken ”Vem granskar gran-
skarna?” som starkt efterlyste ett nytt granskande
mediemagasin i SVT (det förra magasinet lades ner
2005). 

• 11 februari ordnade Sim(o) ihop med framåtsträ-
vande UNT i Uppsala (senare utsedd till Årets Dags-
tidning 2013) ett seminarium om finansieringen av
journalistiken i framtiden under rubriken ”Journalis-
tik behövs – men vem betalar?” 

Medierna befinner sig i en omställningsperiod där
traditionella mediekanaler sviktar och nya växer sig
starka. Publicisten Anette Novak manade mediernas
företrädare att se möjligheterna och att agera i en 40-
sidig essä i Sim(o)s årsrapport 2012/2013 ”Vad har vi
lärt oss?”. Hennes synpunkter diskuterades av en pa-
nel som dagligen brottas med frågorna kring journa-
listikens och mediernas framtid: Hanna Stjärne, chef-
redaktör och vd UNT, Fredric Karén, chef Svenska
Dagbladets digitala kanaler (och från hösten 2013
chefredaktör SvD), Mikael Zackrisson, konsult, tidi-
gare bland annat webbchef Veckans affärer och
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Anette Novak, konsult, tidigare bland annat chef-
redaktör Norran (och från hösten 2013 vd för halv-
statliga Interactive Institute). Moderator var Axel An-
dén, chefredaktör Medievärlden.

• 7–8 mars deltog Sim(o) i ett antal evenemang och
verksamheter på mässan och mötesplatsen Medie-
dagarna i Göteborg, MEG 13. Sim(o) organiserade en
välbesökt monter ihop med forskningsorganen Nordi-
com och SOM-institutet samt Svensk Presshistorisk
förening och presenterade sin utgivning för medie-
bransch och medieforskare.

Sim(o) arrangerade ett stort seminarium med
hundratalet besökare om behovet av att granska me-
diernas verksamhet och inflytande. I panelen ingick
Christina Jutterström, tidigare bland annat chef-
redaktör för DN och vd för SVT, medieforskaren
Maria Edström, chefen för Timbro medieinstitut
Mats Olin och granskningspionjären Janerik Larsson
som startade Näringslivets mediainstitut. Moderator
var Sim(o)s föreståndare Torbjörn von Krogh. Semi-
nariet spelades in av SVT och sändes av SVT Forum.
Sim(o) frågade också ut ett antal forskare och prakti-
ker i mässans så kallade forskarsalong. Sim(o)s före-
ståndare intervjuades i Radio1, gjorde inlägg på andra
medieseminarier och ingick i panelen i den stora dis-
kussionen om journalisternas kåranda förhindrar me-
diegranskning som Föreningen Grävande journalister
ordnade i anslutning till MEG 13. Även denna debatt
sändes av SVT Forum. Andra deltagare i panelen var
Eva Hamilton, vd SVT, Björn Löfdahl, programdirek-
tör Sveriges Radio, Åsa Tillberg, redaktionschef DN,
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Cecilia Krönlein, chefredaktör GP, Sophia Djiobari-
dis, Uppdrag granskning, och Martin Wicklin, Medi-
erna. 

• 25 april publicerade Sim(o) den nya boken ”Räkna
med nyheter. Journalisters (ibland obesvarade) för-
kärlek för siffror och statistik”. Boken innehåller
praktiska demonstrationer av statistiska fällor som
journalister då och då fastnar i samt konkreta råd för
förbättring, som förmedlades av lektor Jan Strid vid
Göteborgs universitet och av Martin Wicklin, pro-
gramledare för Medierna i Sveriges Radio. Profes-
sorn i statsvetenskap Marie Demker och professorn i
journalistik och politisk kommunikation Jesper
Strömbäck problematiserade statistikens roll och för-
medlade aktuell forskning om mediernas hantering
av väljarundersökningar. Databasredaktören Helena
Bengtsson på SVT orienterade om utvecklingen av så
kallad datajournalistik, som går ut på att bearbeta
och utvinna nyheter ur stora datamängder.

Biträdande programdirektören Martin Jönsson på
Sveriges Radio skrev på sajten Medieormen att pro-
blemen ”belyses i fem läsvärda kapitel i Sim(o)-skrif-
ten (…); en välblandad mix av journalister och akade-
miker”.

• Statistikboken lanserades vid ett seminarium 25
april i Stockholm som ordnades tillsammans med or-
ganisationen Utgivarna. Lektor Jan Strid presenterade
exempel på statistiska dikeskörningar som kommen-
terades av Expressens chefredaktör Thomas Mattsson
och Aftonbladets samhällschef Lena Mellin. Ekots in-
rikeschef Fredrik Furtenbach orienterade om nyhets-
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redaktionens nya policy för hantering av interna och
externa undersökningar och fick många frågor från
närvarande undersökningsföretag. Professor Jesper
Strömbäck diskuterade mediernas valbevakning med
Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter och med kvälls-
tidningarnas och radions chefer.

• 14 maj arrangerade Sim(o) tillsammans med vård-
organisationerna Forum for Health Policy och Vår-
dalstiftelsen ett seminarium i Stockholm med titeln
”Kan Media Doctor bota hälsojournalistiken?”. Un-
derlaget var journalisten och medieforskaren David
Finers text ”Media Doctor – ett försök att utveckla
ansvaret för journalistiken och hälsan” i Sim(o)s års-
rapport 2012/2013 ”Vad har vi lärt oss?”. Seminariet
samlade intresserade vetenskaps- och medicinjourna-
lister, läkare, hälsoforskare, kommunikationskonsul-
ter och representanter för läkemedelsföretag. De tog
del av David Finers presentation av Media Doctor
som är ett samarbete mellan läkare, journalister och
aktivister om att först formulera kriterier för god häl-
sojournalistik och sedan löpande granska om kriteri-
erna uppfylls i de breda nyhetsmedierna. Media Doc-
tor startade i Australien och har sedan i olika former
spridits till USA, Kanada, Tyskland och andra länder.
Därefter följde en diskussion mellan Inger Atterstam,
medicinjournalist knuten till Svenska Dagbladet, pro-
fessor Johan Calltorp vid Forum for Health Policy,
Vårdalstiftelsens vd Thorbjörn Larsson och David Fi-
ner. Diskussionen leddes av apotekaren och medicin-
journalisten Fredrik Hed. Seminariet ledde till fördju-
pade kontakter mellan Sim(o) och vårdorganisatio-
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nerna och en gemensam önskan om att försöka få till
en prövning av Media Doctor-modellen i praktiken.

• 22 maj ordnade Sim(o) tillsammans med Google en
paneldiskussion hos Google i Stockholm om den
växande trenden datajournalistik, exemplifierad av
Svenska Dagbladets Räntekartan, SVT:s Valpejl och
TV4:s genomgång av ledamöternas närvaro/frånvaro
i riksdagen. Helena Bengtsson, SVT, inledde utifrån
sin text i Sim(o)-boken ”Räkna med nyheter” och
kompletterades av vetenskapsjournalisten Sus An-
dersson, Googles kommunikationschef för Norden
Gustaf Brusewitz och professor Gunnar Nygren, som
driver ett forskningsprojekt om datajournalistik vid
Södertörns högskola.

• 28 maj fördjupades diskussionen om trender i jour-
nalistiken och mediernas framtid. Då arrangerade
Sim(o) tillsammans med förlaget Studentlitteratur en
eftermiddag i Dagens Nyheters mediecenter på detta
tema. Underlaget var boken ”På väg mot medievärl-
den 2020. Journalistik, teknik, marknad” som skri-
vits av ett forskarnätverk där Sim(o)s föreståndare in-
går, liksom styrelseledamoten Michael Karlsson och
avgående styrelseordföranden Lars Ilshammar. Några
av bokens författare redogjorde för delar av framtids-
prognoserna och fick distinkta kommentarer och
mothugg av mediepraktikerna Hanna Stjärne på
UNT (styrelseledamot i Sim(o)) och Martin Jönsson
på Sveriges Radio (ledamot av Sim(o)s råd).

• 29 maj deltog Sim(o)s föreståndare i ett seminarium
som ordnades av Svensk Presshistorisk Förening om



16 | Utgivarens förord

medieetikens utveckling och framtid i Sverige, Storbri-
tannien och EU. Tillfället var väl valt för att ge den
initierade församlingen ett smakprov på innehållet i
en Sim(o)-bok just om medieetik som var under pro-
duktion, avsedd att lanseras en månad senare i Al-
medalen. I panelen, som leddes av förre justitiekans-
lern, ordföranden i Pressens opinionsnämnd med
mera Johan Hirschfeldt, ingick även Utgivarnas vd
Jeanette Gustafsdotter, Allmänhetens pressombuds-
man Ola Sigvardsson och yttrandefrihetsutredaren
Nils Funcke.

• 6 juni deltog Sim(o)s föreståndare i en konferens om
medieansvar i Europa i Bryssel. Konferensen innebar
avslutningen av ett flerårigt forskningsprojekt om
möjligheterna för vidgade möjligheter att främja me-
diernas ansvarighet (media accountability) i en allt-
mer nätbaserad mediemiljö. Sverige har inte varit re-
presenterad i undersökningen, men Sim(o)s förestån-
dare har följt projektet nära och rapporterat från dess
seminarier och om dess skrifter.

• 13 juni avlämnade Sim(o) på begäran ett remissytt-
rande till organisationen Utgivarna om ett nytt samlat
medieetiskt system för press, radio, tv och webb. In-
ledningen sammanfattade synpunkterna: ”Sim(o) väl-
komnar att Utgivarna tagit initiativ till denna utred-
ning och instämmer i stora drag i dess slutsatser. Dock
anser Sim(o) att allmänheten i högre grad än nu bör
stimuleras till att delta i processen runt ett nytt medie-
etiskt system och att yrkesetiken i möjligaste mån bör
inkluderas i det nya systemets verksamhetsfält.” Ut-
givarna fortsätter sitt arbete under hösten efter att ha
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sammanställt synpunkterna utifrån. En arbetsgrupp
inom Pressens samarbetsnämnd har tillsatts.

• I slutet av juni publicerades Sim(o)-boken ”Vad hän-
der med medieetiken? Systemändringar i Sverige och
Storbritannien – efter Leveson”. De frivilliga systemen
med självpåtagna medieetiska regler och bransch-
finansierade klagoinstanser är under omstöpning i
Sverige och i England. I England förhandlar företrä-
dare för medieoffer fortfarande med medieägarna och
de politiska partierna om hur förtroendet för medi-
erna kan återupprättas efter skandalerna med phone-
hacking och andra ljusskygga metoder som granska-
des av domaren Brian Leveson. I Sverige har systemet
med Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens
pressombudsman PO försvagats av ekonomiska och
tekniska skäl. En ny breddad organisation utreds som
sagt. 

Boken redovisar bland annat en enkätundersök-
ning om synen på mediernas självreglering inom och
utom medierna, redovisar lärdomar från England, de-
batterar journalisternas personliga ansvar, analyserar
statens roll för mediernas självreglering, och presente-
rar norska erfarenheter av webbsända etiska över-
läggningar från deras motsvarighet till Pressens opini-
onsnämnd. Texterna är skrivna av frilansjournalisten
Mikael Bergling, Sveriges Radios biträdande pro-
gramdirektör Martin Jönsson, Sim(o)s föreståndare
Torbjörn von Krogh, utredaren Nils Funcke, Journa-
listförbundets vice ordförande Ulrica Widsell, etik-
forskaren Susanne Wigorts Yngvesson och av gene-
ralsekreteraren i Norsk Presseforbund Per Edgar
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Kokkvold. Boken avslutas av förre ärkebiskopen KG
Hammar som reflekterar över den enskilde journalis-
tens ansvar vid möten med andra människor. 

• 1 juli lanserade Sim(o) etikboken i Almedalen vid ett
seminarium som ordnades tillsammans med Ut-
givarna. Rubriken ”Ska staten lägga sig i mediernas
självsanering?” lockade en stor åhörarskara. De fick
höra några mer eller mindre positiva svar på rubrik-
frågan från tre riksdagsledamöter, samtliga i konstitu-
tionsutskottet: Andreas Norlén, Moderaterna, Helene
Pettersson, Socialdemokraterna och Tuve Skånberg,
Kristdemokraterna. Och negativa svar från kultur-
journalisten Ulrika Knutson, tidigare ordförande i
Publicistklubben och Pressens samarbetsnämnd, samt
Martin Jönsson, Sveriges Radio och tidigare Svenska
Dagbladet.

• 26 och 27 september deltog Sim(o) aktivt i Bokmäs-
san i Göteborg, främst med inriktning på medieetiken,
med montersamtal och seminarium om medieetik.
Förre ärkebiskopen KG Hammar, etikforskaren Su-
sanne Wigorts Yngvesson, Journalistförbundets vice
ordförande Ulrica Widsell och Sveriges Radios bi-
trädande programdirektör Martin Jönsson gästade
Sim(o) för samtal i montern på bokmässegolvet. Dess-
utom ordnade Sim(o) seminariet ”Vilket ansvar tar
journalisterna?” ihop med Bok & Bibliotek. Där dis-
kuterade Ulrica Widsell, Susanne Wigorts Yngvesson
och Martin Jönsson journalisternas yrkesetik och hur
den bör granskas. 
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• Under oktober och november har Sim(o)s förestån-
dare publicerat inlägg om lärdomar av fejden runt
Hanne Kjöllers bok ”En halv sanning är också en
lögn”. Detta har lett till en intervju i programmet Me-
dierna, samt till deltagande i paneldebatter på Kultur-
huset i Stockholm och i Publicistklubben i Göteborg.

• 11 november bjöd Sim(o) och Journalistförbundet
in till panelsamtal i Stockholm om journalisters per-
sonliga etiska ansvar med KG Hammar, Ola Sigvards-
son (Allmänhetens pressombudsman), Ulrica Widsell,
Susanne Wigorts Yngvesson och Torbjörn von Krogh.

• 27 november planeras ett seminarium på Riks-
idrottsmuseet utifrån delar av denna årsbok.

• Sim(o)s föreståndare har varit aktiv på internatio-
nella seminarier om medieforskning, med särskild in-
riktning på mediers ansvarighet – media accountabi-
lity – i Bryssel, Oslo och Cardiff.

• Sim(o)s aktiviteter presenteras och marknadsförs
bland annat via sajten mediestudier.se, bloggen me-
diestudier.wordpress.com och Sim(o)s facebooksida.
Här finns även länkar till de seminarier och samtal
som streamats på nätet och som fortfarande är till-
gängliga för nya tittare.

Mycket av arbetet under hösten har rört en planerad
omdaning av Sim(o) från en aktiv stiftelse till en ny or-
ganisationsform med en aktiv förening och en mer till-
bakadragen stiftelse. Förhoppningsvis märks resulta-
tet av dessa ansträngningar nästa år. Då fyller ’gamla’
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Sim(o) femton år och om allt går väl lägger nya Insti-
tutet för mediestudier i en ännu högre växel.

På Sim(o) har under året deltidsarbetat kommuni-
katören/administratören Maria Diskay och under-
tecknade föreståndaren

Torbjörn von Krogh 
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Lars Mogensen

En daglig masochist 
och en som heter Ahmed

Den här boken ställer en viktig fråga som i grunden
handlar om demokrati: Vad får vi inte veta i me-
dierna?

Hade jag ställts inför problemet under någon av de
perioder jag befunnit mig mitt i nyhetsflödet, som re-
porter på Ekot, Studio ett, programledare på P1-mor-
gon eller skribent på Sydsvenskan, skulle svaren och
spaningarna nog kommit snabbt. Men efter flera års
arbete med reflekterande och problematiserande pro-
gram som Tendens och Filosofiska rummet i Sveriges
Radio P1, tvekar jag inför varje försök till enkla be-
sked och förklaringar.

Möjligen ligger en masochist och en som heter
Ahmed och väntar bland möjliga lösningar men låt
oss pröva frågan från några olika håll. Jag vill testa
den på en handfull personer som inte brukar höras
när mediefrågor är på tapeten – bland annat ett par fi-
losofer, en idéhistoriker, en asylrättsaktivist och en
konstkritiker med släkten full av ”fulsossar”. 

Vad får vi inte veta i medierna? Smaka på den. Vad
innebär det att veta någonting? Hört talas om? Inne-
bär ”veta” att ha en djupare medvetenhet eller bara en
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vag uppfattning som att ”Jag vet att Hanoi, ligger i
typ Asien”?

Vilka är ”vi”? Innebär ”får vi inte veta” att det lig-
ger förbud eller medvetna restriktioner bakom icke
vetandet? Och icke minst – vad menas med medierna?

Låt oss börja med vetandet. Det vi inte får veta. Vi
vill ju veta. Människan söker mening och letar efter
mönster. Sådan är vår natur, förklarar professorn i
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Peter Gär-
denfors, i boken ”Den meningssökande människan”
(Gärdenfors, 2006). Hans tes är att ”människans
unika position som meningssökande varelse beror på
att hon är det enda djur som kan planera för fram-
tiden och inte bara för de behov hon har här och nu”.

I boken ”Lusten att förstå” (Gärdenfors, 2010) går
han igenom olika rön kring mänsklig perception och
ritar bland annat upp en skillnad mellan två begrepp
som är centrala i vår tid: kunskap och information.

Exakt vad som är varje redaktions uppdrag och
mål vet journalisterna bäst själva men det är viktigt
att inte förväxla den framvällande informationen med
någonting djupare. ”Kunskap är information som har
tolkats, värderats och satts in i ett sammanhang”,
skriver Peter Gärdenfors.

Med den definitionen kan man bli informerad av
att läsa Dagens Nyheter eller Ystads Allehanda. Själva
kunskapsprocessandet får man sköta på egen hand
och tillsammans med andra. Och när jag väl sitter där
med min eventuella kunskap kanske jag ska vara lite
ödmjuk inför missförstånd och missuppfattningar.

Vi människor är inte så rationella som vi tror. Det
inser alla som kan någonting om psykologi. I ett par
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samtal i Filosofiska rummet har filosofen Nils-Eric
Sahlin, som är professor i medicinsk etik vid Lunds
universitet, stillsamt beskrivit människans uppfatt-
nings- och beslutsförmåga så här: ”Vi är enögda, när-
synta och vi har ett brytningsfel.” 

Sahlin baserar sig på modern kognitionsvetenskap
och psykologisk forskning. Enögdheten, närsyntheten
och brytningsfelet innebär bland annat att allt vi upp-
fattar gör vi utifrån våra begränsade erfarenheter och
genom det raster av minnen, fördomar, rädslor och
preferenser som vårt liv försett oss med. Med detta i
åtanke torde vår mediekonsumtion än mer behöva
präglas av källkritik och försiktighet – också av en
medveten misstro mot de egna fördomar som präglar
vår tolkning av nyheter och information. Det vi ”får
veta.” Vetandet är alltså ingen självklar sak. 

Vad får vi inte veta i medierna? 
År 2013 i Sverige innebär ”medierna” som bekant

allt från Twitter och Vine till privata bloggar, lekar,
förströelse och tidsfördriv i radio, tv och tidningar.
Medierna är fördjupande bloggartiklar av hängivna
amatörer och experter som på sin fritid skriver om allt
från fjärilspuppor och Heidegger till Sydafrikas mo-
derna historia. Eller som med risk för livet rapporte-
rar live från revolutioner och naturkatastrofer. 

Medierna är El Pais och Al Jazeera, BBC, Fox
News och India Today, liksom webbtexter från Yale
och Cambridge. Ofattbara mängder av information
och nyheter, skvaller, desinformation och dumhet
finns att tillgå från världens alla hörn. 

Sammantaget är det förvisso en hel del vi inte får
veta i alla dessa globala medier inklusive hemmablog-
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garna. Men kollektivets kraft kan vara stor. I boken
”Massans vishet” skriver James Surowiecki, krönikör
i The New Yorker, om den enorma kollektiva kunskap
som byggs när väldigt många människor slår sina,
både kloka och mindre kloka, huvuden ihop (Suro-
wiecki, 2007). Tänk Wikipedia och världens alla
bloggar i förening. Samtidigt sägs det att en miljard
flugor inte kan ha fel. 

Frågan svindlar. Låt oss för enkelhets skull, och
just nu, begränsa oss till svenska dagstidningar, Sveri-
ges Radio, SVT, TV4 och andra som uppfyller någon
slags minimikrav på journalistisk heder, som har en
ansvarig utgivare och försöker följa de pressetiska
reglerna så som de ställts upp i Spelregler för press, ra-
dio och TV av Publicistklubben, Tidningsutgivarna
(TU), Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistför-
bundet.

Vad får vi inte veta i medierna?
Vilka är ”vi”? Är vi den minskande andel medbor-

gare som ännu prenumererar på en daglig morgontid-
ning, som lyssnar på nyheter i radio och ser på de
större nyhetsprogrammen i tv då och då? Är vi ungdo-
marna som informerar oss genom gratistidningar på
bussen och en blick på flödet i telefonen? Är vi
transsexuella som är osynliggjorda i samhället? Är vi
några av alla de människor som inte känner igen oss i
den verklighetsbild och nyhetsvärdering som genom-
syrar ”gammelmedierna” av prasslande papper och
SJF-anslutna reportrar? Vi kanske är några av alla de
medborgare som inte förstår svenska så bra och som,
bland annat därför, får vår information via redaktio-
ner i Karachi, Teheran, Beirut eller Asmara? Eller är vi
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några av de många medborgare som känner oss
hotade av samhällsutvecklingen och som ser det
mångkulturella Sverige som en fara? Låt oss säga att
vi är alla dessa människor och några till. 

Med så många osäkerhetsfaktorer kring vetande,
medierna och mediekonsumenterna går det naturligt-
vis inte att ge några glasklara svar på vad vi inte får
veta. Och det är heller inte min ambition. Den som
söker statistik och tabeller över läsarvanor och medie-
konsumtion kan hitta sådant vid universitet världen
över.

Den egna världsbildens betydelse

Jag vill spana och spekulera med kloka människors
hjälp. Låt oss höra hur Johan Brännmark resonerar.
Han är praktisk filosof som doktorerat på kantiansk
etik, numera lektor i etik och samhällsfilosofi vid in-
stitutionen för globala studier vid Malmö högskola.
Vi ses över bricklunch på restaurang Välfärden i bot-
tenplanet av innovationsinkubatorn Minc där fram-
tida apputvecklare och datorspelsstrateger delar
iphoneladdare och wifi med marknadsföringskonsul-
ter och teknikpionjärer av olika slag. Tvärs över gatan
ligger Orkanen, det gröna glashus som hyser Malmö
högskolas kritiserade lärarutbildning. Johan pratar
engagerat om det minskande dagstidningsläsandet
och gratistrenden. God journalistik kostar pengar vil-
ket många inte förstår.

– Man brukar säga att ett folk har så bra politiker
som man förtjänar och till viss del är det så med me-
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dierna också. Ett folk har så bra medier det förtjänar,
säger Johan Brännmark.

Han tycker att människors betalningsvilja är lite
skev. Gratis är gott. Och det får konsekvenser.

– Jag är själv också skyldig till detta. Finns det nå-
got som är gratis så går man dit. Samtidigt är det gan-
ska många som varje morgon glatt svänger förbi
kaféet och köper en latte för 45 kronor – ett bisarrt
pris för en morgonkaffe. Men att betala 45 spänn för
att få en riktigt bra daglig tidning eller journalistisk
nyhetsprodukt av riktigt hög kvalitet? Nej, där skulle
många människor svara att det vill de inte, menar
Johan Brännmark.

Själv tittar han nästan aldrig på tablålagda tv-
nyheter. Rörliga bilder finns på play och när kvällen
kommer känns nyheterna redan tröskade för den som
hållit sig uppdaterad under dagen. Men att medierna
generellt skulle bli ytligare eller sämre, det ser han
inga tecken på.

– Det finns kvalitetsjournalistik både i Sverige och
internationellt!

Johan Brännmark har kvar sin morgontidning. Av
ritual nästan. Det är dock sällan den blir läst på mor-
gonen. Så är det i en småbarnsfamilj.

– Men kontinuerligt under dagen kan jag, via tele-
fonen, datorn eller surfplattan, komma åt allt från de
stora svenska tidningarna – DN, SvD, Aftonbladet
och Expressen till The Guardian, New York Times
och The New Yorker, vilket ofta ger länkar även till
helt annat material. På det sättet får man en bredare
bild än när man bara hade sin morgontidning och tv-
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nyheterna på kvällen. Det var ju inte alls så många
perspektiv som vi kan få i dag. 

Men vad är det vi inte får veta? Kan det vara så att
vi mitt i den ymniga valfriheten på nätet begränsar oss
när vi specialkomponerar vårt eget nyhetsintag? Jo-
han Brännmarks mediemeny är utpräglat liberal, inte
särskilt mycket vänster och ytterst sällan dricker han
nyheter ur rejält konservativa källor.

– På så sätt kan man ju säga att man läser saker
som bekräftar ens egen världsbild, konstaterar han.

Den som är medveten om detta har en enorm värld
av källor att ösa ur. Det svåraste är kanske att utmana
sig själv – att sätta tänderna i sådant som bjuder mot-
stånd och som inte vid en första anblick intresserar
eller bekräftar. Det är just detta – tänker jag – som
public service och bra journalistik även på mindre tid-
ningar kan servera mig; perspektiv jag aldrig tänkt på,
människoöden jag sällan möter. God journalistik kan
väcka min empati och få mig att se den andra sidan av
saken. God journalistik både komplicerar och förenk-
lar min tillvaro.

När vi konkret kommer in på mediernas blinda
fläckar är det framförallt forskaren – inte småbarns-
pappan – Brännmark som rynkar pannan. Veten-
skapsjournalistiken och medicinjournalistiken i dags-
tidningar och radio/tv är problematisk, menar han.
De vetenskapliga artiklar som brukar ligga till grund
för mediernas vetenskapsrapportering handlar oftast
om någonting mycket mindre än det som framställs i
nyhetsmediernas version. Vetenskap i dag är inte de
stora tänkarna och de stora upptäckterna, utan ett
långsamt lagarbete och pussel där mängder av män-
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niskor lägger små bitar till ett större pussel. Gradvis
växer bilden fram. Det sker ytterst sällan några
enorma genombrott i ett slag. 

– Men medierna vill oftast att Newton ska ha fått
äpplet i huvudet, att nu har just detta bevisats och så
vidare. Om man själv har vana av vetenskapligt tän-
kande så tittar man hela tiden på vad det är för källor
och vilka slutsatser som går att dra utifrån de här käl-
lorna. Och det är sällan forskningsframstegen är så
ögonblickliga och häpnadsväckande som det fram-
ställs, konstaterar Johan Brännmark.

Detta är irriterande för forskarna. Självklart. Men
frågan är hur stor skada det gör för läsarna som inte
hinner eller behöver känna till detaljerna, utan sna-
rare riktningen och de stora svepen i forskningens
framsteg.

Förtydliga – och förenkla

Journalistik är bland annat att sovra och gallra, för-
tydliga och i någon mån förenkla. Annars kunde vi
alla sitta med näsan i riksdagsprotokoll, statistik och
doktorsavhandlingar. Samtidigt är det naturligtvis ett
problem om de långsamma men obevekliga samhälls-
processerna, makt- och strukturförskjutningarna, lik-
som kunskapskapsutvecklingen, inte syns i nyhets-
medierna – om reportrarna har blicken färst vid mar-
ken, bara ser detaljförändringar och flackar hejdlöst i
ett stressat medieflöde, där genomslag och snabbhet
blir viktigare än eftertanke, analys och bakgrundsför-
klaringar.
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Tulsa Jansson är filosofisk praktiker och författare
till boken ”Du har svaren! Filosofi till vardags” (Jans-
son, 2012). Dessutom har hon arbetat med tv och
skrivit kandidatuppsats om mediernas roll i den de-
mokratiska processen. Hon är bekymrad.

– Det råder en överdriven och olycklig polemise-
ring av beskrivningen av händelser i världen. Visst,
världen är ju oändligt komplex och för att vi ska
kunna orientera oss i världen krävs att vi gör en över-
siktlig karta, en förenkling. Så även för nyhetsbeva-
kare. Det måste därför med nödvändighet finnas vita
fläckar eftersom det är praktiskt och kognitivt omöj-
ligt att täcka allt och ur alla perspektiv, säger Tulsa
Jansson och fortsätter:

– Frågan ”Vad är det som egentligen har skett?”, är
ju extremt spännande eftersom vi ofta utgår från att
det finns ett svar på den, när det egentligen finns minst
en version per person.

Tulsa Janssons jobb som filosofisk praktiker går ut
på att hjälpa människor att ställa klargörande frågor
till sig själv – en slags sokratisk metod för personlig
utveckling och en väg ut ur låsta lägen. Som en psyko-
log eller terapeut fast med kritiskt tänkande och filo-
sofiska redskap till klientens hjälp.

– Jag är rädd att man som nyhetskonsument mer
och mer uppfattar sig som passiv åskådare till medias
drama. Att man tittar på politiska debatter på samma
sätt som dokusåpor och filmer. Risken är att gapet
mellan makthavare och de som legitimerar makten,
det vill säga folket, kan öka då rapporteringen byggs
upp enligt samma dramaturgi som en actionfilm,
menar Tulsa Jansson.
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Ett glapp som undergräver demokratin? Kanske.
Frågan är hur gapet eller glappet mellan folket och
makten ser ut och hur det uppstår. 

Segregerad stad

Ett av de största demokratiproblemen i Sverige, som
jag ser det, är den stenhårda segregering som råder i
många städer, inte minst i Malmö varifrån jag jobbar.
Fyra av tio Malmöbor har utländska rötter, 31 pro-
cent är födda utomlands. Här bor människor från 170
länder. Paraboltätheten på stadsdelarna Lindeborgs
och Rosengårds balkonger skvallrar om att det inte
främst är TV4 eller SVT som levererar stories i de här
vardagsrummen, utan mediehus i Quatar, Karachi,
Ankara och Bagdad. Lägg till detta söndersegregerade
skolor i valfrihetens namn.

Vad får vi inte veta i medierna om de här männi-
skorna? Det mesta skulle jag vilja påstå. Och många
av dessa internationella medborgare får intet veta om
den stad eller det land de bor i eftersom de inte tar del
av de svenskspråkiga mainstreammedierna.

Med risk för att låta högtravande; demokratin un-
dergrävs av detta mönster. Vi har medborgare som
inte deltar i det offentliga samtalet. Och medier som
inte berättar om människors vardag. När invandrare
endast kommer till tals i egenskap av invandrare och
i frågor om sociala problem, förenklas och petrifieras
bilden av samhället till oigenkännlighet.

– När klassklyftorna ökar så ökar rasismen, kon-
staterar Jenny-Maria Nilsson, en filosofiskt skolad
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konstkritiker och kulturjournalist vars texter finns att
läsa i bland annat Helsingborgs Dagblad.

Vi träffas i Botan i Lund – på caféet i den lummiga
botaniska trädgården. Jenny-Maria är bekymrad för
vad hon ser som mediernas förenklingar och redaktio-
nernas ängslan, bland annat i frågor kring det mång-
kulturella Sveriges svårigheter.

Det sker förenklingar från flera håll, menar hon.
De traditionella medierna gör närmast karikatyrer på
de människor som dras till Sverigedemokraterna.
(Även om brötiga partivänner med järnrör gör ut-
märkt parodi på sig själva.) Samtidigt gör sverige-
demokrater och andra främlingsfientliga personer
förenklingar och karikatyrer av invandrare och jour-
nalister. 

– Jag förespråkar fri invandring och har tänkt på
det filosofiskt och moraliskt. Samtidigt kommer jag
från en skånsk arbetarklass av ”fulsossar”, där en del
av dem jag älskar nu är på väg att bli sverigedemokra-
ter, säger Jenny Maria Nilsson.

För henne, som nu cyklar runt bland konstutställ-
ningar och kultursalonger, är det trist att notera hur
en stor del av befolkningen inte syns i medierna – de
som bor på landet och de hon kallar ”fulsossar”. Fin-
sossarna är de med lite högre bildningsideal och som
vurmar för värden som solidaritet. Fulsossarna är de
andra, de som är lite mer bittra och cyniska. De lågut-
bildade. De timanställda. De långtidsarbetslösa. De
som inte får plats i höghastighetssamhället. Det är en
grupp människor där många har en djupt rotad miss-
tänksamhet mot religion, vilket enligt Jenny-Maria
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Nilsson skulle kunna förklara något av islamskepti-
cismen.

– Vi har varit fattiga. Vi har alltid förtryckts av
präster och religion. Tänk vidare på hur klassamhället
var uppbyggt med tvångssteriliseringar och hela över-
heten. Jag tror att det är sådant som mina släktingar
ser i allt det nya med islam och slöjor, moskéer och
troende muslimer – att människor ska börja organise-
ras på ett religiöst sätt och att religionen ska ta över.
Det är ett förtryck som de föraktar.

Men islamofobin är ingenting genomtänkt och väl-
formulerat hos människor, utan en känsla, menar
Jenny-Maria Nilsson. Sannolikt oftare än de flesta
kulturjournalister, kastar hon ett dagligt öga på sajter
som Flashback och Avpixlat. Bara för att förstå vad
som rör sig i den världen.

– Mina släktingar läser fel typ av texter och drar fel
slutsatser. I dag kan man ju alltid hitta bevis för sin
sak. Och jag stöter faktiskt på varianter av bisarra
konspirationsteorier även ute på de gymnasieskolor
jag ibland undervisar, där ungdomar hämtar näring
för allehanda tokerier från nätet. Jag har mött massor
av elever som på allvar menar att det var USA som
iscensatte attackerna den 11 september!

Hur kan då seriösa medier bemöta detta skval-
pande skvaller från populistiska webbsajter och andra
konspiratoriska kanaler?

– Genom mindre ängslighet och större tilltro till
läsarna och lyssnarna. Det går till exempel inte att
tänka att ”våra läsare är ju rasister så om vi tar upp
det här problemet blir det ännu värre”. Jag läser
mycket brittisk vänsterpress, The Guardian och New
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Statesman som är klassiska vänsterbildningstidningar,
och där ser jag inte den ängsligheten. Där finns en
större tilltro till läsarna, menar Jenny-Maria Nilsson.

Sverige är ett segregerat land, där om råder nog
inga tvivel. Men hur mycket beror på utestängning,
diskriminering, och hur mycket på olika former av
självvalt utanförskap, att man väljer att bo med lands-
män till exempel? Och vilken roll spelar mediernas
oförmåga att spegla hela landet?

Homogena redaktioner

Professorn i idé- och lärdomshistoria vid Lunds uni-
versitet, Thomas Kaiserfeld, är inte säker på att segre-
geringen är någonting nytt utan pekar på att den
tidiga medeltidens invandring av tyskar, 1600-talets
valloner och många andra grupper genom historien
valt att periodvis leva en smula separerade från det
övriga samhället.

– Jag tror nästan man kan säga att Sverige alltid
varit segregerat. Vi har ju alltid haft invandring men
förr i tiden var det bättre bemedlade människor som
kom hit och som nog gärna levde, bodde och diskute-
rade med landsmän, eftersom de kände sig som något
av en utpost i obygden när de var i Sverige, säger Tho-
mas Kaiserfeld över en kaffe på stadsbiblioteket i
Lund.

Ett av mediernas problem i dag är, menar han, att
redaktionerna är tämligen homogena och att man
därför gör sig en för smal bild av hur medborgaren ser
ut och för vem man arbetar.
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– Vi människor utgår från oss själva när vi tänker,
skriver och resonerar. Mer eller mindre automatiskt
betraktar vi alla andra som likadana. Det är nog alltid
så att mediebilden av medborgaren är en genomsnitts-
bild eller en idealtyp som man identifierar sig och själv
och läsarna med.

Thomas Kaiserfeld är framför allt en radiolyssnare
som växlar mellan P1, amerikanska NPR och BBC:s
In our time med Melvyn Bragg. Det han önskar i
svenska medier är mer av aktiv journalistik, det vill
säga mer aktion och mindre av reaktion – medier som
gräver, driver, belyser och förklarar – inte bara följer
nyhetsflödet och reagerar på de händelser som sker.

– Det finns lysande undantag, till exempel Ekots
grävare i Sveriges Radio och en del reportage i Dagens
Samhälle, men jag skulle vilja se mer.

När jag ber Thomas Kaiserfeld ge exempel på frå-
gor där medierapporteringen alls inte fungerar kom-
mer svaret blixtsnabbt:

– Raoul Wallenberg, det är mitt favoritexempel.
Det har utkommit mängder av böcker om Raoul

Wallenbergs insatser och han var en av huvudperso-
nerna under president Barack Obamas besök i Sverige
i september 2013. För snart tio år sedan skrev histori-
kern och samhällsvetaren Attila Lajos en avhandling
vid universitetet i Växjö om Raoul Wallenberg och ju-
darna i Budapest (Lajos, 2004). Den avhandlingen ger
en något annan bild än den som vanligen berättas i
medierna. Och det är den avhandlingen Kaiserfeld
syftar på.

– Avhandlingen är jättebra och kontextualiserar
hela Raoul Wallenbergs gärning i Budapest på 1940-
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talet. Han visar att Raoul Wallenberg var en av flera
aktörer som sysslade med att ge ut pass. Det fanns en
mängd olika identitetshandlingar som cirkulerade i
Budapest i krigets slutskede och även en del andra län-
ders beskickningar gav ut pass i motsvarande omfatt-
ning. Detta hör man inte ett ljud om i Sverige. När det
sedan görs reportage om Wallenberg och listas böcker
om honom, tas den här doktorsavhandlingen aldrig
med. Den passar liksom inte in i bilden och jag undrar
om någon läst den! Det är ju inte så att man tar ifrån
Wallenberg hjälteglorian för han var ju fortfarande
modig. Men det fanns trots allt väldigt många andra
som också var det, säger Thomas Kaiserfeld.

Här ser historikern och idéhistorikern alltså brister
i historieskrivningen. Thomas Kaiserfeld har sysslat
en hel del med teknikhistoria och med en sådan bak-
grund tycker han att fler kopplingar bakåt i tiden
skulle kunna kasta nytt ljus över skeenden i dag. Han
beklagar också att populärvetenskap per definition
nästan alltid är medicin, teknik och naturvetenskap
och att dessa fält avhandlas för sig, medan humanis-
tiska ämnen och samhällsvetenskap ligger på kultur-
redaktionerna. 

– Jag tycker att det är synd att man ofta delar upp
det sådär. Det är väldigt sällan eller aldrig som man
får till någon slags diskussion mellan folk från olika
discipliner. Visst händer det i till exempel Filosofiska
rummet men det är också rätt sällan, menar Thomas
Kaiserfeld.

Som en i redaktionen av Filosofiska rummet får jag
väl glädjas åt att ytterligare en professor gillar vårt
program. Samtidigt är jag medveten om att vårt urval
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av deltagare ofta är pinsamt smalt och långtifrån
speglar Sveriges befolkning. En förklaring är att vi
ofta söker samtalsgäster med specifika akademiska
kunskaper, och i toppen av den akademiska världen
regerar än så länge en majoritet bestående av – just det
– vita medelålders män.

Tidningen Rosengård

Ett radikalt försök att bryta ny mediemark och nå
människor som av språkliga eller kulturella skäl inte
tar del av svenska medier, var Sydsvenskans gratistid-
ning på Rosengård, som startades under Jan Wif-
strands tid som chefredaktör. Tidningen kom ut en
gång i veckan under tiotalet år fram till 2002 när då-
varande chefredaktören Hans Månson lade ner den i
en allmän besparing. Nyhetschefen på Sydsvenskan,
Kristian Alm, var den som lanserade idén och som an-
svarade för projektet i flera år innan han blev chef-
redaktör på Hallands Nyheter.

– Tidningen skulle vara extremt inriktad på Rosen-
gård men absolut inte på invandrare. Sedan att de
flesta vi skrev om var invandrare var bara en naturlig
följd av att det var de som bodde där, minns Kristian
Alm som sedan dess också varit chefredaktör på tid-
ningen Journalisten och numera är nyhetschef på
Norra Halland.

– Tidningen Rosengård skulle vara på svenska, det
enda lingua franca som är gemensamt för alla de
språkgrupper som bor i området. Och vi ville rikta oss
mycket mot barn, eftersom det är barnen som kan
svenska bäst och som är de nya läsarna.
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Tidningen Rosengård delade lokaler med ett skräd-
deri och tidningens redaktion blev en mötesplats för
folk i området. Eftersom redaktörskapet alternerade
fick fler och fler av Sydsvenskan reportrar nya kun-
skaper genom att vistas och jobba i Rosengård.

Men tidningen gick back. Från början till slut. Och
Bonniers ville inte satsa mer pengar trots en hel del
goodwill i övriga Mediesverige.

I dag ökar stadsdelstidningarna snabbt i Sveriges
storstäder. Kristian Alm tror att det är en trend som
förstärks och fortsätter.

– Jag tror att det är där vi kommer att hamna om
några år – en ganska dyr elittidning som prenumere-
ras av en minoritet rika och välinformerade, och så
gratistidningar för övriga. Det innebär inte att de
måste vara dåliga gratistidningar. Det är trams att tala
om medieskugga i Stockholms förorter när Mitti-tid-
ningarna finns där, plus alla gratissajter av rikstid-
ningar och etermedier. Det är snobberi, tycker jag,
säger Kristian Alm.

Ändå ser han ett demokratiproblem värt att no-
tera, i diskussionen om vad vi inte får veta i medierna:

– Det finns ett gigantiskt demokratiskt underskott,
ett informationsunderskott, men det är mer beroende
på klass och samhällsförändring. ”Medieskuggan”
ökar överallt, efter hand som prenumerationsgraden
sjunker. Demokratins torg krymper och allt färre vet
vad som händer omkring dem, spår Kristian Alm.

Klass och samhällsförändring. Själv ser jag denna
medieskugga, i en stad som Malmö, som direkt kopp-
lad till det segregerade samhället. Å ena sidan en
svensk medelklass som läser prenumererad tidning
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full av inredningsbilagor, trädgårdsknåp, kluriga knep
kring det privata pensionssparandet och helgtips om
spa och kryssningar i Karibien. Å andra sidan en stor
befolkningsgrupp med annan etnisk och kulturell
bakgrund och mycket begränsad inblick i vad som
sker politiskt och så vidare i staden. Orsak och ver-
kan. Människor som inte delar vardag. Medier som
inte lyckas beskriva en verklighet. Läsare som ratar
samma medier. Detta är naturligtvis att hårdra saken
och till exempel läses gratistidningen Metro i hög grad
av de grupper som inte kan eller vill prenumerera på
en tidning. 

En daglig masochist

Det är här vår Ahmed kommer in. Jag nämnde honom
inledningsvis. Och masochisten. Ahmed kan lika
gärna heta Fatima, Zhou Mi eller Nuri. Själva po-
ängen är att hen måste in på redaktionen. Hen måste
finnas med i reportagen. Och masochisten ska störa
oss i varje samtal, retas med oss i varje program och
vända upp och ner på våra givna ramar när vi skriver
våra reportage. Låt mig berätta:

För drygt tio år sedan startade och producerade jag
programmet Pussel i P3, ett dagligt, relativt lättvik-
tigt, men allvarligt menat, samtals- och musikpro-
gram om människor och relationer.

Ett av våra första program hade smärta och smärt-
tolerans som tema. Då hände i stora drag det här: Vi
hade bjudit in en kvinnlig tandkirurg, expert på
smärta i munhålan och mästare på att hantera folk
med tandläkarskräck. Bland studiogästerna hade vi
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också en lite äldre smärtläkare med lång erfarenhet av
patienter med kroniska smärtor. Och så hade vi en
masochist. En ganska ung kvinna med halvpunkig fri-
syr och en piercing i näsan.

Den gröna studiolampan lyser. I början av pro-
grammet samtalar programledaren med smärtläka-
ren. Sedan lite musik och så bjuds masochisten in i
studion. Nytt samtal, ett spännande möte. Lite pirrigt,
det där med masochism rör ju sex, tillit mellan part-
ners osv. Ute i kafferummet skruvar den medelålders
tandkirurgen på sig, snörper med munnen och utbris-
ter plötsligt ungefär ”Nej vet ni vad, jag går inte in och
sätter mig i studion tillsammans med den där!”. Ett
darrande pekfinger in mot den piercade punkaren.

Pretty fly med The Offspring håller på att tona ut
och det är tio sekunder kvar tills nästa samtal när vi
med lock och pock ändå lyckas baxa in tandkirurgen
i studion där smärtläkaren och masochisten sitter
framför var sin mikrofon. Spänd stämning. Men pro-
gramledaren Magnus Bejmar är en mästare på att röra
om i grytan och plötsligt är de igång och pratar med
varandra alla tre – intresserat, lyssnande och engage-
rat. Det blir ett fantastiskt samtal om smärta och tillit,
om tandläkarskräck, artros och det sköna med lite
smisk. Det hela slutar med att smärtläkaren vänder sig
till punktjejen och allvarligt säger ungefär: ”Tänk om
jag kunde få några av mina patienter att i någon mån
betrakta smärta på det sätt som du gör!”.

Detta var en av de första veckorna av vår produk-
tion. Vi hade redan bestämt att varje dag – oavsett
ämne – ha med någon med rötter i ett annat land. Det
gav oss underbara samtal om allt från teknikpanik till
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skilsmässor, barnuppfostran, bollsinne, hemlängtan
och blod. Till regeln om en daglig ”Ahmed” lades
denna morgon ”en daglig masochist”, det vill säga en
person som överraskar de andra deltagarna, som vri-
der på perspektiven och får oss alla att se saken från
ett annat håll.

Det långa svaret

Jag har hållit fast vid den här ambitionen i allehanda
produktioner och journalistiska uppdrag sedan dess.
Det är svårt och lyckas sällan men jag menar att det är
en rimlig tumregel för varje redaktion som vill visa på
någon slags mångfald och som vill göra angelägen
journalistik för många. Ett sätt att färglägga medie-
kartans vita fläckar.

– Nöj dig inte med det korta svaret, säger Hanin
Shakrah, juridikstuderande asylrättsaktivist som ock-
så arbetar som tolk och journalist. 

Vi träffas en solig sensommardag på Malmö konst-
halls uteservering. En idyll med sorl av samtal, pesto-
vinägrette och en surrande espressomaskin i bakgrun-
den. Det är bara veckor sedan Hanins älskade farbror
dödades i Syrien – det land där hon själv föddes i ett
palestinskt flyktingkvarter. Överallt i Malmö finns det
människor med sådana här och andra helt häpnads-
väckande berättelser.

– Människor förvandlas till de stereotyper de för-
väntas vara, säger Hanin som tycker att journalister
borde vara mycket mer nyfikna. Då hade bilden av
Malmö och Sverige kunnat växa.
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Som åttaåring blev Hanin van vid att Säpo gjorde
husrannsakan hemma i familjens lägenhet. Någon
hade angett hennes pappa som ett hot mot Sveriges
säkerhet och det dröjde 17 år innan de misstankarna
lades ner och hennes pappa fick pass och kunde resa
fritt. Under den tiden hann poliserna mer än en gång
söka igenom familjens skåp och lådor.

– De kom flera gånger om året och när jag var liten
trodde jag att detta skedde i alla svenska hem. Det går
ganska bra att fortsätta leka eller läsa böcker sam-
tidigt som en polisman gräver i ens skrivbordslådor
efter Gud-vet-vad, minns Hanin Shakrah.

Men mycket snabbt sätter sådana upplevelser spår.
Tilliten till samhället får sig en knäck.

– Det svenska rättssystemet är för övrigt ännu skyl-
digt mig en förpackning färgglad modellera, som
dumt nog legat i pappas skrivbordslåda vid en hus-
rannsakan och därför togs in på analys.

Hur ofta får vi höra sådana berättelser? Är vi för
blyga, bekväma eller för försynta för att våga fråga?
Hanin Shakrah får ständigt frågan från andra invand-
rare: Var kommer du ifrån? ”Men du ser ju inte ut
som arab, mer som bulgar eller turk!”

Kan man verkligen fråga så, undrar jag. Ofta får
jag höra att det är gubbsvennigt och rasistiskt att
fråga människor var de kommer ifrån.

– Det är klart man kan. Varenda kioskhandlare har
sin historia. Men att vara falafelhandlare är någonting
jag gör, inte någonting jag är. Vem är du? Det är en
helt annan fråga. Sätt dig ner och lyssna. Kan du
tänka dig att berätta din historia? Hur hamnade du
här? Vem är du?! Men då måste du också vara beredd
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på att få frågan tillbaka. Erkänna andra erfarenheter.
Frågan är fri!

Här blir jag påmind om filosofen Nils-Eric Sahlins
ord om hur vi människor uppfattar världen och fattar
våra beslut: ”Vi är enögda, närsynta och vi har ett
brytningsfel.” Det torde även gälla redaktioner. Med
fler som Hanin bland redaktionscheferna skulle vi
kanske bli mindre enögda. Med större variation i re-
porterskaran och en bångstyrig ”masochist” – både i
redaktionen och bland dem vi intervjuar – skulle vi
kanske kunna korrigera våra brytningsfel och lindra
vår närsynthet.

Sedan skulle ingenting vara färdigt. Alltid saknas
något. Vad är det vi inte får veta i medierna? Det
mesta. Och väl är väl det. Den dagen människor är
nöjda och belåtna och inbillar sig att medierna har
hela den Sanna Berättelsen på plats, då har vi fått
verkligt stora problem att hantera.
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Anna Danielsson Öberg

Bristande bevakning kan 
hota den svenska modellen

Börskurser, företagsaffärer och reporäntan – allt får
stor uppmärksamhet i den ekonomiska bevakningen.
Men alla anställda, de som är förutsättningen för hela
ekonomin, får betydligt mindre uppmärksamhet. De
som tillverkar, planerar, administrerar eller servar
syns inte lika mycket i bevakningen. Hur löner och
villkor utvecklas – liksom hur företagsledningar och
anställda ser på olika maktfrågor i arbetslivet får min-
dre plats.

Den här utvecklingen förklaras av att antalet
arbetsmarknadsreportrar minskat kraftigt, hävdar
arbetsmarknadens parter och Anna Danielsson
Öberg, journalist som bevakat arbetsmarknadsfrågor
i många år. Tillfrågade mediechefer håller med om att
antalet arbetsmarknadsreportrar minskat, men har
andra uppfattningar om följderna av minskningen. 

Varje dag går över fyra miljoner personer till olika
arbetsplatser och ytterligare 400 000–500 000 söker
och hoppas få jobb. Lönerna och ersättningarna till
alla omsätter gigantiska pengar – den samlade löne-
summan i hela ekonomin är till exempel 1 400 miljar-
der kronor om året. När lönerna höjs påverkar det
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därför inte bara företagens konkurrenskraft utan hela
samhällsekonomin. 

Och det är fack och arbetsgivare, inte regering och
riksdag, som bestämmer både löneökningarnas stor-
lek och hur villkoren i arbetslivet utvecklas, enligt den
svenska modellen. Den innebär att lagstiftaren inte
lägger sig i löneförhandlingarna och när det gäller
arbetstider och skyddslagstiftning i arbetslivet är lag-
stiftningen dispositiv. Det betyder att villkoren kan
ändras av fack och arbetsgivare om de blir överens i
ett kollektivavtal. Modellen ger därmed parterna på
arbetsmarknaden både makt men samtidigt också ett
stort ansvar för vad som sker på arbetsmarknaden. 

Fram till mitten – eller i alla fall början – av 2000-
talet hade de stora nyhetsredaktionerna på tidning-
arna, radio och tv speciella reportrar som ansvarade
för bevakningen av arbetsmarknaden. I dag saknar
merparten av de stora rikstäckande redaktionerna
arbetsmarknadsreportrar. 

Att antalet reportrar med specialistfunktioner
minskar är inte något som enbart berör arbetsmark-
nadsbevakningen. Det framgick i antologin ”Special-
reportern – framväxt, funktion, framtid” (von Krogh,
2011). I antologin diskuterades minskningen av spe-
cialreportrarna i allmänhet. Maria Grafström konsta-
terar (Grafström, 2011, s. 33) med hänvisning till en
forskningsrapport (Kjaer m fl, 2007) att en grupp
ökat, nämligen ekonomireportrarna. Det har lett till
att arbetsmarknadsbevakningen minskat till förmån
för börsnyheter, finansiella rapporter och ekonomiska
resultat. 
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Syftet med den här artikeln är att fokusera på vad
som hänt inom den rikstäckande arbetsmarknads-
journalistiken. Metoden jag använt är att intervjua ett
urval av parterna, några mediechefer och Medlings-
institutets generaldirektör Claes Stråth. De har fått
fyra mejlfrågor var att svara på, parterna en variant
av frågor och cheferna en annan. Deras svar samman-
fattas var och en för sig. Vilka som deltagit och vilka
frågor de besvarat framgår av en bilaga. Därefter ger
jag min egen bild av utvecklingen genom att kommen-
tera svaren på frågorna och genom att se tillbaka till
vad jag själv skrev som arbetsmarknadsreporter un-
der drygt 20 år på Svenska Dagbladet. 

1. Arbetsmarknadens parter: 
Allt sämre och mindre bevakning

Mindre och sämre bevakning – företrädare för fack
och arbetsgivarorganisationer är överens om att det är
resultatet av att färre specialreportrar bevakar arbets-
marknaden på de stora redaktionerna. De är oroliga
för att bevakningen blir ännu sämre i framtiden – men
konstaterar också självkritiskt att de har ett eget an-
svar för utvecklingen.

Märklig utveckling

Medan intresset för ekonomibevakningen tycks ha
ökat på de stora redaktionerna är det tvärtom för
arbetsmarknadsbevakningen. Förutom några få kun-
niga undantag har arbetsmarknadsreportrarna för-
svunnit från de stora redaktionerna. Utvecklingen är
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märklig anser fack och arbetsgivare som svarat på frå-
gorna. 

– Lite hårdraget kan man säga att som bevak-
ningen ser ut idag när det gäller ekonomi kan allmän-
heten förledas att tro att allt handlar om hur pengar
förvaltas och inte om hur resurserna att förvalta ska-
pas, säger Lars-Anders Häggström, ordförande för
LO-förbundet Handels.

En liknande beskrivning har Heike Erkers, ord-
förande för Sacoförbundet Akademikerförbundet
SSR.

– Börsen och det som händer där verkar vara vik-
tigare än villkoren i arbetslivet, trots att det är så
många som finns i arbetslivet, säger hon.

Fackförbundet IF Metalls ordförande Anders
Ferbe tycker också att det är märkligt att inte medie-
företagen inser hur många människor som berörs av
arbetsmarknadsfrågorna.

– Huvuddelen av vårt vakna liv befinner vi oss på
arbetsplatser och de som är arbetslösa söker jobb för
att komma till arbetsplatser. Jag är helt säker på att
det finns ett intresse bland läsarna om det finns resur-
ser att beskriva frågorna på ett bra sätt, säger han.

De båda arbetsgivarföreträdarna Ulf Bengtsson, vd
för statliga Arbetsgivarverket och Anders Weihe, för-
handlingschef på Teknikföretagen, tycker att den
minskade bevakningen leder till att den ekonomiska
bevakningen blir ofullständig.

– Det som händer på arbetsmarknaden och de av-
tal som parterna träffar är viktiga för ekonomins
funktion. Att det råder ett slags ointresse är därför
mycket negativt, inte minst för att det också innebär



Bristande bevakning kan hota den svenska modellen | 49

att det därmed inte heller finns någon debatt om för-
ändringar som är nödvändiga, säger Anders Weihe.

Inte minst när det gäller lönebildningen behövs
mer kunskap anser Jonas Milton, Almegas vd. Hur
hänger löner och produktivitet ihop, varför ser löne-
sättningen ut som den gör i Sverige och hur är det i an-
dra länder?

– Listan kan göras hur lång som helst, säger han.

Ointresse och okunskap

Att arbetsmarknadsreportrarna försvunnit förklarar
LO-förbundet Kommunals ordförande Annelie Nord-
ström med ett ointresse och en okunskap om parter-
nas roll.

– Arbetslivet är ointressant och fackliga organisa-
tioner upplevs som något dåtida för att det inte finns
tillräcklig med bakgrundskunskap och sammanhang.
Men det här är allvarligt, på lång sikt en hot mot de-
mokratin, säger hon.

TCO-förbundet ST:s ordförande Britta Lejon anser
också att arbetsmarknadsfrågorna måste belysas mer
i ett internationellt perspektiv.

– Globaliseringen och EU innebär att den svenska
partsmodellen är utsatt för stora påfrestningar som vi
inte sett slutet på. Det måste uppmärksammas mer,
liksom allt som händer inom Sverige, säger hon.

Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth
anser att medierna numera främst bevakar konflikter
och löneskillnader mellan kvinnor och män när det
gäller lönebildningen. 

– Bevakningen har blivit ytligare, säger han. 
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Förklaringarna till arbetsmarknadsjournalistikens
tillbakagång är flera, enligt de tillfrågade. När de
stora redaktionerna ska spara försvinner en del spe-
cialistfunktioner som arbetsmarknadsreportrar. Där-
emot inte ekonomi- och politiska reportrar och det är
ibland de som tar över bevakningen. Det innebär att
arbetsmarknadsfrågor av och till ändå uppmärksam-
mas. Pensionsfrågor och arbetslöshetsfrågor är några
exempel, enligt Jonas Milton. Ledarskap och arbets-
miljöfrågor är andra enligt Ulf Bengtsson. Men den
djupare kunskapen om avtalssystemen och arbets-
marknadens funktionssätt är på väg att försvinna,
hävdar fler.

– Kunskapen börjar nå en skrämmande låg nivå.
Ofta får man inleda med någon form av grundkurs för
att det alls ska fungera, säger Lars-Anders Häggström
på Handels. 

Först undervisning – sedan intervju

Ingela Gardner Sundström, ordförande för Sveriges
Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation,
beskriver hur hon ofta får förklara enkla samman-
hang för journalister som inte har någon kunskap om
hur svensk arbetsmarknad fungerar.

– Eftersom förhållandena på arbetsmarknaden på-
verkar alla människors yrkesverksamhet är detta all-
varligt. Människor måste förstå sambanden och få in-
formation så att de själva kan reflektera över vad som
händer, säger hon.
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Den låga kunskapen bland dem som ska skriva om
arbetsmarknadsfrågor ökar också risken för direkta
fel, konstaterar Anders Ferbe.

– Det finns inte någon kunskap om olika aktörers
budskap. Risken är därför att de som har mest resur-
ser hörs mest, säger han.

En liknande oro ger Louise Gerdemo Holmgren,
TCO-förbundet Unionens kommunikationschef ut-
tryck för.

– Utan kunskap ökar risken att reportrarna blir
parternas megafoner och det kan i sin tur leda till att
det fackliga intresset och engagemanget minskar. 

Svensk Handels vd Dag Klackenberg påpekar att
reportrar utan kunskap ger sämre journalistik.

– Artiklarna blir sämre, det är svårt för allmänhe-
ten att förstå vad som händer och journalisternas frå-
gor är inte relevanta, säger han.

Det finns dock ytterligare en förklaring till det
minskade intresset som på sätt och vis ändå är positiv,
konstaterar flera. Eftersom antalet konflikter minskat
på svensk arbetsmarknad upplever redaktionerna att
det finns mindre dramatik att skriva om. Men risken
blir därmed att när konflikter väl uppstår, ökar upp-
märksamheten – för att bara handla om konflikten.
Däremot finns ingen kunskap att förklara vad kon-
flikten handlar om.

– Konfliktdimensionen kommer att skymma
oenigheten som orsakat den, säger Dag Klackenberg.

Anders Weihe på Teknikföretagen varnar för
samma utveckling. De lagar och avtal som reglerar
förhållandena på svensk arbetsmarknad är komplexa
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och kräver bakgrundskunskap för att kunna sätta
saker i ett sammanhang. 

– Kommersiell journalistik bygger på konflikter
och dramatik. Visst är det bra att det inte finns några
stora konflikter mellan arbetsmarknadens parter.
Men om bevakningen hela tiden minskar är det inte
bra, säger han.

Inte minst de fackliga organisationerna som tappar
medlemmar drabbas av ett minskat intresse i me-
dierna för arbetsmarknadsfrågor, anser han. 

– Det är inte osannolikt att arbetslösheten och den
sociala oron ökar i Europa. Det leder till dramatik och
konflikter som ökar det mediala intresset, säger han.

Claes Stråth på Medlingsinstitutet tror också att
den relativt lugna arbetsmarknaden är en förklaring
till ett minskat intresse.

– Om konflikterna ökar och om vi får en sämre
fungerade lönebildning ökar också intresset, säger
han.

Fack- och specialpress

Men med nuvarande utveckling är det ingen av dem
som svarat på frågorna som tror att intresset kommer
att öka för arbetsmarknadsfrågor. Majoriteten tror
snarare att arbetsmarknadsjournalistik kommer att
minska ytterligare i nationella medier. En förhopp-
ning bland de fackliga företrädarna är att fackför-
bundspressen ska skapa ett alternativ och därmed
också försörja nyhetsmedier med arbetsmarknads-
nyheter. Sedan flera år tillbaka är det där kunskapen
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finns. Tidningar som Lag & Avtal kommer också
växa tror Dag Klackenberg.

Men fack och arbetsgivare kan också göra en del
för att vända utvecklingen, understryker flera. Till-
sammans borde parterna kunna visa omvärld och me-
dier hur och varför arbetsmarknadsfrågorna är rele-
vanta – något man misslyckats med

– Även om jag är pessimistisk ligger det i vårt an-
svar att påverka utvecklingen, säger Anders Ferbe.

Jonas Milton tror att det minskade intresset på re-
daktionerna förklaras av att vanligt folk är tämligen
ointresserade. Och det kan i sin tur förklaras av att
mycket av det som händer inom ramen för partssyste-
met inte förnyats.

– Även om det här är extremt viktiga frågor som
berör de flesta har många svårt att i grunden förstå
vad det handlar om. Förhandlingssystemet har till ex-
empel inte ändrats och inte hängt med andra föränd-
ringar i samhället.

Unionens Louise Gerdemo Holmgren är inne på
samma sak. Under lång tid skedde en rutinmässig be-
vakning av avtalsrörelser utan att parterna behövde
anstränga sig speciellt mycket. 

– Om den nuvarande utvecklingen kan leda till att
parterna griper tillfället och arbetar mer nyhetsfoku-
serat kan det ge utrymme för en förändrad och mer
fördjupad bevakning av arbetslivet, säger hon.
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2. Medierna: 
Snabbare och mer flexibel bevakning

Mindre avtalsbevakning och mer bredd. Det betyder
att färre specialiserade reportrar behövs och det är en
utveckling med klara fördelar men också nackdelar.
Så sammanfattar några mediechefer innebörden av att
arbetsmarknadsreportrarna blir färre. 

I jämförelse med arbetsmarknadsparterna var det
betydligt svårare att få svar från flera av de medieche-
fer jag valde ut. Några svarade inte alls; andra som
Lena K Samuelsson, Anne Lagercrantz och Casten
Almqvist hänvisade till andra chefer som de ansåg
skulle svara på frågorna. Av åtta mediechefer som fått
frågan är det fem som lämnat svar på alla frågor och
en, Peter Wolodarski, som lämnat ett kortfattat svar.

Antalet specialreportrar minskar

Alla som svarat understryker att det inte bara är
arbetsmarknadsreportrarna som minskat, det gäller
alla specialreportrar.

– Förr var en specialreporter ofta någon som en-
dast skrev artiklar inom sitt område och inte omfatta-
des av övriga scheman. Den typen av reportertjänst
har försvunnit i takt med att antalet redaktionella
medarbetare blivit färre, säger Cecilia Krönlein, chef-
redaktör för Göteborgs-Posten. 

Liknande beskrivningar kommer från Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet: 

– Vi har gått från färre specialreportrar till fler ge-
neralister på samtliga avdelningar. Journalistiken för-
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ändras. Nu sker särskilda tillslag och fördjupningar,
konstaterar DN:s chefredaktörer Peter Wolodarski.

– På SvD Näringsliv ska alla reportrar kunna
skriva om alla ämnen inom vårt fält. Det har att göra
med det upptrappade tempot i den digitala journalis-
tiken i kombination med att resurserna minskar, säger
Olle Zachrison, chef för SvD Näringsliv1.

Men det betyder inte att SvD Näringsliv inte har
specialiserade reportrar. En av avdelningens reportrar,
Negra Efendic är specialiserad på arbetsmarknad och
har gjort många uppmärksammade serier, konstaterar
han. Viveka Hansson, programdirektör för nyheter
och samhälle på TV4 anser att det är missvisande att
jämställa antalet arbetsmarknadsreportrar med om-
fattningen av arbetsmarknadsbevakning. På TV4 har
bevakningen av arbetsmarknadsfrågor också tidigare
täckts av politik- och ekonomireportrar.

– Det går inte att ta antalet reportrar som intäkt
för intresset för arbetsmarknadsbevakning. Däremot
vågar jag påstå att bevakningen flyttat fokus under tio
år, från arbetsplatsreportage, fackliga frågor och av-
talsförhandlingar till en bredare bevakning av jobb
och näringsliv, säger hon.

Sysselsättningsfrågorna och många andra frågor
bevakas lika mycket som tidigare men mer utifrån ett
politiskt perspektiv, anser hon. Peter Fellman chef-
redaktör för Dagens industri konstaterar att allt färre
överenskommelser sker inom stora avtal, förhand-

1) Efter tidpunkten för mejlenkäten har Olle Zachrisson utnämnts till re-
daktionschef för Svenska Dagbladet.
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lingsmönstret är också ändrat och parterna kommer
mer överens.

– Ekonomifrågor spelar allt större roll i vardagen,
med mer ekonomiska val för individen, till exempel
PPM. Samtidigt är det inte bra att avtalsfrågorna får
för lite uppmärksamhet, säger han.

Minskat intresse när avtalen ändrats

En förklaring till att arbetsmarknadsreportrarna bli-
vit färre är att intresset för avtalsrörelserna minskat
eftersom de centrala avtalen i princip försvunnit, en-
ligt Sören Granath, chef för Ekonomiekot.

– Intresset för att bevaka avtalsrörelserna har mins-
kat och därför har bemanningen dragits ner. Men
jobbfrågan har legat högt på agendan länge och det
har inneburit att reportrar från andra avdelningar nu-
mera bevakar arbetsmarknad och jobbfrågor. Bland
ekonomireportrar finns nog också en allmän uppfatt-
ning att den traditionella arbetsmarknadsbevakningen
är lite mossig, säger han.

Den ekonomiska krisen i världen har lett till att
ekonomibevakningen blivit mer omfattande. Intresset
har ökat för privatekonomi, till exempel bolån och
pensionssparande. I framtiden kan också frågor som
regelverk och arbetsrätt bli viktigare att bevaka än
löneförhandlingar, tror Sören Granath.

Olle Zachrison på SvD anser att arbetsmarknads-
bevakningen idag är en del av en modern ekonomibe-
vakning. Den förändrade inriktningen handlar delvis
om att intresset för att följa avtalsrörelser i detalj
minskat. Det är information som läsarna kommer åt



Bristande bevakning kan hota den svenska modellen | 57

på annat sätt, via sociala medier. Viveka Hansson på
TV4 ser en likartad utveckling.

– Makten har delvis förskjutits från fack till
näringsliv. Och det betyder att behovet att bevaka
näringslivets makt över arbetsmarknad och sysselsätt-
ning har ökat, säger hon.

Risk för sämre analyser

Men utvecklingen är inte riskfri, enligt cheferna. Min-
dre specialiserade reportrar betyder mindre inlästa
och uppdaterade reportrar.

– Det är svårare för berörda reportrar att vara in-
lästa och uppdaterad. Tiden räcker inte till allt, säger
Cecilia Krönlein.

Ungefär samma beskrivning ger Viveka Hansson
och Olle Zachrison.

– Det finns självklart en risk att den snabba nyhets-
rapporteringen och pressen på redaktionerna tränger
undan analys och reflektion. Det finns dock en med-
vetenhet om detta på redaktionerna, säger Viveka
Hansson. 

Enligt Olle Zachrison är det bra att redaktionens
reportrar inte bara jobbar med en sak. Det betyder
också att när redaktionen bestämmer sig för att satsa
på ett arbetsmarknadsjobb lyfts blicken rejält.

– Tidigare var det mer rapporterande. Baksidan är
att våra reportrar har mindre tid att sätta sig in i de-
taljer och leta egna nyheter och knyta bra kontakter,
säger han.

Men flexibiliteten ökar på redaktionen och fler kan
mycket om mindre än tidigare. Och utvecklingen är
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här för att stanna, anser cheferna. Det betyder dock
inte att intresset för att skildra det som händer på
arbetsmarknaden kommer att minska. 

– En nackdel är förstås att det är svårare att vara
inläst och uppdaterad. Men flexibiliteten ökar och ris-
ken minskar också för att reportern ska tappa läsar-
perspektivet och bli för nära knuten till de makt-
havare vederbörande bevakar, säger Cecilia Krönlein.

Peter Fellman tror att den nuvarande inriktningen
kommer att förstärkas.

– Det blir inte fokus på hur vi fördelar intäkter
utan hur vi skaffar mer intäkter till landet och skapar
fler jobb.

Cecilia Krönlein vill inte sia om framtiden men
konstaterar att GP gjort några tydliga val, till exempel
att satsa på konsumentjournalistik. 

– I dagsläget har vi fyra konsumentreportrar. Det
är en prioritering som hänger samman med ett ex-
tremt stort läsarintresse, säger hon.

Viveka Hansson är övertygad om att frågor om
jobb och arbetsmarknad kommer att vara viktiga
också i framtiden. Vilket fokus det blir på bevak-
ningen har att göra med samhällsutvecklingen. Men
en viktig förutsättning för en levande bevakning av
arbetsmarknaden är lokal och regional journalistik
och där finns det anledning att känna oro, hävdar
hon.

– De lokala redaktionerna är satta under stor eko-
nomisk press. De gör idag en oersättlig insats när det
gäller att bevaka frågor kring arbetsmarknad på lokal
nivå, säger hon.
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3. Författaren: 
Ytlig bevakning kan hota den svenska modellen

Så var allt bättre förr? Nej. Men en del, inte minst
bredden i bevakningen. Det märkligaste är dock att
den stora förändringen av arbetsmarknadsjournalisti-
ken som genomförts har skett utan debatt och diskus-
sion. Den innebär trots allt att en viktig del av svensk
ekonomi och svenskt samhällsliv inte längre skildras
särskilt omfattande eller ingående i medierna.

Våren 2013 genomfördes en avtalsrörelse som be-
vakades. Men som både parter och mediechefer be-
skriver i de tidigare avsnitten var omfattningen min-
dre jämfört med för fem till tio år sedan. Om skillna-
derna var noterbara mellan bevakningen av årets av-
talsrörelse och den bevakning som skedde för fem till
tio år sedan var den ännu större jämfört med början
av 1990-talet då jag själv började inom genren. En
djupdykning i mitt eget arkiv visar på en omfattning
av bevakningen som verkar näst intill osannolik idag
(och då var skriverierna ännu mer omfattande på
1970- och 80-talet). I början av 1990-talet började
ofta bevakningen av en avtalsrörelse flera månader
innan förhandlingarna startade med att grundligt be-
skriva de olika organisationernas överväganden. Där-
efter gjordes en ordentlig genomgång av vilka som
förhandlade och vad som skulle ske. När förhandling-
arna väl inleddes följdes många avtalsområden samti-
digt. Lite tillspetsat går det att säga att inget avtalsom-
råde var för litet för att bevakas i samband med för-
handlingarna. Många gånger skedde slutförhandling-
arna sent och målsättningen var alltid att få med
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innehållet i en uppgörelse eller ett eventuellt samman-
brott i förhandlingarna. Oavsett om det handlade om
avtal, konfliktrisk eller konflikt uppmärksammades
artikeln oftast på förstasidan – inte sällan ansågs det
vara tidningens viktigaste nyhet.

Orimligt i dag

Den omfattande bevakning som skedde fram till bör-
jan av 2000-talet känns orimlig i dag. Ingen redaktion
har längre resurser att ägna så mycket reporter- och
fotografkraft åt jobb som kanske inte ens blev av – vil-
ket skedde av och till när förhandlingarna fortsatte
förbi pressläggningstiderna. Men det var inte bara av
resursskäl som bevakningen successivt minskade. 

I konkurrensen om andra företags- eller affärsny-
heter minskade utrymmet för avtalsjournalistiken. In-
tresset för arbetskraftskostnadernas utveckling och
villkoren i arbetslivet avtog helt enkelt. Med tanke på
att det handlar om en lönesumma på 1400 miljarder
kronor per år och hur många som omfattas är dagens
ointresse orimligt.

Enligt statliga Medlingsinstitutet regleras över 90
procent av arbetstagarnas löner och villkor via kollek-
tivavtalen. Det betyder över 4 miljoner anställda. De
omfattas över 650 kollektivavtal som förhandlas av
60 fackliga organisationer och 50 arbetsgivarorgani-
sationer. Varje procents löneökning motsvarar 14–15
miljarder kronor. Oavsett vad man tycker om omfatt-
ningen är det svårt att inte hävda att den berör många.
Men det handlar inte bara antal. Granskningen av vad
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som står i avtalen är också viktig eftersom innehållet
i avtalen varierar alltmer. 

En förklaring till den stora variationen är indu-
strins normerande roll i lönebildningen. Den leder till
att löneökningarna blir desamma i alla sektorer. Ut-
vecklingen har därför lett till att fack och arbetsgivare
använder tid och kraft till att ändra andra saker i av-
talen. En annan utveckling är att fler och fler avtal
saknar siffror. En del hävdar att det beror på att löne-
sättningen individualiserats och ska därför ses som en
modernisering som främst tjänstemän och akademi-
ker vill genomföra. Andra anser att det handlar om att
de starka grupperna på arbetsmarknaden åker snål-
skjuts på normsättarna inom industrin. Oavsett vilket
är det en utveckling som borde skildras eftersom det
också kan leda till stora skillnader i löneutveckling
mellan olika grupper. Det finns också en risk att löne-
skillnaderna mellan kvinnor och män ökar – trots att
parterna på arbetsmarknaden har ett uttalat ansvar
för att minska skillnaderna.

Intervjuer skildrade en levande debatt

Men det var inte bara avtalsrörelserna som bevakades
på ett helt annat sätt tidigare. Vid bläddrandet i mitt
eget arkiv slås jag av hur många intervjuer som gjor-
des. Svenska och internationella fackliga företrädare
och arbetsgivarrepresentanter, forskare och ekonomer
intervjuades. 

När någon på fack eller arbetsgivarsidan tillträdde
eller avgick intervjuades de grundligt. Allt från Kom-
munals avgående ordförande Lillemor Arvidsson till
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Svenska Arbetsgivareföreningens ordförande Ulf Lau-
rin.

De fick ofta ge sin syn på stort och smått när det
gällde arbetsmarknaden – allt från konjunkturläge till
vilka förändringar som var önskvärda eller nödvän-
diga. Läsare fick därmed en fördjupad bild över vad
de olika aktörerna var ense och oense om. Det blev
tydligare att det fanns olika syn på hur lagar och vill-
kor skulle regleras. Intervjuerna visade också att det
pågick en levande debatt bland aktörerna om vilka
vägar som var bäst att ta. Den debatten pågår fort-
farande men den skildras inte.

En annan insikt är att den mer löpande bevak-
ningen av sysselsättning, arbetslöshet och konjunktur
har minskat, liksom utvecklingen av sjukfrånvaron.
Artiklar om upp och nedgångar i sysselsättning och
sjukfrånvaro var tidigare minst lika vanliga som artik-
lar om andra mätbara indikatorer i ekonomin. Det
gav mottagarna av informationen en bredare bild hur
ekonomin utvecklades. Inte minst den statliga arbets-
marknadspolitiken och vad den ålade Ams (nuva-
rande Arbetsförmedlingen) bevakades grundligt. Det
går självklart inte säga något om hur generaldirek-
törsskiftet inom Arbetsförmedlingen i augusti och
turerna i styrelsen hade bevakats om arbetsmarknads-
reportrarna hade varit fler. Men än att bevakningen
hade varit mer omfattande är uppenbart.

Statliga utredningar med syfte att ändra något som
hade med arbetsmarknaden hårdbevakades också.
Arbetsrätts- och socialförsäkringsutredningar är
några exempel. Det som också bevakades mer var
samspelet mellan parterna och staten. Dagens social-
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försäkringsutredning och varför jobbpakten sprack är
exempel som hade fått grundligare bevakning med
fler arbetsmarknadsreportrar.

Bredden och fördjupningen var alltså en helt annan
när arbetsmarknadsreportrarna var fler. Men allt var
absolut inte utan invändningar. Detaljeringsnivån på
informationen känns i dag främmande och bristen på
arbetsplatsreportage är både uppenbar och besvä-
rande. Så här efteråt blir det uppenbart att mot-
tagarna av informationen fick en god insikt och över-
blick av vad parter, politiker och andra aktörer ville
och tyckte om arbetsmarknadsfrågor. Men de be-
rörda, de anställda på olika arbetsplatser, kom alltför
sällan till tals.

Hur påverkas den svenska modellen?

För alla som omhuldar den svenska modellen – och
det gör som bekant inte bara parterna på arbetsmark-
naden utan också riksdagspartier från höger till vän-
ster – borde dock de senaste årens borttynande arbets-
marknadsjournalistik vara oroväckande. Jämfört med
merparten av västländerna, förutom de nordiska, har
parterna på den svenska arbetsmarknaden en helt
unik ställning i samhället eftersom det är de som i av-
tal reglerar löner och villkor på den svenska arbets-
marknaden. 

Vad händer om det som sker inom ramen för mo-
dellen inte uppmärksammas och granskas? Och vad
händer när sysselsättning, arbetsmarknadspolitik, so-
cialförsäkringsfrågor och arbetsmiljö – för att ta
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några exempel – anses mindre viktiga som indikatorer
på hur svensk ekonomi utvecklas?

På sikt måste den minskade publiciteten leda till
brist på kunskap och slutligen hota modellen och ana-
lysen av samhällsekonomin. Om ingen bryr sig eller
förstår varför modellen finns förlorar den sin legitimi-
tet. Och om ingen bryr sig om en stor del av samhälls-
ekonomin fungerar försvinner en viktig grund för
kunskap och analys.

För att det ska undvikas måste framför allt de som
försvarar och bär upp modellen bli bättre på att för-
klara vad den står för och vad den innebär. Men också
den tredje statsmakten – press, radio och tv – har ett
ansvar för att bidra till att ge kunskap och insikt om
denna fundamentala del av det svenska samhället.

I dag brister både parter och medier. I bästa fall kan
det vara dags för en helt ny typ av ekonomi- och
arbetsmarknadsbevakning.
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Bilaga: Frågorna och personerna

Tolv partsföreträdare och Medlingsinstitutets Claes
Stråth fick fyra mejlfrågor:

• Sedan några år tillbaka har antalet arbetsmark-
nadsreportrar minskat på de stora redaktionerna.
Hur påverkar det bevakningen av arbetsmarknads-
frågorna?

• Varför sker den här minskningen?
• Vad är bra eller dåligt med utvecklingen?
• Vad kommer att ske med arbetsmarknadsbevak-

ningen i framtiden?

Partsföreträdarna var: Anders Ferbe, IF Metall, Anne-
lie Nordström, Kommunal, Ingela Gardner Sund-
ström, SKL, Anders Weihe, Teknikföretagen, Lars-
Anders Häggström, Handels, Dag Klackenberg,
Svensk Handel, Cecilia Fahlberg, Unionen, Jonas Mil-
ton, Almega, Britta Lejon, ST, Ulf Bengtsson, Arbets-
givarverket, Heike Erkers, SSR och Ulf Bengtsson,
Sveriges Ingenjörer.

Åtta mediechefer fick fyra mejlfrågor:

• Antalet arbetsmarknadsreportrar har minskat på
alla stora redaktioner jämfört med 5–10 år sedan.
Varför?

• Samma utveckling har till exempel inte skett med
ekonomibevakningen. Varför?
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• Vad är bra/dåligt med utvecklingen?
• Hur blir det i framtiden (10–20 år framåt) med ar-

betsmarknadsbevakningen?

Mediecheferna var: Eva Hamilton, SVT, Anne Lager-
crantz, Dagens Eko, Peter Wolodarski, DN, Lena K
Samuelsson, SvD, Peter Fellman, DI, Cecilia Krön-
lein, GP, Lars Dahmén, Sydsvenskan, Casten Alm-
qvist, TV4.
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Katarina Andersson

Manlig sport 
– manlig publik 
– manlig bevakning?

Sportjournalistiken har slagsida. Damidrotten får för
det mesta en undanskymd roll i tidningarnas sportbi-
lagor, precis som mindre och udda sporter. Vem läste
nyligen något om dragkamp, casting eller truppgym-
nastik?

Jakten på nya infallsvinklar, nya spännande röster
och udda perspektiv är en självklarhet på de flesta re-
daktioner. Så varför ser det inte likadant ut på sport-
redaktionerna i det här avseendet?

På Mediernas redaktion, våren 2013

Robert Aschberg ser trött ut.
Jan Helin är rufsig i håret.
Anna Hedenmo har ringt tidigare idag, hon vill

veta mer om frågorna. Men nu är hon här och står och
mumsar på en köttbullesmörgås medan hon kall-
snackar med de andra innan inspelningen ska börja. 

Vi i redaktionen har samlat ihop några av Sveriges
mest kända medieprofiler och ska spela in en special-
version av Medierna, radioprogrammet i P1 som
granskar och skildrar medierna.
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Vi kallar specialupplagan ”Fråga medieeliten” och
har lobbat bland lyssnarna. Bett dem ringa upp under
inspelningen så mediegräddan får stå till svars. De får
fråga om vad de vill, högt och lågt, har vi sagt. 

Det är redan svettigt nog i den minimala studion
där panelen trängt in sig tillsammans med program-
ledaren Martin Wicklin. Men när lyssnaren Katarina
Nilsson från Uppsala riktar sin fråga till Aftonbladets
publisher Jan Helin hettar det till ytterligare. 

– När jag bläddrar i Aftonbladets sportbilaga så är
det så oerhört påtagligt att det mesta handlar om herr-
idrott, förklarade hon. Och ibland är det så illa att
telefonsexannonserna i bilagan är fler än notiserna
om damsporten. Vad sänder det för signaler till våra
idrottsintresserade tonårstjejer?

Martin Wicklin bollar snabbt över frågan till Jan
Helin, som svävar lite på svaret och förklarade att
manlig idrott har en större publik – speciellt när det
gäller fotbollen. Det är förklaringen till att det skrivs
mer om herrsport.

– Men att det är fler telefonsexannonser än artiklar
om damidrott?, undrar Martin Wicklin, och började
bläddra i en sportbilaga. 

Det där bläddrandet hade han såklart förberett.
Han visste att frågan skulle ställas, han visste vad han
skulle hitta och han visste att han skulle sätta Jan
Helin på det hala. Han bläddrar och bläddrar. Förbi
artiklar om herrfotboll och hittar två notiser om dam-
idrott. Längst bak finns sidan med telefonsexannon-
ser. Sådana med rubriker som ”Ring fräcka fröken”
och som uppmanar vuxna män att ringa ”mustiga
kvinnor”.
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– Sex stycken sådana annonser, säger Martin och
sneglar på Jan Helin. Två notiser om damidrott. 

– Ja.….
Jan Helin tittar ner i tidningen och det blir tyst.

Bara några sekunder, men ändå. Det är en tystnad
som är väldigt effektiv i radio. Jan Helin har inget bra
svar på lager och måste tänka. Lite för länge. Det för-
står alla som lyssnar. 

– Man kan ifrågasätta varför annonserna finns i
tidningen, säger han till sist. 

Men lyssnaren Katarina Nilsson är inte nöjd än.
Hon fortsätter.

– Både du och jag vet att media har en väldig makt,
säger hon till Helin. Om inte ni i media tar första ste-
get och börjar skriva om tjejidrott och rapportera om
damsport så kommer intresset aldrig att öka. 

Jan Helin får aldrig chansen att svara. För Robert
Aschberg bryter in och säger att sportbilagorna, dem
ger han inte ett dugg för. Han slänger dem rakt i pap-
perskorgen. Utan att läsa. Programmet puttrar vidare
och lite senare kliver de tre mediekändisarna ur mini-
studion, tackar för sig och går hem.

Jan Helin ändrar uppfattning

Men redan nästa dag ringer Jan Helin till redaktionen.
Han förklarar att han tagit ett beslut. Frågan om de
porriga annonserna hade inte lämnat honom när han
gått från studion. Han hade grunnat och ältat. Å ena
sidan var han trött på den ständiga viljan att läxa upp
och tillrättavisa kvällstidningarna, å den andra tyckte
han att han reflexmässigt börjat prata utan att ge nå-
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got bra svar på varför annonserna egentligen fanns i
tidningen. ”Jag svarar att vi har en strikt policy för
vad som får stå i annonserna, att det inte är en olaglig
verksamhet och jada, jada. Det bär inte riktigt och jag
landar i slutsatsen att det är ingen bra grej”, skriver
han i sin blogg senare (Helin, 2013). Efter att ha pra-
tat med sina medarbetare som tyckte att annonserna
ger sunkiga signaler och inte uttrycker någon respekt
för läsarna, så har han bestämt sig för att plocka bort
dem.

– Vi pratar ofta om att vi ska lyssna på läsarna,
men sen gör vi samma sak i alla fall, menade Jan
Helin. Det är fel att vi släpar på de här annonserna.

Såklart dunkar vi varandra i ryggen på redaktio-
nen. Programmet (Medierna, 2013a) har gjort skill-
nad. En lyssnare ställde Aftonbladets chefredaktör
mot väggen, han lyssnar och agerar. Bara ett par dagar
senare hakar Expressen på. Tidningen förklarar att
man följer efter och lyfter bort sina sexannonser. 

Annonserna med de lättklädda tjejerna skulle ut ur
sportbilagorna. Men vi undrade om det också betyder
att fler sportklädda tjejer kommer få synas i samma
bilagor framöver?

Jan Helin plockar bort de gubbflåsiga annonserna
men pratar inte vidare om mediernas eventuella an-
svar att göra sportbilagans innehåll mer jämställt och
mindre gubbigt på alla sätt. I sin söndagskolumn
några dagar senare skriver han att beslutet att plocka
bort porriga annonser i den bästa av världar skulle be-
tyda att Sportbladet säljer bättre och att fler kvinnor
känner sig hemma i tidningen.



Manlig sport – manlig publik – manlig bevakning? | 71

”Men det är inte mitt beslut”, avslutar han blog-
gen. ”Det är ditt.” 

Det låter som om läsarna därmed förväntas vara
nöjda. Porrannonserna är borta – köp nu! 

Ansvar för att skapa intresse?

Ett återkommande svar man får av sportredaktörer
om varför idrottsbevakningen har sådan slagsida mot
herridrotten handlar om att det är publiken som be-
stämmer. De sporter som har stor publik, de skriver vi
om, resonerar man. Då blir det inte en sportbilaga
med lika mycket damer som herrar.

Ansvaret att skriva för att skapa intresse – det som
lyssnaren Katarina Nilsson efterlyser – värjer man sig
emot. I våras intervjuade vi på Medierna en rad sport-
journalister och det resulterade i ett reportage om
kantrad sportbevakning (Medierna, 2013b).

– Ansvaret?, suckade Johanna Reimers, reporter
och krönikör på Sportexpressen, och gjorde en lång
paus innan hon fortsatte. Jag tycker framför allt att vi
har ett ansvar att sälja tidningar och bevaka det publi-
ken vill ha. 

Robert Laul, fotbollsreporter på Aftonbladets
sportbilaga, fick också frågan om han tycker att me-
dier har ett ansvar att rapportera mer om damidrott
för att öka intresset.

– Jag tycker inte jag har det ansvaret, sa han. Ska
man då säga att tidningen har ansvaret att lyfta upp
alla idrotter som är mindre?

Men Ida Ali-Lindqvist som var sportredaktör på
tidningen Feministiskt Perspektiv i våras när vi inter-
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vjuade henne köper inte sportjournalisternas påstå-
ende om att det är publiken som bestämmer. Hon näs-
tan spottar fram orden och låter arg.

– Det där tycker jag är så konstigt. Är det någon
som har provat det andra? Jag har i alla fall aldrig sett
att de gjort en seriös och jämställd satsning och lagt
tid och energi på det. Hur ska de då veta vad publiken
vill ha?

Feministiskt Perspektiv är en liten tidning som
bara kommer ut en gång i veckan och på sportsidan
ligger vikten på damidrott. Det finns en stor publik
som vill ha en annan typ av sportrapportering, det är
Ida Ali-Lindqvist övertygad om. 

– Jag stör mig på den ojämställda sportbevak-
ningen, säger hon. Det är frustrerande!

Sportsidorna i tidningarna har idag en stor över-
vikt av rapportering kring herridrott. Det gäller fram-
förallt lagsporter och allra störst är fotboll och
hockey. 

Medieanalysföretaget Infopaq har räknat antal
artiklar om fotbollens allsvenska – och delat upp det i
herr-och dam.

Under 2012 handlade bara drygt var tionde artikel
på kvällstidningarnas sportsajter om damallsvenskan.
Om vi pratar procent är det spel mot ett mål. 88–12
till herrarnas fördel.

Vi kan också se att Zlatan är mest populär bland
idrottarna. Det skrivs nästan lika mycket om honom
som om statsminister Reinfeldt – närmare 12 000 arti-
klar under en tremånadersperiod sedan årsskiftet.
Damfotbollsstjärnan Marta kommer långt, långt
efter. 270 artiklar under samma tid. Att sportbevak-
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ningen har en enorm betydelse för kvällspressen har
chefredaktörerna Thomas Mattsson och Jan Helin
pratat om i sin podd. De vet att många läsare köper
papperstidningen enbart på grund av sportbilagorna
och ur ekonomisk synvinkel är de ”extremt viktiga”.
Speciellt viktig är tydligen herrfotbollen.

– Jag skulle säga att vi bevakar fotboll med samma
allvar som världspolitik, förklarar Jan Helin. Det är
fotbollen värd. (Mattsson & Helin, 2013.)

I samma podd säger Thomas Mattsson att sport-
bevakningen har en särställning. Det är det enda om-
rådet där tidningarna har ”bevakningspliktansvar”,
som han uttrycker det. 

– När man plockar upp bilagorna vet man att man
får alla tabeller och alla resultat. 

Vad betyder att värna damidrotten?

Sportbevakningen i Public-service-medier ser annor-
lunda ut när det gäller balansen mellan damer och
herrar. Radiosporten har ett snyggt trackrecord. Mel-
lan 40–45 procent av nyhetsinslagen handlar om
damidrott. Men det behöver inte betyda att bevak-
ningen är jämställd en viss dag, eller ens under en hel
vecka.

– Ibland kan jag komma in till jobbet efter helgens
sändningar och tänka ”Herregud, vilken obalans”,
säger Radiosportens chef Jakob Sillén. Det spelades
tre matcher i damallsvenskan och vi var inte med på
en enda. Istället var det hockeyn som fick all tid. Det
finns jobb kvar att göra, men generellt sett är vi väl-
digt bra. 
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På Sveriges Radio ska Radiosporten hålla sig till
programbeställningen från ledningen. Här står det,
under rubriken ”Särskilda mål”, att Radiosporten ska
värna damidrotten (se bilaga till detta kapitel). En for-
mulering som skulle kunna tolkas som att Radiospor-
ten har ett ansvar för att väcka intresse för damidrott,
så att den växer. Men den tolkningen gör inte Jakob
Sillén:

– En journalist har inte uppgiften att skapa ett in-
tresse, säger han. En journalist ska spegla ett intresse.
Uppdraget att värna damidrotten tolkar jag som att vi
inte ska göra skillnad på män och kvinnors idrott
överhuvudtaget.

Den könsblinda bevakningen utgår från prestatio-
ner, menar Jakob Sillén. I alpina sporter och friidrott
är det ofta ett överskott av damer i rapporteringen,
just för att man har duktiga idrottare på damsidan.
När det gäller stora lagsporter blir det istället ofta
slagsida till herrarnas fördel. 

Inte heller på systerföretaget SVT med samma pub-
lic service-uppdrag ser sportredaktionen sitt uppdrag
i att skapa ett större intresse för damidrott. 

– Att skapa ett intresse är inte ett journalistiskt för-
hållningssätt, säger Ulf Nilsson på SVT Sporten. Det
är idrottens eget ansvar att skapa intresse. Däremot
har vi ett public service-ansvar och i det ingår att rap-
portera om mindre sporter. 

Sportjournalisterna håller alltså inte med lyssnaren
Katarina Nilsson om att medier har ett ansvar att rap-
portera mer om damidrott för att intresset ska öka. 
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Hönan och ägget

Frågan är också vad som är hönan och ägget. Blir
människor intresserade av sport för att medierna rap-
porterar eller rapporterar medierna för att människor
redan är intresserade?

Redaktörernas föreställning om att man ”följer pu-
bliken” kan vara rätt och fel på samma gång.

Studier visar att när man frågar publiken vilken
sport de vill se mer av i medierna säger de flesta fot-
boll. Både kvinnor och män. På så sätt gör redaktö-
rerna helt rätt i att lägga stor vikt vid fotbollsrappor-
teringen. 

Men lite mer komplicerat blir det om man delar
upp undersökningspubliken efter kön. Då framträder
tydliga könsmönster. När deltagarna i en dansk studie
från slutet av 80-talet fick frågan om de ville se mer
konståkning i medierna svarade 58 procent av kvin-
norna ja, medan bara 20 procent av männen var in-
tresserade av ökad bevakning (Møller, 1986). Det
fanns också stora skillnader vad gällde boxning, som
män vill se mer av och kvinnor var ganska ointresse-
rade av. 

Kvinnorna var också långt mer sugna på att få veta
mer om vad som händer inom danssporter och häst-
sporter, två underbevakade områden i sportens värld.

– Intresset för dans är enormt, det märks på det
höga tittarsiffrorna för ”Dansa med stjärnorna”,
säger Kirsten Frandsen som forskar om sport och me-
dier (Frandsen, 2013) vid Århus Universitet i Dan-
mark. Jag tror att kvinnorna vänder sig till underhåll-
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ningsprogram för att få se vad de vill se, när sport-
journalistiken inte räcker till. 

Ur det här perspektivet kan man inte säga att
sportbevakningen följer publiken. För publiken –
både kvinnor och män – önskade sig också en annan
typ av rapportering. Den danska motsvarigheten till
TV4, en kommersiell tv-station med visst public ser-
vice-ansvar, experimenterade på 90-talet med sin
sportbevakning. Eftersom den danska undersök-
ningen pekat på att danskarna ville se mer boxning,
hästsport, dans och konståkning, satsade man på just
det. 

– De hade viss framgång med det nya konceptet,
säger Kirsten Frandsen. Men när kanalen sedan fick
sändningsrättigheterna till danska fotbollsligan för-
svann den annorlunda sportbevakningen. Det blev
”business as usual”. 

Svenska radiosporten har försökt sätta siffror på
hönan-och ägget-resonemanget. I fotbolls VM för da-
mer i USA 2003 sparkade svenskorna med Marika
Domanski Lyfors i täten till sig en silverplats. Intresset
var stort hemma i Sverige och matcherna följdes av
hundratusentals fotbollsfans. Men när VM-yran var
över och tjejerna började spela sina allsvenska
matcher igen svek publiken på läktarna.

– Ett stor evenemang som VM ger en viss kortvarig
effekt på intresset för fotbollen, men snart är siffrorna
nere på samma nivå, berättar Jakob Sillén. Dammäs-
terskapen kan dra storpublik, men intresset sätter sig
inte i vardagen, i det allsvenska seriespelet. Det måste
vi ta hänsyn till när vi fördelar våra bevakningsresur-
ser. 
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Mossig kvotering mot manlig nyhetsvärdering?

Robert Laul på Aftonbladet tycker att en traditionell
nyhetsvärdering måste gälla också i sportbevakning.
Då har herrsporter, i alla fall lagsporter, ofta ett högre
nyhetsvärde. Stora idrottare i stora sporter, som Zla-
tan och fotboll, ska ha större utrymme än en okänd
idrottare i en obetydlig sport, enligt journalistikens
principer. Ska damidrotten få mer utrymme på sport-
sidorna måste man tumma på den traditionella ny-
hetsvärderingen, menar han.

– Då får man göra ett politiskt ställningstagande
och säga ”Nu bestämmer vi oss för att satsa”, men då
är man borta från nyhetsvärdering. För att det ser ut
som det gör i tidningen idag, det beror på traditionell
nyhetsvärdering.

Men Ida Ali-Lindqvist, feminist och sportjourna-
list, håller inte med. Hon menar att många sport-
redaktioner kört fast i gamla hjulspår och inte an-
stränger sig för att hitta säljande historier om kvinn-
liga idrottare, som kan hamna högt upp i nyhetsvär-
deringen. 

– Det är självklart att man skulle kunna hitta den
typen av historier, men uppenbarligen är det inte det
man vill, säger hon. 

Ida Ali-Lindqvist tycker att kvinnor ska kvoteras in
i sportbilagorna. På det sättet kan intresset för dam-
idrotten öka, tror hon. Redaktioner som kört fast i
gamla hjulspår behöver en knuff i rätt riktning. 

– Jag tror att det behövs en tydligare styrning,
säger hon. På tidningar kan man bestämma hur
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många bilder man ska ha på damer som idrottar. I tv
och radio kan man räkna inslag.

Räkna inslag, det gör sportredaktionen på SVT.
Minst ett reportage varje kväll ska handla om dam-
idrott i Sportnytt och mer ska det bli. Nya kvantita-
tiva mål ska öka andelen sändningstid om damsport
ännu mer. Men på Aftonbladet är sportchefen Håkan
Andreasson inte intresserad av att kvotera in kvin-
norna i sportbilagan. 

– Nej, jag tycker att det är ett mossigt sätt att be-
driva en sportbevakning på, säger han. Vi ska göra
den bästa möjliga produkten och i den produkten ska
det finnas tjejer också. De ska inte behöva kvoteras in,
vi får ta oss i kragen och hitta vinklar som är intres-
santa nog att platsa i Sportbladet.

Inte heller på Radiosporten kommer man att sätta
några mål på pränt.

– Jag tror inte det leder till den mest spänstiga jour-
nalistiken, säger Jakob Sillén. Vi måste förhålla oss till
vad som är hett just nu och det måste man göra ut-
ifrån ett dagsfärskt perspektiv. 

Han tror inte att damidrotten riskerar att falla mel-
lan stolarna bara för att man inte räknar inslag och
menar att Radiosporten redan är bra på damsport,
över 40 procent av nyhetsinslagen handlar om tjej-
sporter och kvinnliga stjärnor utan att man kvoterat
in dem. Under perioden för damernas fotbolls-EM var
siffran högre, över hälften av rapporteringen ägnades
åt damidrott. 

Feministen Ida Ali-Lindqvist tycker att fler medie-
aktörer borde ligga på Sveriges Radios nivåer.
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– Det går att förändra sportbevakningen, men det
kommer att ta tid, tror hon. En ny inriktning kommer
att möta mycket motstånd, men den kommer också
attrahera en ny publik, som bara sitter och väntar på
förändring! 

Skarp kritik mot underbevakning av sporter

Casting, dragkamp, rollerderby, beachvattenpolo och
truppgymnastik är sporter som knappast finns. I alla
fall inte om man går efter devisen: Syns du inte i me-
dierna, finns du inte. Ändå har sporterna tusentals ut-
övare i Sverige och är dessutom actionsporter som är
roliga att titta på, riktigt publikgodis. 

– Jag förstår att redaktioner inte tycker att dom
har ett ansvar för att öka intresset för en viss sport,
säger riksidrottsförbundets ordförande Karin Matts-
son Weijber. Men jag har svårt att förstå att man med
yrkesstolthet kan säga ”Vi följer bara publiken”. Så
passiv kan väl ingen journalist vara?

Karin Mattsson Weijber trycker till ordentligt när
hon kritiserar sportredaktionerna och säger att den
snedvridna sportbevakningen bottnar i en kår av re-
portrar med skygglappar. Det handlar inte om nyhets-
värdering, utan om egenintresse. De matcher och
idrottsevenemang journalisterna själva vill se blir dem
som bevakas. 

– Jag tror att det är så enkelt, säger hon. I alla fall
för det mesta. Det handlar om invanda mönster som
det vore bra att reflektera lite mer över. 

Håkan Andreasson, sportchefen på Aftonbladet,
avvisar Karin Mattsson Weijbers kritik.
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– Det är inte reportrarnas egenintresse som styr,
försäkrar han. Vi har väldigt bra koll på vilka sporter
våra läsare vill ha rapportering om och det är extremt
svårt att motivera att vi skulle börja bevaka idrotter
med ett par hundra åskådare. 

Men Björn Fagerlind, nyhetschef på SVT Sport, ger
Mattsson Weijber rätt. 

– Mycket går på gammal rutin och så har det med
okunskap att göra, säger han.

Han pekar på att flera av hans reportrar på rak
arm kan rabbla upp detaljkunskaper om herrlagen,
namnen på mittbackarna i Chelsea till exempel.
Samma kunskaper finns inte när det gäller damlagen.

– Det har med det egna intresset att göra, säger
han. I vardagslunken på redaktionen får damlags-
idrotten mindre utrymme och vi måste sätta upp mål
som tvingar oss att hitta historierna om damlagen. 

Riksidrottsförbundet har 70 olika medlemsför-
bund under sitt paraply och tillsammans står de för
omkring 250 olika sportgrenar. Karin Mattsson Weij-
ber gör ett överslag och säger att det är max 15 av de
70 sporter som förbundet representerar som får me-
dieuppmärksamhet i normala fall. En sport som cur-
ling får ett medialt uppsving under OS, men faller
sedan i glömska. När curlinglaget kom hem från Van-
couver och tog itu med sin vardag och hemmaserien
blev det inga rubriker i sportbilagorna. 

Men en vecka om året är ett stort undantag för
sporterna som i vanliga fall ratas av medierna. 

2009 började SVT sända SM-veckan från olika stä-
der runt om i Sverige. En sommarvecka och en vinter-
vecka fullspäckad med sport och all den sport som tv,
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tidningar och radio normalt sett ignorerar. Direkt-
sändningar och timmar av bevakning om sporter som
många inte visste fanns, eller åtminstone aldrig ser på
en tv-skärm.

Riksidrottsförbundet har jobbat smart. De arran-
gerar ihop med värdkommunen och ser till att mäng-
der av sportförbund håller sina Sverigemästerskap i en
och samma stad, under en och samma vecka. De står
för att koncentrera hela härligheten geografiskt och
tidsmässigt medan SVT tar på sig ansvaret för att
sända mängder med timmar från evenemanget och
lägga upp resten på SVT Play. 

I somras sändes SM-veckan från Halmstad och 31
olika idrottsförbund höll sina Sverigemästerskap i
stan. SVT storsatsade och skickade fler medarbetare
till Halmstad för att bevaka sportveckan än man gör
för att bevaka ett OS. 

– Flera av mästerskapen arrangerades mitt i stan,
på Stora torget, förklarar Ulf Nilsson som är projekt-
ledare för SM-veckan på SVT. Tävlingarna kommer
till publiken, istället för tvärtom. 

Det var sommar och folkfest, kommunen räknade
med nästan 60 000 inresta turister. I tredubbla led
stod jättepubliken och hejade runt den två kilometer
långa city-banan, där idrottarna körde runt varv efter
varv och tävlade i cykel, inlines och rullskridskor. Be-
sökarna köpte mat, bodde på och hotell och shoppade
för 62 miljoner kronor under evenemanget och det
motsvarar 54 årsarbeten i Halmstad. 

SVT-medarbetarna är själva nöjda. Programmen
sänds från tidig morgon fram till kvällen, och under
vinterveckorna, som är mest populära, har tittarsiff-
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rorna peakat. Nästan 850 000 svenskar bänkade sig
framför teven.

Under sommarveckorna är tittandet lägre, efter-
som folk inte är lika benägna att titta på teve under
dagtid den delen av året. Men intresset var ändå im-
ponerande, om man jämför med tittarsiffror för andra
program som sänds dagtid, under sommaren – över
200 000.

SM i den udda sporten dragkamp var en publik-
magnet. En dramatisk arenasport med muskler och
svett i fokus och ett spänningsmoment som inte drar
ut på tiden, dragkamp blir inte långsamt och tråkigt
att titta på. 

– Jag är själv lite förvånad över att det var sporten
som, efter simningen, lockade flest tittare, säger SVT:s
projektledare Ulf Nilsson. Vi har upptäckt att det
finns sporter som fungerar bra i tv och som vi vill
börja bevaka mer. 

– Det här visar att man kan få stor publik till spor-
ter som inte syns i medierna, säger Karin Mattsson
Weijber. Uppenbarligen visste man inte att det fanns
ett stort intresse för dragkamp. 

Hon menar att tittare, läsare och lyssnare går miste
om mycket just för att många sportredaktioner lutar
sig tillbaka på en föreställning som inte stämmer – att
de bevakar det som folk vill se (se även Mattsson
Weijber, 2010). 

– Vi går miste om mångfalden, säger hon. Vi får
inte hela bilden av vad den svenska idrottsrörelsen
innehåller och står för. 
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Hellre SM-vecka än melodifestival

SM-veckan blivit ett evenemang som städerna slåss
om att få arrangera. ”Hellre en SM-vecka än en final
i melodifestivalen”, förklarade Jönköping när staden
lobbade för att få stå värd för evenemanget.

Mediebevakningen av SM-veckan har ökat stadigt
genom åren, men det tog ett par år innan rikstidning-
arna började skriva om evenemanget. Sommaren
2010 skrevs knappt 500 artiklar om SM-veckan som
gick av stapeln i Malmö. Tre år senare, när SM i över
30 sporter arrangerades i Halmstad, hade bevak-
ningen mer än fyrdubblats. I Aftonbladet kallades
sportveckan för ”Sportens Emmabodafestival” (Ba-
lac, 2013). 140 journalister, utöver SVT:s trupp på 80
medarbetare, var på plats för att rapportera. 

– Jag är inte säker på att journalistisk bevakning
automatiskt innebär ett ökat intresse för en liten
sport, säger Ulf Nilsson. Men att visa upp mångfalden
i sportlandskapet är ett public service-uppdrag. Så-
klart är det viktigt för små sporter att synas i tv. De
kan få sponsorer på kort sikt och exponeringen kan
skapa ett intresse för udda idrotter, som klubbarna
själva kan fånga upp.

Håkan Andreasson, Aftonbladets sportchef, lägger
inte mycket krut på bevakningen av SM-veckan. Inte
ens när den arrangeras i hans hemstad Halmstad,
säger han på skämt.

– Vem vill läsa om SM i varpa? Och vem är intres-
serad av hur det ska gå för nån som kastar fiskespö?
De idrotterna är inte intressanta för oss. 
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Trots att Håkan Andreasson inser att dragkamp
kan vara kul tv är det inget Aftonbladet TV kommer
att satsa på. Av rent ekonomiska skäl. SVT:s tittarsiff-
ror är han inte imponerad av. 

– Det kostar en massa pengar. Vi har helt enkelt
inte resurserna. Men det är klockrent för public ser-
vice.

Att det kostar mycket pengar att producera flera
dagars sändningar från en sportvecka är ett faktum.
Men det är i alla fall något som SVT fortfarande har
råd med. 

Nyheten om att Sveriges Television förlorat sänd-
ningsrättigheterna till Vinter-OS i Sotji och sommar-
OS i Rio de Janeiro fick feta rubriker. För första
gången i historien föll ett OS ur händerna på Public
service-företaget. Det var Viasat som knep rättighe-
terna. 

Att kostnaderna för sändningsrättigheterna stiger
betyder att allt fler stora, breda idrottsevenemang för-
svinner ur räckhåll för public service-aktören. Idrotts-
minister Lena Adelsohn-Liljeroth ser ingen fara i det.
Medielandskapet har breddats, fler tv-bolag slåss om
sportkakan och det är inte bara SVT som har möjlig-
het att bevaka tävlingarna på ett bra sätt. Huvudsa-
ken är att de flesta svenskar har chansen att följa stora
sportevenemang, menar ministern. Hon har också ut-
tryckt att hon är emot att licenspengarna går till att
betala dyrt för sändningar som en kommersiell tv-
aktör kan sköta – och betala för. 

Allt det här kan komma att betyda en ny inriktning
för sportbevakningen på SVT, tror Ulf Nilsson.
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– Vi måste hitta nya vägar och nya sporter att be-
vaka när de stora breda evenemangen går till andra
tv-bolag, säger han. Ur det väcks nya idéer och jag
kan försäkra dig om att det finns en stor kreativitet på
sportredaktionen.

Håkan Andreasson ser positivt på en utveckling
där SVT tar på sig rollen att bevaka de små, udda
sporterna och gör det till en större del av rapporte-
ringen än det redan är idag.

Men ännu viktigare, säger han, är att SVT tar på
sig uppdraget att granska sportvärlden bättre än man
gjort hittills. Att göra fördjupningar och grävjobb,
som få andra aktörer har råd med. 

– Det finns ett stort behov av grävande reportage
om sportvärlden och vi skulle ha nytta av att SVT
gjorde det jobbet. Vi kan dra fram granskningarna i
ljuset, precis som vi ger Uppdrag Granskning drag-
hjälp när vi skriver om deras avslöjanden. 

Vilka journalister bevakar sporten?

Alla gillar mål och målglädje passar bra i tv, radio och
som uppblåsta bilder på sportsidorna. Mål är medi-
ala. När en sportredaktion klipper ihop en målkaval-
kad på en knapp minut i i nyhetssändningen får vi
ofta höra kommentatorerna explodera i passionerade
vrål om hur underbar, nästan övermänsklig, målgöra-
ren är och hur exceptionellt vackert målet var.

Men det är i stort sett alltid manliga journalister
som hojtar och tjuter så ljudet distar.

Våren 2010 drog Radiosporten igång ett projekt
för att jämna ut balansen och få in kvinnor i kommen-
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tatorsbåsen. De kvinnor som jobbade med sport blev
oftast programledare eller hamnade som spring-
reportrar nere vid hockeysargen där de skulle ställa
den lättsamma, klassiska sportfrågan ”Hur känns
det?”

Det mest prestigefyllda jobbet på en sportredak-
tion är att kommentera sport under direktsända
matcher, och kvinnliga kommentatorer fanns inte.
Genom åren hade man hört någon enstaka kvinnlig
kommentator på radion, det var allt. 

Radiosporten höll audition för att hitta de kvinn-
liga rösterna och valde ut en handfull tjejer som sko-
lades i kommentatorkonsten. 

– Det kanske krävs att någon säger vi vill ha kvin-
nor som refererar, att någon sätter ner foten och säger
”Det är det vi vill!”, säger Radiosportens chef Jakob
Sillén. 

På helgerna lyssnar tre miljoner svenskar på Sport-
extra. Nästan hälften av dem är kvinnor. Inte minst
därför är det viktigt att kvinnor kommenterar match-
erna eller idrottsevenemangen, menar sportredaktio-
nen på radion.

På Expressen är sex anställda på sporten kvinnor,
24 är män. Högsta chefen är också en man. Men re-
portern och krönikören Johanna Reimers tror inte att
rapporteringen skulle se annorlunda ut om det fanns
en övervikt av kvinnliga medarbetare. Hon tror inte
på att killar hellre bevakar herridrott och tjejer hellre
bevakar damidrott. Den föreställningen är hon trött
på.

– Som tjej är jag ganska trött på att mitt sport-
intresse ska bedömas på ett annat sätt än en mans,
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säger hon. Jag får ofta frågan av folk ”Var du sport-
intresserad innan du började på Expressen?” eller
”Vad skulle du egentligen vilja skriva om?”. Jag kan
tycka att det är enormt nedvärderande. 

Men Johanna Reimers understryker att hon inte
skulle ha något emot att det fanns fler kvinnor på hen-
nes redaktion. På Aftonbladet finns samma obalans,
många fler män än kvinnor som jobbar med sport. 

– Vi vill jämna ut skillnaden, säger sportchefen Hå-
kan Andreasson. Men problemet är att vi får många
fler jobbansökningar av killar än av tjejer. Ambitionen
är ändå att få in fler tjejer på redaktionen. 

Ny skjuts för fotbollsdamerna efter EM

En försäkran vi på Medierna fick när vi i våras be-
sökte en rad sportredaktioner var att när Dam-EM
gick av stapeln i Sverige under sommaren 2013, då
skulle det bli nya tag. Då skulle vi få se hur bra
svenska redaktioner var på att bevaka damidrott. 

Kanske kunde bevakningen av damfotboll bli
bättre och mer solid också efter sommaren, tack vare
EM på hemmaplan, sa Håkan Andreasson, sportche-
fen på Aftonbladet. 

Nästan två månader efter det att Dam-EM är över
och Pia Sundhage har sprungit ärevarv på Gamla
Ullevi med det svenska laget som landade på en brons-
plats pratar vi med Håkan Andreasson igen och då sit-
ter han med facit i hand. 

– Dam-EM blev större än jag förutspådde, säger
han. En gigantisk ”liking” från hela svenska folket,
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också från dem som tidigare varit skeptiska till dam-
fotboll.

Aftonbladet satsade stort, precis som man hade
sagt att man skulle. Papperstidningen hade upp till tio
sidor damfotboll om dagen, åtta reportrar jobbade på
fältet med EM-bevakning varje dag, webb-TV sände
specialprogram, fotbollsnyheterna toppade sajten och
för första gången någonsin gav en kvällstidning ut en
bibel för damfotboll. Bilagorna i tjockformat kallas så
och ges traditionsenligt ut inför herr-allsvenskan. För-
utom betyg och fakta om alla spelare, stora guider om
varje lag och experter som tippar hur det ska gå inne-
håller de feta bilagorna långa reportage, djupinter-
vjuer och uppblåsta bilder på fotbollsstjärnorna. 

– EM-bibeln bar sig bra ekonomiskt, vi gjorde till
och med en liten vinst på den, säger Håkan Andreas-
son. Dessutom fick vi reaktioner från kvinnliga fot-
bollsspelare som tyckte det var kul att få lika mycket
uppmärksamhet som killarna brukar få. 

Bevakningen var ambitiös men någon succé för tid-
ningsförsäljningen blev det inte. Inte på grund av att
rapporteringen dominerades av damfotboll, utan på
grund av att Sverige inte tog sig till toppen. Det ser ut
på samma sätt när det gäller herrfotboll, om Sverige
vinner säljer tidningarna som smör, inte annars.

– Hade fotbollstjejerna vunnit semi-finalen mot
Tyskland hade vi sålt mer, säger Håkan Andreasson.
Och hade vi sen vunnit finalen – oj!

Trots att EM i damfotboll inte varit en kassako för
Aftonbladet har tidningen bestämt sig för att satsa på
damfotbollen framöver. Allsvenskan kommer inte få
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mer utrymme än tidigare, man nöjer sig med att öka
bevakningen av damlandskamperna.

– Vi märker att det finns ett bubblande intresse,
säger Håkan Andreasson. Som sporttidning vill vi
lyfta fram kvaliteten i damfotbollen, även om det inte
är det enklaste i tuffa ekonomiska tider. 

Han tycker att också att fotbollsförbundet, klub-
barna och lagens hemmaorter får ta sin del av ansva-
ret för att lyfta damfotbollen.

– Vi kan inte göra hela jobbet, säger han. Förbun-
det måste fatta att de har kvinnliga stjärnor idag och
lyfta fram dem på samma sätt som de lyfter fram de
manliga fotbollsidolerna. När Zlatan och grabbarna
spelar landskamp tapetseras hela stan med banderol-
ler och så borde det se ut när tjejerna spelar också. 

Precis som Aftonbladet satsade många svenska re-
daktioner stort på damernas fotbolls-EM. Men trots
det låg den mediala bevakningen långt under nivån
för senaste herr-EM. Medieanalysföretaget Infopaq
har räknat artiklar och kommit fram till att damernas
fotbollsfest bara fick drygt hälften av uppmärksam-
heten (12 008 artiklar om Dam-EM, 23 445 artiklar
om Herr-EM).

– Medierna skrev mycket under dam-EM och pub-
liciteten hänger ihop med hur förbunden och klub-
barna kan jobba för att skapa intresse för sporten,
säger sportjournalisten och feministen Ida Ali-Lind-
qvist. Mycket publicitet ger fler sponsorer. Det borde
de flesta veta. 

Hon menar också att de ekonomiska argumenten
från sportredaktionerna inte håller längre. Hon tror
inte att bevakningens slagsida mot manlig idrott, spe-
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ciellt hockey och fotboll, är ett vinnande koncept i
längden. 

– Problemet är att den sportjournalistik som domi-
nerar idag exkluderar en stor sportpublik som kräver
mer. Det handlar inte om att frånta någon något. Det
handlar om att skapa en modern sportjournalistik
som inkluderar alla. 

Sista ordet

Sista ordet får radiolyssnaren Katarina Nilsson, som
ställde Aftonbladets publisher Jan Helin mot väggen
och fick honom att plocka bort gubbflåsiga telefon-
sexannonser från sportbilagan. Hon hoppades på mer
än att de lättklädda kvinnorna skulle försvinna ur
Sportbladet, hon ville se mer av de sportklädda. 

– Jag är inte det minsta förvånad över det stora in-
tresset som svenska folket visade för Dam-EM i fot-
boll i somras, säger hon. Media tillförde den drag-
hjälp som sporten behövde.

Men efter EM ser det lika sorgligt ut som vanligt i
tidningarnas sportbilagor, menar Katarina Nilsson.

– Jag har köpt både Expressen och Aftonbladet då
och då bara för att jag är nyfiken och vill se om något
förändras. Men igår – igen – hittade jag bara två
stackars notiser om damidrott i Sportbladet. 

Hon låter lite uppgiven.
– Det är inte okey att det ser ut såhär. Jag misstän-

ker att sportredaktionerna har en föreställning av vad
läsarna vill ha som inte stämmer med verkligheten.
Om det är sportjournalisternas egenintresse som styr
– vad vet jag?
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Bilaga

Ur radioledningens uppdrag för 2013 till Radiospor-
ten gällande Sportextra i P4: 

”SÄRSKILDA INNEHÅLLSMÅL 
Sportextra ska spegla idrott av riksintresse för en bred
publik och förmedla såväl de största idrottshändelserna
som nedslag i smalare idrotter. Sportextra ska också
värna en mångfald sett till den mottagande publikens in-
tressen, till ämnesval och bevakningsområden. Sport-
extra ska fortsatt värna kvinnoidrott och idrotter av in-
tresse för en bred och mångfacetterad lyssnarskara. 

Sportextra ska fortsatt arbeta för att öka antalet
kvinnliga röster i det egna journalistiska arbetet.”
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Torbjörn von Krogh

Project Censored 
visade vägen
Listor uppmärksammar hål i mediernas väv

Listor över bortglömda humanitära kriser tas i dag
fram som en form av mediekritik bland annat i Norge
och Sverige.

– Vi har valt ut dessa kriser eftersom de berör mil-
joner människor, men är helt eller delvis osynliga i
norska medier. Tyvärr kunde listan varit mycket
längre, säger läkaren Morten Rostrup i Norska Leger
Uten Grenser i ett pressmeddelande.

”Medierna har en enorm räckvidd och makt att
påverka människors kunskap, deras attityder, deras
vilja att ge och engagera sig. Därför har man också ett
ansvar för att ha en så heltäckande nyhetsbevakning
som möjligt. Ofta försvaras bristen på bevakning med
att kravet på nyhetsvärde inte uppfylls”, skriver Johan
Mast, ordförande i Svenska Läkare Utan Gränser, på
DN Debatt. 

Kritik mot nyhetsredaktioner för att de inte rapporte-
rar om viktiga händelser och skeenden kan få flera
följder. A) Redaktionerna kan erkänna att de begått
misstag och utlova förändringar av inriktning och re-
sursfördelning. B) Redaktionerna kan beskriva sina
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prioriteringar och hänvisa till att de värderar andra
händelser/skeenden som lika viktiga i den mix som
publiceras. C) Redaktionerna kan förklara att de sak-
nar resurser/vilja för att satsa på komplicerade och
troligen långdragna – om än viktiga – projekt. D)
Redaktionerna kan strunta i att svara på kritiken.

En diskussion om nyhetsvärdering kan i tre av al-
ternativen därefter utvecklas som kan leda till ökad
kunskap hos medieanvändarna om mediernas sätt att
arbeta. (I det fjärde fallet går det långsammare, men
tystnad som strategi har blivit svårare i de sociala
mediernas tid.) Användarna får större möjligheter att
förstå hur redaktionerna tänker och arbetar och får
därmed också bättre förutsättningar att kräva ytter-
ligare förklaringar och åtgärder. Processerna beskrivs
inom forskningen (McQuail, 2003; von Krogh, 2012)
i termer av mediers ansvarighet (media accountabi-
lity) och man diskuterar olika metoders effektivitet
för att stärka denna (Bertrand, 2004; Eberwein m fl,
2011).

Ett sådant verktyg är att uppmärksamma det som
inte uppmärksammas. Till exempel genom att göra en
lista över konkreta nyheter som inte rapporterats,
sprida listan (också i medierna) och försöka ställa me-
dierna till svars. Detta skedde i Kalifornien 1976 när
”Project Censored” startade vid ett litet universitet i
kaliforniska Sonoma och har sedan spridit sig till
journalister, akademiker och biståndsorganisationer i
andra länder. Här är en kronologisk uppställning som
visar en del av spridningen utifrån årtal, länder, orga-
nisationer och projektnamn. Listan gör inte anspråk
på att vara komplett. Sedan följer en beskrivning av
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projekten i de olika länderna med exempel på de listor
som tas fram.

1976– USA; Project Censored; The Top 10 (25) 
Most Censored Stories of xxxx (årtal)

1993–1996 Kanada; Project Censored Canada; Top 
10 (20) Under-Reported Stories of 199x 
(årtal) (efter 1997 Newswatch Canada)

1997– Tyskland; Initiative Nachrichtenaufklär-
ung; Top 10 vernachlässigter Themen

1998–2007 Globalt/USA; Médecins sans frontières/
Doctors Without Borders; ”Top Ten” 
Most Underreported Humanitarian 
Stories of xxxx (årtal)

2002 Danmark; biståndsorganisationer/EU; 
Forgotten crisis

2003 Sverige; Svenska Läkare utan gränser; 
Ignorerade kriser, bortglömda männi-
skor

2004–2008 Globalt/FN; Stories the world should 
hear more about

2005– USA; tidskriften Foreign Policy; The top 
ten stories you missed in 20xx (årtal)

2007–2008 Norge; tidningen Journalisten; Saken 
mediene glemte

2011 Kanada; Newswatch Canada; The top 
25 underreported stories

2011– Norge; Norska Leger Uten Grenser; Ti 
glemte kriser

2012 Sverige; Svenska Läkare Utan Gränser; 
Kriserna svenskarna glömt



96 | Torbjörn von Krogh

USA I: 
Sociologi plus marknadsföring

Carl Jensen, en amerikan med danska anor, var en av
reklammakarna på Madison Avenue i New York på
1950- och 1960-talen, the real Mad Men. Han gjorde
prisbelönta kampanjer på byrån BBDO (Batten, Bar-
ton, Durstine, and Osborn) och avancerade till vice vd
för firman. Men under slutet av 1960-talet blev han
alltmer kritisk till reklamens inflytande över medier-
nas innehåll och över den galopperande konsumtions-
kulturen. Han sadlade om 1970 och började forska
om medier; 1977 erövrade han sin PhD och blev filo-
sofie doktor i sociologi. 

I samma veva kombinerade han de båda yrkeslin-
jerna och drog igång sitt livs projekt. Som samhälls-
engagerad medieforskare ville han exemplifiera och
undersöka mediernas vita fläckar, vad är det som det
inte skrivs om? Han ville också försöka påverka me-
dierna med sina resultat och som rutinerad copywriter
visste han hur man väcker uppmärksamhet. Ordet
”censur” är mer rubrikvänligt än ”underbevakat”,
även om censur kanske inte är den akademiskt mest
relevanta termen. Resultatet blev Project Censored
som genomfördes första gången 1976. 

Carl Jensen och hans studenter vid Sonoma State
University i Kalifornien letade i facktidningar, lokal-
tidningar och politiska tidskrifter efter exempel på
samhällsproblem som medierna inte rapporterat om.
De bad bibliotekarier, akademiker och journalister
om hjälp, men fick de första åren innan projektet blev
mera känt göra det mesta själva. Därefter undersökte
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Jensen och studenterna de insamlade ämnena utifrån
kriterier om trovärdighet, relevans, nationell vikt och
bristande genomslag i nationella medier. De artiklar
som klarade granskningen sållades tills 25 återstod.
En jury med akademiker, journalister och mediedebat-
törer rangordnade de 25 och valde ut de tio som de
tyckte var viktigast. Så skapades listan ”The Ten Best
Censored Stories 1976” och så har det i princip gått
till sedan dess. Project Censored har firat 35-års jubi-
leum och är på väg mot sitt 40-årskalas. 

Ämnena som hamnade på den första tio-i-topp lis-
tan 1976: 

1. Trilateral Commission & Jimmy Carter
2. DNA Corporate Control
3. Banned Pesticides & Drugs To Third World
4. Oil Price Conspiracy
5. Mobil Oil/Rhodesian Connection Embargo
6. Nuclear Reactor Safeguards/Plutonium Missing
7. Osha – Workers Die For American Industry
8. Arms Data Manipulation/Kissinger-SALT-CIA
9. Non-Prescription Drugs Useless & Hazardous
10. Natural Gas Shortage Conspiracy

Samtliga års listor med utförliga beskrivningar av
ämnena finns på projektets sajt (Project Censored,
1976–).

1985 gjorde jag en stipendieresa i USA och besökte
Carl Jensen i Kalifornien. I den då aktuella listan (för
1984) fanns nyhetsberättelser om tre av president
Reagans vänner som kopplades till olika former av
oegentligheter, berättelser som inte uppmärksammats
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av de nationella tv-bolagen. Jag ställde därför frågan
till Carl Jensen om han såg något samband mellan
presidentens position och tv-bolagens försiktighet.
Utdraget som följer är hämtat ur en artikel jag skrev i
Pressens Tidning 1986.

Orsaker utom och inom medierna

”Carl Jensen kommenterar.
– Först vill jag stryka under att det inte finns något

slags konspiration bakom. Nyheterna är för snabba
och för vitt spridda för att kunna ’kontrolleras’. Men
när det är sagt vill jag peka på att de som leder de
stora mediekoncernerna, som kan vara mycket stora i
det här landet, själva tillhör det C W Mills har kallat
makteliten. De umgås i samma kretsar, har samma in-
tressen, samma värderingar. Det finns väldigt få un-
dersökningar av hur det konkret kan gå till när medi-
erna missar eller tiger. Men att det sker vet vi, och det
är klart att det oftast är makteliten som tjänar på att
vissa saker inte kommer ut. Det kan vi se i vårt mate-
rial.

– Det finns också ett antal dokumenterade fall som
visar att hot om annonsindragning kan påverka medi-
erna, fortsätter Jensen. Och under senare år har vi fått
allt fler exempel på att hot om stämning för förtal har
fått – framför allt mindre – tidningar att upphöra med
undersökande journalistik i kontroversiella ämnen.

Carl Jensen pekar också på att det inom medierna
finns faktorer som kan leda till missar i bevakningen.
Betoningen av snabba händelsenyheter kan göra det
svårt att hantera långsamma processer ’utan början,
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mitt och slut’. Dålig utbildning kan föra med sig att
reportrar inte vågar ta itu med komplicerade ämnen.
Fördomar kan innebära att man säger att ämnet är för
komplicerat för läsarna. Sedan tillkommer vanlig
otur, slarv eller bristfällig organisation.

– Tillsammans kan det här få vådliga konsekven-
ser, anser Jensen. Ska människor ha någon möjlighet
att påverka utvecklingen måste de veta vad som hän-
der. Det gäller såväl folks hälsa som deras ekonomi
och politiska frihet.

Vilket var ditt mål när du satte igång ’Project Cen-
sored’ 1976? 

– Jag hade två. Det första var att försöka få medi-
erna att reflektera över sin nyhetsvärdering, att tona
ner de ytliga sensationerna till förmån för den viktiga
kunskapen. Det andra var att försöka få det amerikan-
ska folket att förstå att det inte alltid får de viktiga ny-
heter det behöver. Att få folk att ställa andra krav. All-
tid när jag är ute och håller föredrag eller deltar i tele-
fonväkterier i radio så blir folks reaktion. ’Det visste
jag inte. Varför har jag inte fått reda på det?’

På frågan om han tror att önskemålen kommer att
förverkligas suckar Carl Jensen. Utvecklingen går
långsamt, men han är nog optimist ändå.” (von Krogh,
1986)

Vad hände sedan?

Carl Jensen fortsatte i ytterligare elva år att leda Pro-
ject Censored. Andra forskare har tagit vid efter ho-
nom och arbetet har spridits till flera högskolor, men
upplägget är i stort detsamma. Studenter dammsuger
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alternativ press och aktivistorganisationer efter publi-
cerade ämnen som bedöms vara viktiga för många
människor och inte uppmärksammade i de nationella
medierna. 25 ämnen väljs ut och rankas av en jury
som efterhand innehållit åtskilliga kända journalister
samt prominenta radikala forskare och debattörer:
Noam Chomsky, Susan Faludi, George Gerbner, Sut
Jhally, Frances Moore Lappe, Michael Parenti, Her-
bert I. Schiller, Barbara Seaman, Erna Smith, Mike
Wallace och Howard Zinn räknas upp på projektsaj-
ten. 

Kritiken

Metoden spreds på 1990-talet, medan Carl Jensen
ännu höll i trådarna, till Kanada och Tyskland. Där-
efter har kritiken inom USA vuxit mot upplägget för
att vara stelbent, spegla en förgången tid och inte ta
tillvara internets effekter och möjligheter.

År 2000 hyllade vänstertidskriften Mother Jones
den ursprungliga metoden, men kritiserade fortsätt-
ningen:

”It’s sad, really. Back when Carl Jensen founded Project
Censored in 1976 at Sonoma State University in
Northern California, outlets for alternative views and
news – such as cable television, weekly newspapers, and
Internet sites – were either far fewer than they are now
or didn’t exist. If the mass media of the time didn’t report
it, we likely never heard it.

Jensen and his journalism students pored through pu-
blic-interest groups’ studies and trade journals for his
‘censored’ stories. (…) The public was stunned and out-
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raged by what Project Censored exposed in those early
years, and the news media were publicly shamed.

We owe Jensen a debt of gratitude. His two decades
of work helped change journalism for the better. Unfor-
tunately, his success made Project Censored a less com-
pelling project after the first decade.” (Shelby Biggs,
2000)

Don Hazen, som 1998 grundade en alternativ nyhets-
förmedlare på nätet som heter AlterNet, förtydligade
kritiken:

”Flawed in its process to begin with, Project Censored
tends to reinforce fundamentally self-marginalizing, de-
featist behavior while ignoring the role new media is
playing in communicating information. Instead of hono-
ring timely, investigative-oriented, break-out stories that
move from the alternative press to mainstream media,
Project Censored chooses to recognize only those stories
that remain buried.” (Hazen, 2000)

Andra kritiker tyckte att hela projektet utvecklats för
långt åt vänster i politiken och inte hållit rent mot
konspiratoriska skribenter, exempelvis vad gäller at-
tackerna mot World Trade Center i New York 11 sep-
tember 2001. 

Försvaret

De som försvarar projektet tar som exempel de natio-
nella mediernas bristande granskning av Bush-admi-
nistrationens påståenden om massförstörelsevapen
under uppladdningen till kriget mot Saddam Husseins
Irak. En av alternativpressens pionjärer Bruce Brug-
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mann, grundare av Bay Guardian i San Francisco,
menar att projektet blivit viktigare och viktigare:

”It’s needed now more than ever, with the accelerating
concentration of the press, and the one newspaper town
turning into the one newspaper region,” said Brugmann,
a past Project Censored award winner. “The thing that
really works for me is very few daily papers ever run it.
They are embarrassed to run it. And here we are, in the
middle of the Bush administration, with stenographers
in the mainstream press working away at top speed to
take us into the war and to keep the pressure down…
there’s even more reason for a Project Censored,”
(…)
“There is no doubt that Project Censored is needed, and
if anybody doesn’t like and they don’t think it’s needed,
they should do their own [list] and run that at the same
time. They should do their own stories, in their city, in
their region, in their state, or even nationally.” (Uhrich,
2006)

Försvararna hänvisar också till att åtskilliga nyheter
som uppmärksammats av Project Censored därefter
har fått genomslag i allmänna nyhetsmedier. Dess-
utom används materialet av samhällskritiker och i
högre utbildning gällande mediekompetens (media li-
teracy) och sociologi. En lärare i New York skriver i
en artikel om kritisk pedagogik:

”Having students consider news stories that receive
widespread attention in relation to those stories that do
not receive attention offers instructors a wonderful base
from which to launch discussions of such issues as
power, social control, inequality, bureaucracy, the social
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construction of reality, the sociology of knowledge, soci-
alization, and education. For example, the work of Pro-
ject Censored prompts us to ask why we are more likely
to read about Linda Tripp’s makeover or Tinky Winky
and Jerry Falwell’s theory on this purple teletubbie than
how chemical corporations profit off of breast cancer or
how U.S. tax dollars support death squads in Chiapas. In
short, the work of Project Censored is explicitly sociolo-
gical in that it asks us to look at our social world with
some degree of suspicion, and to question the way in
which human events are officially interpreted by the au-
thorities.” (Kaufman, 2001) 

Listan för 2013

Den hittills senaste listan när jag skriver detta – för
2013 – består av följande ämnen:

1. Signs of an Emerging Police State
2. Oceans in Peril
3. Fukushima Nuclear Disaster Worse than Antici-

pated
4. FBI Agents Responsible for Majority of Terrorist 

Plots in the United States
5. First Federal Reserve Audit Reveals Trillions 

Loaned to Major Banks
6. Small Network of Corporations Run the Global 

Economy
7. 2012. The International Year of Cooperatives
8. NATO War Crimes in Libya
9. Prison Slavery in Today’s USA
10. HR 347 Would Make Many Forms of Nonviolent 

Protest Illegal (Project Censored, 1976–)
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Kanada: 
Från Project Censored till Newswatch

Eldsjälar inom det kanadensiska journalistförbundet
startade tillsammans med journalistlärare och medie-
forskare vid Simon Fraser University utanför Vancou-
ver och University of Windsor nära Detroit en kopia
av kaliforniska Project Censored 1993. Det fick nam-
net Project Censored Canada och producerade tre
rapporter 1993–1995.

Ämnena påminner om dem som moderprojektet i
USA uppmärksammat. Det första året bestod topplis-
tan av följande nyhetsämnen:

1. Are Oil Prospects Fueling The Humanitarian 
Effort in Somalia?

2. Tories ‘Revamp’ 21-Year Rule and Forgive 
Wealthy Millions Owed in Taxes

3. Canada’s Cozy Relationship With Indonesia’s 
Human Rights Violating Regime

4. Business Grabs Environmental Agenda
5. NAFTA: A New Economic Constitution
6. NAFTA Agreement Forged in Secrecy
7. Corporate Ties to Political Power
8. Forestry in BC
9. Cod Fisheries Collapse Due to Canadian Mis-

management
10. Canadian Peacekeeping Image Questionable 

(Gutstein & Hackett, 1994).

I rapporten för 1994 skriver författarna/forskarna att
begreppet censur som används har kritiserats och kan
diskuteras. Men i det här sammanhanget menar de
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inte enbart statligt ingripande mot yttrandefriheten,
vilket är den vedertagna innebörden av begreppet,
utan deras avsikt är att vidga tolkningen till att även
innehålla journalisternas självcensur och en slags
strukturell censur som hänger ihop med mediernas be-
roende av existerande samhällssystem och närhet till
samhällseliten (Gutstein & Hackett, 1994, s. 35). De
föreslår olika delförklaringar till att nyhetsrapporte-
ringen ibland är ensidig och inte strävar efter att vara
heltäckande: krympande redaktionella resurser, ägar-
koncentration, självcensur, inflytande från annonsö-
rer, skifte från undersökningar till underhållning,
övertro på officiella källor, stämningshot, svårt att gå
emot strömmen, konventionell nyhetsvärdering och
medielogik (ibid., s. 6–9).

Newswatch

1998 ombildades Project Censored Canada till News-
watch, ett projekt vid Simon Fraser University. Man
övergav modellen med årliga topplistor och lät i stäl-
let studenterna granska olika ”blinda fläckar” inom
mediernas rapportering om politik, vetenskap, jäm-
ställdhet, fattigdom med mera. Det resulterade i en
bok (Hackett & Gruneau, 2000) och åtskilliga upp-
satser (Newswatch Canada, 1998–2011). 2011 åter-
kom forskarna och studenterna till den gamla model-
len och publicerade en ny lista. Men nu använde man
inte längre begreppet censurerade nyheter, utan skrev
om saknade eller underbevakade nyheter (Cross,
2011). Här är tio-i-topp listan:
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1. Canada-Europe Comprehensive Economic and 
Trade Agreement (CETA)

2. Canadian Mining Companies Lack Accounta-
bility

3. Corporate Lobbying Shaping Laws
4. Crisis in Long Term Care
5. Violence Against Aboriginal Women in Canada
6. State of Native Reserves in Canada
7. Health Effects of Canada’s Tar Sands
8. Long Term Effects of Fukushima
9. Abandoned Oil Wells Cause Environmental 

Hazard
10. Global Disposable Workforce

Tyskland: 
Akademiska institutioner samarbetar

Den tyske kommunikationsvetaren Peter Ludes inspi-
rerades av Project Censored och startade 1997 Initia-
tive Nachrichtenaufklärung, INA, som kan översättas
med Initiativet Nyhetsupplysning. Högskolor och
universitet i Dortmund, Hamburg, München och
Bonn låter sedan dess sina studenter undersöka tips
från journalister, aktivister, intresseorganisationer, ut-
redare och forskare om viktiga nyheter som inte nått
den stora publiken. Projektet vill sätta en strålkastare
på dessa ämnen – därav namnet Nyhetsupplysning –
och föra en konstruktiv diskussion med nyhetsmedi-
erna om orsaker och åtgärder.

Journalisten Miriam Bunjes, som suttit med i juryn
bestående av forskare och journalister, skriver i ett
mejl till mig att ”initiativet är fortfarande okänt för
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flertalet tyskar, men många journalister har fortsatt
att skriva om de nyheter vi lyft fram”. Projektledare
är professor Horst Pöttker vid Tekniska Universitetet
i Dortmund. Devisen på sajten INAs sajt är ”Wir
suchen nach den blinden stellen der medienland-
schaft” – vi letar efter medielandskapets blinda
fläckar (INA, 2013).

Miriam Bunjes sände mig också INAs lista för
2010 på engelska, jag återger den här. Den som vill
och kan läsa senare listor på tyska kan gå till deras sajt
(INA, 2013).

”Top 10 vernachlässigter Themen”, det vill säga
”Topp 10 försummade ämnen”:

1) Hospital emergency: Patients in need are left 
alone

2) Psychiatric hospitals: German laws violate UN 
Convention

3) War reporting diverts attention from civilian 
measures for conflict resolution

4) Illegal police violence
5) Church finances not controlled
6) Iodine additives not always declared
7) Patents for human genes and gene sequences 
8) Rejection of sign language in schools for the deaf 
9) Germany is a leading power in exporting arms
10) Building and renovation of houses without waste 

disposal problems
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Globalt I/USA: 
Tystnad om torkan fick Médecins Sans Frontières 
att reagera

Just före jul 1998 publicerade Läkare utan gränser i
USA sin första lista över humanitära kriser som medi-
erna i USA missat. Enligt pressmeddelanden och års-
rapporter som är tillgängliga på organisationens hem-
sida (Doctors Without Borders, 2007) var det den
bristfälligt rapporterade svåra torkan i södra Sudan
som var den utlösande faktorn för projektet. Organi-
sationen Doctors Without Borders/Médecins Sans
Frontières, MSF, med tusentals hjälparbetare i ett 80-
tal länder världen över samlade in rapporter från sina
katastrofinsatser och sammanställde en lista.

I texten om Sudan påpekar MSF bland annat att
”inga utsålda konserter arrangerades till förmån för
offren”. Uppmärksamheten i medierna är viktig för att
få igång aktioner och insamlingar i den välbeställda
delen av världen.

• ”2.6 Million Face Famine in Sudan
The famine in southern Sudan produced mortality rates
that in some areas equaled or exceeded those reported in
Ethiopia during the crisis of 1985. During one week in
mid-July, 120 people were dying each day in the area of
Ajiep (pop. 17,000) in the province of Bahr el Ghazal,
and many other villages recorded catastrophic death ra-
tes. Not only were there no blockbuster concerts in sup-
port of the victims, few people seemed to know about
the famine at all.” (Doctors Without Borders, 1998)

Den övriga listan lyfte fram kriser i länder i Afrika,
Asien och Latinamerika:
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• Millions Suffer from Environmental Ills in Aral Sea 
Basin

• Drug-Resistant Disease Grows Internationally
• Pan-African Cholera Epidemic Sweeps 14 

Countries
• Rise in Number of Street Children Follows Global 

Economic Slump
• Civilians Mutilated in Sierra Leone
• Women Deprived of Health Care in Kabul, Afgha-

nistan
• AIDS Ravages Sub-Saharan Africa
• Hundreds of Thousands Flee War in Guinea-Bissau
• Sleeping Sickness May Affect 300,000 Per Year

Sammanfattning efter tio år

När den tionde årslistan presenterades 2007 samman-
fattade organisationen en del av vad som inte upp-
märksammats medialt under perioden. Republiken
Kongo och Colombia med väpnade interna konflikter
och stora umbäranden för civilbefolkningen hade do-
minerat listorna, båda hade förekommit nio gånger.
Följderna av kriget i Tjetjenien hade satts upp åtta
gånger och Somalia sju gånger.

Organisationens USA-chef Nicolas de Torrenté på-
pekade att åtskilliga journalister lägger ner tid och en-
gagemang för att rapportera från världens konflikt-
områden ”men miljoner människor som fångats av
krig, tvingats lämna sina hem och inte har tillgång till
ens en grundläggande sjukvård uppmärksammas ald-
rig på ett sätt som motsvarar deras utsatta situation”
(Doctors Without Borders, 2007).
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Listan för 2007 blev den sista sammanställningen
för MSF centralt – åtminstone än så länge:

• Displaced Fleeing War in Somalia Face Humanita-
rian Crisis

• Political and Economic Turmoil Sparks Health-
Care Crisis in Zimbabwe

• Drug-Resistant Tuberculosis Spreads As New 
Drugs Go Untested

• Expanded Use of Nutrient Dense Ready-to-Use 
Foods Crucial for Reducing Childhood Malnutri-
tion

• Civilians Increasingly Under Fire in Sri Lankan 
Conflict

• Conditions Worsen in Eastern Democratic Repu-
blic of Congo

• Living Precariously in Colombia’s Conflict Zones
• Humanitarian Aid Restricted in Myanmar
• Civilians Caught Between Armed Groups in Cen-

tral African Republic
• As Chechen Conflict Ebbs, Critical Humanitarian 

Needs Still Remain

Enligt MSFs pressmaterial hade fem av de tio kata-
stroferna på listan för 2007 resulterat i sammanlagt
18 minuter på de tre stora amerikanska tv-bolagens
nyhetssändningar under januari-november 2007. Tre
hade överhuvudtaget inte nämnts – Tjetjenien, Cen-
tralafrikanska Republiken och Sri Lanka. Situationen
i Myanmar/Burma och beträffande tuberkolos hade
däremot får mer tv-tid; för tuberkolos berodde det på
ett uppmärksammat fall av antibiotikaresistent tbc i



Project Censored visade vägen | 111

Atlanta i USA. Medan kopplingen mellan HIV/AIDS
och resistent tbc i flera länder i Afrika inte togs upp.

MSF:s USA-chef Nicolas de Torrenté kommente-
rade:

”Lokala vinklar på internationella nyheter kan öka be-
vakningen. Men tyvärr innebär det att tyngdpunkten
inte läggs på de mest utsatta och förtvivlade – just de
människor vars berättelser förtjänar att bli hörda.”
(Doctors Without Borders, 2007)

Globalt II/Förenta Nationerna: 
Pressavdelningen ville sätta press på pressen

I april 2004 lanserade FN:s kommunikations- och
pressavdelning i New York en lista över ”Ten Stories
the World Should know more about”. Syftet, enligt
undergeneralsekreteraren Shashi Tharoor, var inte att
kritisera pressen för det den redan gör, utan att peka
på att det finns fler krishärdar än exempelvis Irak att
rapportera om. Listan är ”en ögonblicksbild av vik-
tiga händelser som vi menar behöver större uppmärk-
samhet i medierna. Mer av grundlig, återkommande
och synlig bevakning” (United Nations, 2004–2007).
Listan var sammanställd i samarbete med andra FN-
organ men skulle inte ses som en prioriteringslista för
FN:s egen verksamhet, inte heller var ämnena rang-
ordnade efter angelägenhetsgrad. Alla var viktiga –
och underbevakade.

Här är listan för 2004.

• Uganda: Child soldiers at centre of mounting 
humanitarian crisis
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• Central African Republic: a silent crisis crying out 
for help 

• AIDS orphans in sub-Saharan Africa: a looming 
threat to future generations 

• The peacekeeping paradox: as peace spreads, surge 
in demand strains UN 

• Tajikistan: rising from the ashes of civil war
• Women as peacemakers: from victims to re-

builders of society
• Persons with disabilities: a treaty seeks to break 

new ground in ensuring equality
• Bakassi Peninsula: Recourse to the law to prevent 

conflict
• Overfishing: a threat to marine biodiversity 
• Indigenous peoples living in voluntary isolation

På presskonferensen i FN-högkvarteret kommente-
rade en journalist att det vore bra om listan innehöll
konflikter som ännu inte var synliga, men som var på
väg att bli akuta. Då kunde det vara motiverat att
skriva om ett sådant ämne. Däremot var det svårt att
på en nyhetsredaktion motivera en solskensartikel om
förhandlingslösningen på konflikten mellan Nigeria
och Kamerun om Bakassi-halvön. Undergeneralsekre-
teraren svarade att det var problematiskt för FN att
tala med regeringar om konflikter som var på väg att
bryta ut, förebyggande åtgärder var lika populära
som ”pensionsplaner för tonåringar”. Även om han
förstod mediernas behov så handlar denna lista om
existerande kriser och konflikter som inte beskrivs i
medierna.
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I samband med presentationen av den senaste lis-
tan, som kom 2009 och behandlade 2008, hänvisade
den nya undergeneralsekreteraren Kiyo Akasaka till
den snabba utvecklingen i sociala medier med Face-
book, Twitter, Flickr och Youtube. 

”In this densely-packed information environment, the
UN’s Department of Public Information (DPI) tries to
bring attention to stories that have important implica-
tions for people in different parts of the world although
they may not have become a hot topic of conversation on
social networking sites or grabbed big media headlines.”
(United Nations, 2008)

Även EU upprättar listor

EU:s biståndsorgan Echo (the European Humanita-
rian Aid Office) räknar åtminstonde sedan 2002 år-
ligen fram en uppskattning av hur allvarlig och hur
negligerad en humanitär kris är. Metoden kallas For-
gotten Crisis Assessment (FCA, 2004–2013).

USA II: 
Mediekvalitet och PR snarare än mediekritik

Tidskriften Foreign Policy sammanställde i slutet av
2005 en lista över ämnen som kanske fallit mellan sto-
larna under året, men som läsarna gjorde bäst i att ha
ögonen på. Redaktionen utfärdar ingen kritik mot sig
själva eller andra medier för att inte ha fokuserat på
dessa ämnen. Snarare kan listorna uppfattas som en
kvalitetshöjande gest från tidskriften till läsarna; vi
håller koll på de viktiga underliggande skeendena för
er skull.
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Detta är introduktionen till den första listan, The
Top 10 Stories You Missed in 2005, och rubrikerna
(med viss förklaring). 

”The world will remember 2005 for its natural disasters,
the passing of a pope, and the ongoing insurgency in
Iraq. But, all the while, FP’s editors have been keeping an
eye out for those stories that fell through the cracks but
will have a lasting impact for years to come. In a year-
end FP exclusive, here are 10 stories you might have mis-
sed.” (Foreign Policy, 2005)

• Europes Zombie Constitution (ett sätt att undvika 
folkligt inflytande)

• The New Coalition of the Willing (latinamerikan-
ska knektar anställs som säkerhetsvakter i Irak)

• Recipe for Successor (Nordkoreas framtida ledare) 
• Hot Airs Shifting Winds (utsläpp minskar i USA 

när industriproduktion flyttas till Asien) 
• Rumsfelds Slip of the Tongue (förhållandet till 

Kina/Taiwan sätts på prov)
• Back to (Terrorist) Camp (nya träningsläger öpp-

nas i Pakistan)
• India Struggles with Maoists (Naxaliternas styrka 

växer)
• The Navy Does Missile Defense Better (flottan kla-

rar skjuta ner koreanska raketer)
• Oil’s Opaque Outlook (tillgångarna minskar i för-

hållande till efterfrågan)
• Still, a Wounded Military (många sårade soldater i 

USA)
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Norge I: 
Mediekritik – i journalisternas egen tidning

På tidningen Journalisten, organ för det norska jour-
nalistförbundet, arbetade 2006 reportern Terje Ols-
son som följt utvecklingen av Project Censored och
Initiative Nachrichtenaufklärung. Han lyckades få
med sig sin chefredaktör och redaktion på att man
skulle dra igång ett liknande projekt i Norge. Projektet
döptes till ”Saken mediene glemte” (på svenska ”Äm-
net/historien medierna glömde”) och byggde på att
Journalistens läsare och andra inbjöds att föreslå äm-
nen som borde ha gjort avtryck i medierna. 92 förslag
kom in till redaktionen som faktakontrollerade dem
och fungerade som sekretariat. Ämnena gick sedan vi-
dare till en jury som valde ut fem ämnen som var vik-
tiga – och försummade. Juryn leddes av samtidshisto-
rikern och medieforskaren Guri Hjeltnes, som tidigare
arbetat som journalist. I juryn ingick även medierätts-
juristen Ina Lindahl, medieforskaren och journalisten
Birgitte Kjos Fonn, medieetikforskaren Svein Brurås
och Journalistens chefredaktör Tryggve Aas Olsen.

Juryn valde följande fem ämnen:

• ”Miljøinformasjonsloven – et viktig arbeids-
verktøy for undersøkende journalistikk. Likevel
har norske medier knapt brukt eller omtalt den si-
den den trådte i kraft. Loven gir rett til innsyn i
miljøkonsekvenser av privat og offentlig virksom-
het. – Miljøinformasjonsloven kan høres litt tørt
ut, men det er en veldig viktig sak. Det ser ut til at
en del av miljøorganisasjonene kjenner til den, og
noen få medier har brukt den, men man kan gene-
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relt si at mediene ikke har oppdaget den”, förkla-
rade juryns ordförande i Journalisten. (Olsson,
2007)

• ”De nye delelinjene mot Grønland og i Smutthavet
– Nyhetssaker kan ikke måles i kvadratkilometer.
Men når nye grenser fastsettes og et land blir
større, bør det være en aktuell nyhet for de nasjo-
nale mediene. (…) De nye grensene på kontinental-
sokkelen gir Norge større råderett over ressurser i
havet og på havbunnen.

• De vedvarende humanitære krisene i fattige land –
Det finnes alltid en kategori katastrofer som ikke
møter kravet om ”breaking news” – nemlig de
langsomme.

• Forfølgelse av kristne minoriteter i muslimske land
– Flere steder er slike grupper utsatt for systematisk
forfølgelse.

• Skjulte økonomiske betingelser for journalistikken
– Store deler av dagens journalistikk er avhengig av
sponsorbidrag. Dokumentarprogram på tv finan-
sieres av eksterne sponsorer som har interesser i
programmets tema og som vil kjøpe seg innflytelse
på redaksjonell produksjon. Radiostasjoner kjører
sine spørrekonkurranser med annonselignende
premie-omtale på redaksjonell plass. Aviser og bla-
der fyller sine spalter med tips og råd om produk-
ter, tjenester og forbruk – i mange tilfeller etter å ha
fått både varer, tekst og bilder fra leverandører som
blir omtalt. Men dette får ikke leserne vite.” (Saken
mediene glemte, 2007)
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Tidningen Journalisten arrangerade en debattkväll
om mediernas nyhetsurval tillsammans med organisa-
tionen Frit Ord. Olika teorier om orsakerna till de vita
fläckarna i bevakningen lades fram av forskare, jour-
nalister och samhällsdebattörer i en välfylld samlings-
sal i Litteraturhuset i Oslo: brist på resurser, brist på
specialkunskaper, kriströtthet, flockmentalitet och
tyngdpunkt på sådant som säljer. Kvällens moderator
Svein Tore Bergestuen från Kanal 24 hade dystra
aningar om orsaken till tystnaden:

– Jeg håper virkelig at det er fordi vi virkelig har
glemt dem. Men jeg er redd det er fordi vi gir blaffen
i dem [struntar i dem], fordi vi frykter at de ikke vil
selge. (Mossin, 2007) 

Mot slutet av en lång debatt tog biträdande gene-
ralsekreteraren i Norsk Redaktørforening (chefredak-
törernas organisation) Arne Jensen ordet och ville
varna för att enbart tala om bristande resurser:

– Jeg trodde i utgangspunktet at redaktørene skulle
få skylda for alt i denne sammenhengen. Men i stedet
er det blitt pengene. Da gjør vi oss selv en stor bjørne-
tjeneste. Dette handler om både ressurser, kunnskap,
engasjement og organisering. Det er en sammensatt
dynamikk i dette. Redaktørene må lage en miks, og
det handler en del om bevisste valg, påpekte Jensen.
(Mossin, 2007)

Projektet genomfördes även 2008, men lades sedan
ner. Initiativtagaren gick i pension och Journalisten
fick en ny chefredaktör som såg problem med uppläg-
get. Helge Øgrim, som fortfarande är chefredaktör för
norska Journalisten, förklarar i ett mejl till mig att det
enligt hans mening krävs ett omfattande arbete för att
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utarbeta kriterier för vad som är underrapporterat –
kriterier som det sedan ska gå att nå en förhållandevis
stor enighet om. Politiska och ideologiska utgångs-
punkter spelar en allt större roll – är till exempel et-
nisk bakgrund i samband med kriminalitet över- eller
underrapporterat i Norden i dag? Ett alternativ, skri-
ver Helge Øgrim, som kanske vore värt att pröva kan
vara att låta fem personer välja ett ämne vardera och
sedan motivera varför de menar att medierna brustit i
sin rapportering.

Norge II: 
Från press mot medier till press mot politiker

Norska Leger Uten Grenser tog fatt i metoden med lis-
tor några år efter att moderorganisationen Médecins
Sans Frontières slutat använda den 2007. Den första
norska listan kom 2011 och byggde på rapporter från
organisationens utsända hjälparbetare. Den komplet-
terades med en undersökning av om norrmännen an-
ser sig välinformerade om internationella kriser via
norska medier. 45 procent av de svarande uppgav att
de ville ha mer information. Läkaren Morten Ro-
strup, som arbetar inom Leger Uten Grenser, pekade i
pressmeddelandet om listan på sambandet mellan
medieuppmärksamhet och bistånd.

– Medieoppmerksomhet styrer på mange måter in-
teressen for å gi hjelp til folk i krisesituasjoner. Hvis en
krise får massiv dekning i mediene, blir politikerne
engasjerte og hjelpeorganisasjonene strømmer til.
Men når krisen glemmes av medier og politikere, går
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det utover nødhjelpen, sier Rostrup. (Glemte kriser,
2011)

Efter det andra årets lista, 2012, skrev Morten
Rostrup ett inlägg i norska Aftenposten där han giss-
lade medierna för att skriva för mycket om kändisar
som den svenske kungen eller trivialiteter som att en
kalv fötts med sex ben.

”I dagens mediedrevne samfunn ligger makten hos dem
som får medienes oppmerksomhet: Makt til å bevege og
engasjere, makt til å sette dagsorden, makt til å påvirke.

Hvis vi glemmer en urett, et overgrep eller et folke-
mord så er det ingenting som forandrer seg. Hvis ingen
engasjerer seg, så er det ingen som gir penger, arrangerer
demonstrasjoner eller drar ut i felt for å gjøre jobben det
er å redde liv.

Dette er en makt jeg tror mediene enten er lite klar
over, eller velger å overse.” (Rostrup, 2012)

Han efterlyser ett humanitärt ansvar hos medierna,
och en kritisk journalistik om mediernas utveckling.
Han avslutar: ”Ikke fordi det er så enkelt at oppmerk-
somhet alltid redder liv. Men vi vet at stillhet dreper.”

Några dagar senare svarade Aftenpostens utrikes-
chef Peter Markovski att det är billig retorik att ställa
underhållning om kändisar mot svältkatastrofer. Det
är inte så enkelt; för att överleva måste tidningen inne-
hålla båda. Och det är många gånger intresset för så-
dana saker som får mediekonsumenten att också ta
del av den viktiga utlandsrapporteringen. 

”Norske medier har et samfunnsansvar og et formid-
lings- og informasjonsansvar. Men vi er ingen huma-
nitær organisasjon. Gjennom Rostrups kronikk og de-
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batter denne uken kan det virke som at norske medier
har ansvaret for verdens kriser. Aftenposten, NRK og de
andre kan ikke løse disse krisene og kan heller ikke ta det
ansvaret. Det må ligge hos politikere, nasjonale og over-
nasjonale myndigheter.

Verden er sammensatt. Det norske folk er sammen-
satt. Og Aftenposten er sammensatt. (…) 

Med minutt-for-minutt-målinger [mätningar] av tra-
fikken på nettet og lesermålinger av papiravisen, vet vi
mye om hva brukerne er interessert i. Nyhetssaker og sa-
ker som overrasker leses aller best. Artikkel nummer tre
eller fem i en rekke om et enkelt tema leses i mindre grad.
(…)

Vi kan bli bedre på kriser langt hjemmefra. Det har
Rostrup og organisasjonen hans minnet oss på. Men det
er ingen grunn til en svartmaling av mediene.” (Markov-
ski, 2012)

2013 vidgade Leger Uten Grenser sitt arbete med
glömda kriser bortom mediernas horisont. Detta val-
år riktades uppmärksamheten främst mot de norska
politiker som beslutar om biståndssatsningar och de-
ras ansvar.

”Tidligere har vi sett på årsakene til at disse krisene blir
glemt, og vi har hatt gode og oppklarende diskusjoner
med journalister og redaktører. Disse krisene må få den
oppmerksomheten de fortjener, men dette handler ikke
bare om media. I år ønsker vi en diskusjon om de poli-
tiske konsekvensene av at noen viktige kriser blir glemt.”
(Glemte kriser, 2013)

Här är listan för 2013.
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• Rotavirus dreper over 500.000 barn hvert år
• Tsjad: Et helsevesen i ruiner
• Den sentralafrikanske republikk: Vold forverrer 

ekstrem humanitær krise
• Angrep på helsearbeidere truer med å stanse huma-

nitær hjelp
• Sierra Leone: Ett av fem barn dør før sin femårsdag
• Dagens medisiner maktesløse mot ny tuberkulose-

epidemi
• Afghanistan: 117 nyfødte barn dør hver dag
• Gatevold dreper 20 hver dag i Honduras
• To milliarder mennesker mangler tilgang til livred-

dende kirurgi
• Stunting – mangelfull ernæring – rammer 165 mil-

lioner barn” (Glemte kriser, 2013).

Sverige: 
Inspiration från Danmark plus mätningar

2002 publicerades en dansk rapport (Copenhagen
Conference, 2002) med tre uppsatser om betydelsen
av samspelet mellan politiker, medier och bistånds-
organisationer beträffande omfattningen av bistånds-
insatser i krisområden. Rapporten ingick i underlaget
för en EU-konferens i Köpenhamn om glömda huma-
nitära kriser. Materialet inspirerade organisationen
Läkare utan gränser i Sverige till en liknande rapport
(Westander, 2003) och därefter Diakonia några år se-
nare (Westander, 2006). Rapporten 2003 innehåller
inte någon lista över ignorerade eller glömda kriser
utan jämför bevakningen av och biståndet till några



122 | Torbjörn von Krogh

olika krisdrabbade områden. Fyra faktorer lyfts fram
som delförklaringar till bristande medierapportering: 

• ”Medias krav på nyhetsvärde uppfylls inte; ingen blir
längre överraskad av till exempel svält i södra Afrika.

• Händelsen är inte tillräckligt plötslig för att vara me-
dial; plötsliga katastrofer får mer media än exempel-
vis långsamt framväxande epidemier.

• Krisen är för avlägsen. Avståndet, både i kilometer
och i etnicitet, språk och livsstil, gör det svårare för
media att engagera sin publik.

• Rapportering är fysiskt svår att genomföra, på grund
av motsträviga regimer, besvärliga förhållanden på
plats, ingen korrespondent i landet etc. Samma skäl
gör också att rapporteringen blir dyr för redaktio-
nerna.”

Men rapporten framhåller att det inte enbart är me-
diegenomslaget som avgör nivån på biståndet; stor-
makternas säkerhetspolitik och biståndsorganisatio-
nernas egna intressen spelar också in.

Hösten 2012 kom Läkare Utan Gränser med en ny
rapport om glömda kriser, denna gång i form av en
lista kompletterad med mätningar av allmänhetens
kännedom om aktuella humanitära kriser. De fem vik-
tigaste glömda humanitära kriserna, byggd på FN-
statistik och på vittnesmål från Läkare Utan Gränsers
utsända medarbetare, bedöms pågå i:

• Centralafrikanska republiken – ”Åratal av konflikt
och avsaknad av ett fungerande sjukvårdssystem
(…) har lett till att Centralafrikanska republiken
har världens näst lägsta medellivslängd, 48 år.”
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• Jemen – ” Konflikter mellan regeringsstyrkor och
oppositionsgrupper och urskiljningslöst våld har
drivit mer än en halv miljon människor på flykt.
(…) Det råder kronisk brist på mat, vatten och
sjukvård.”

• Zimbabwe – ”En stor del av befolkningen är bero-
ende av mathjälp och saknar tillgång till rent vat-
ten. Zimbabwe är också ett av de länder som drab-
bats allra hårdast av aidsepidemin. (…) Medellivs-
längden på 49 år är en av de lägsta i världen.”

• Kenya – ”I de redan överfulla flyktinglägren i östra
Kenya lever en halv miljon flyktingar från Somalia.
Ändå har den internationella finansieringen av läg-
ren minskat med 40 procent jämfört med 2011.”

• Elfenbenskusten – ”Konflikten … i november
2010 eskalerade till fullt krig i början av 2011.
Hundratusentals människor drevs på flykt. Fortfa-
rande lever 85 000 människor som internflyk-
tingar i landet medan 84 000 har flytt till grannlän-
der.”

800 svenskar i en webbpanel svarade på frågan:
”Skriv ner så många länder eller platser du kan
komma på där du uppfattar att det just nu råder en
humanitär kris, exempelvis att en stor del av befolk-
ningen inte har tillräckligt med mat, vatten, tak över
huvudet, är drabbad av konflikt eller inte har möjlig-
het att få sjukvård.” Dessutom mätte ett undersök-
ningsföretag hur många artiklar som publicerats i
svenska medier under perioden januari–augusti 2012.
Tabellen nedan är hämtad ur rapporten:
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”Analysen visar med stor tydlighet att de kriser som flest
svenskar kan nämna också är de mest omskrivna. Den
allra mest kända krisen, den i Syrien, är också med stor
marginal den som fått mest publicitet. (…) Denna omfat-
tande publicitet har även vi inom Läkare Utan Gränser
märkt i form av ett stort engagemang hos allmänheten
för civilbefolkningen i Syrien.

Vi ser också att de kriser som är minst kända bland
svenskarna i de flesta fall också är betydligt mindre om-
skrivna. Denna skillnad är både kvantitativ och kvalita-
tiv. Genomgående för de mindre kända kriserna är att
publiciteten oftast har bestått av notiser och att de sak-
nar bakgrundsinformation, analys och reflektion kring
skeendet. Krisen i Centralafrikanska republiken är till
exempel endast omnämnd i 17 artiklar i svenska medier
hittills under 2012 och ingen av artiklarna ger tillräcklig
information om situationen i landet. Krisen nämns inte
heller i någon enda rubrik.” (Läkare Utan Gränser,
2012, s. 6)

I samband med publiceringen av rapporten skrev
Läkare Utan Gränsers ordförande Johan Mast ett in-

Länder Antal artiklar Spontan kännedom

Syrien 25 169 73,5 %

Sudan och Sydsudan 5 278 35,3 %

Somalia 3 712 49,3 %

Jemen 3 353 3,0 %

Elfenbenskusten 892 1,9 %

Centralafrikanska 
republiken

17 0,6 %

Zimbabwe 15 4,9 %
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lägg på DN Debatt. Han påpekade att medierna
visserligen inte kan bevaka alla kriser, ”men när mil-
jontals människor berörs och far illa, och det ändå är
ytterst få svenskar som känner till händelserna, då bör
vi fråga oss varför vi vet så lite, när så många lider så
mycket” (Mast, 2012). Mast framförde att alla verk-
ligt stora humanitära kriser bör bevakas av medierna,
att mer bakgrundsinformation bör presenteras om
kriserna och föreslog att redaktionerna i större om-
fattning använder hjälporganisationernas personal
som källor. Informationen är viktig, sammanfattade
han sitt budskap: ”Som medicinsk humanitär hjälp-
organisation kan Läkare utan gränser inte acceptera
att människor lider och dör i det tysta. Vi är fullt och
fast övertygade om att en ökad medvetenhet om miss-
förhållanden i världen i längden räddar liv och lindrar
nöd.”

Rapporten togs upp i ett 70-tal olika tidningar
(bland andra Aftonbladet, Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter) och etermedier (bland andra Ekot,
SVT:s Gomorron Sverige och TV4:s Nyhetsmorgon)
enligt organisationens dokumentation. Ledarskriben-
ter med varierande åsikter kommenterade: utomstå-
ende ska inte sätta dagordningen för medierna / medi-
erna har allt sämre resurser och klarar inte utrikes-
bevakningen / bra att Läkare Utan Gränser väcker
opinion.

Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig på
Läkare Utan Gränser, berättar i ett svar på min mejl-
fråga sommaren 2013 om hur man värderat projektet
i efterhand:
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”Vi fick nästan helt och hållet positiva reaktioner, vi var
mycket nöjda med mediatäckningen som dessutom
sträckte sig långt efter rapporten släppts då media åter-
kommit till den vid reportage om kriser vi tog upp. (…)
Vi ser projektet som en succé, utfallet blev bättre än för-
väntat, särskilt med tanke på att det fortsätter att ge
ringar på vattnet.” 

Fler listor, nya möjligheter?

Metoden med alternativa nyhetslistor, som den for-
mades på 1970-talet i Kalifornien, var en kombina-
tion av mediekritik, samhällskritik och pr-teknik. Den
gick ut på att med hjälp av annan information än den
gängse, från andra källor än de gängse, paketera
tunga nyheter så aptitligt och frestande att samma me-
dier som utsattes för kritik skulle öppna sina spalter/
sändningar för denna kritik. En kombination av Marx
och Madison Avenue. I USA förefaller inte de stora
breda nyhetsmedierna ha nappat så ofta på kroken,
företrädare för Project Censored kritiserar exempelvis
New York Times för att inte skriva om de årliga lis-
torna. I ett repolariserat medielandskap har metoden
använts så att förekomsten av konspirationer ibland
förefallit tyngre än av verifikationer. 

I Kanada med en annan tradition än USA vad gäl-
ler synen på stat och marknad verkar metoden ha fått
en större förankring på olika universitet och inom
journalisternas fackförbund. Det finns band till Pro-
ject Censored, men också till akademisk forskning.
Även i Tyskland kan en sådan utveckling spåras.

Störst spridning har metoden fått inom bistånds-
organisationerna som ett sätt att väcka opinion för
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ökade insatser för de värst drabbade, kunna berätta
om sina egna organisationers arbete och diskutera
mediernas prioriteringar. FN, EU och organisationen
Médecins Sans Frontières centralt och i olika länder är
några som prövat olika vägar för att utveckla model-
len. Graden av mediekritik varierar, det gäller att
också uppmärksamma de goda insatser som energiska
och modiga journalister runt om i världen utför i olika
konfliktområden. 

För medierna själva är dokumentationen av meto-
dens självkritiska använding inte så omfattande. En
bidragande omständighet kan vara att om man i un-
derlaget för listorna inte förlitar sig på någon etable-
rad eller alternativ forskning (som man gör i Kalifor-
nien, Kanada och Tyskland) eller på rapporter från
sina fältarbetare (som i FN, EU och Médecins Sans
Frontières) så krävs det en öppen process med tydliga
definitioner för att inte fastna i en politiskt polarise-
rad diskussion (vilket en norsk redaktör varnar för).

Metoden är alltså inte utan svagheter; den påver-
kar inte heller de strukturella komponenterna i ny-
hetsurvalen (McQuail, 2005). Den är sprungen ur en
epok när de stora redaktionerna hade snudd på ny-
hetsmonopol och informationen (även den alterna-
tiva) inte var lika lättillgänglig som i dag. 

Men metoden har också fördelen av att vara enkel
och problemorienterad. Man kan leka med tanken
hur den skulle kunna användas på de spridda om-
råden som berörts i denna antologi. Fem exempel:

• En lista med fem viktiga arbetsmarknadsnyheter 
som vi hittills inte fått ta del av. 
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• Fem spännande sporter med potential att locka 
både utövare och åskådare. 

• Fem frigörande insikter om andra kulturella och/
eller sociala miljöer. 

• Fem vetenskapsnyheter som vänder upp och ner på 
invanda föreställningar. 

• Och till sist – varför inte fem nya sätt att diskutera 
mediernas nyhetsvärdering på?
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Författarna

Katarina Andersson är reporter på radioprogrammet
Medierna i P1, som granskar och skildrar medier. Hon
har jobbat som journalist i 20 år och frilansat från
New York under en lång period. Trots det har hon
aldrig förstått reglerna i amerikansk fotboll. Den
största sportpersonligheten hon intervjuat är en man
som påstår att han är större än Jesus – yogastjärnan
Bikram Choudhury. Katarina Andersson hoppas att
få intervjua en kvinnlig idrottare som har lika höga
tankar om sig själv.

Anna Danielsson Öberg har arbetat som journalist i
30 år och som arbetsmarknadsreporter i 25. Mellan
1989 och 2011 har hon skrivit om arbetsmarknads-
frågor i Svenska Dagbladet. Sedan 2006 är Anna
Danielsson Öberg frilans och har skrivit flera böcker
med arbetsmarknadsinriktning, den senaste handlade
om löneskillnader mellan kvinnor och män och skrevs
ihop med Tommy Öberg: ”Lönekamp med förhinder:
om kvinnolöner i vård och verkstad” (Premiss förlag,
2013).

Lars Mogensen är frilansjournalist och arbetar bland
annat som programledare i Filosofiska rummet i P1.
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Han har de senaste åren också programlett P1 Mor-
gon och gör längre samtal i Tendens i P1. Lars Mogen-
sen har studerat islamologi och arbetat med Männi-
skor och Tro i P1 men även bevakat Europafrågor i
Studio Europa, P1 och Radio Europa, P3. Han arbe-
tar dessutom som skrivande reporter, som moderator
och har lett utbildningar i journalistik och demokrati
(Periodismo y democracia) för latinamerikanska jour-
nalister vid Fojo, Linnéuniversitet.

Torbjörn von Krogh är fil dr i medie- och kommuni-
kationsvetenskap och föreståndare för Stiftelsen Insti-
tutet för mediestudier, Sim(o), sedan 2009. Han var
chefredaktör för Pressens Tidning 1996–2006 och
disputerade 2012 på avhandlingen ”Understanding
Media Accountability”. Andra skrifter är bland andra
”Varför fick vi inget veta?” (Tiden, 1981, med Claus
Nowotny), ”Mediernas ansvarighet” (Sim(o), 2008),
”Media Accountability Today…and Tomorrow”,
(Nordicom, 2008), ”Medieetik” (SNS, 2009), ”An-
svar och etik i den digitala världen” (ett kapitel i an-
tologin ”På väg mot medievärlden 2020”; Studentlit-
teratur, 2013) och ”Mediernas reaktion på mediekri-
tik” (ett kapitel i en kommande antologi om mediekri-
tik, Studentlitteratur, 2014).
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UTGIVNING 2013

Vad händer med medieetiken? 
Systemändringar i Sverige och 
Storbritannien – efter Leveson
De frivilliga självsaneringen av medierna 
är under omstöpning i flera länder. I Stor-
britannien dödförklarades det existe-
rande frivilliga systemet när phone-hack-
ingskandalen avslöjades 2011. I Sverige 
försöker press, radio och tv att samla sig kring ett gemen-
samt heltäckande system i stället för det nuvarande lapp-
täcket.

Frågorna kring medieetiken fördjupas och diskuteras i 
denna bok av frilansjournalisten Mikael Bergling, Sveri-
ges Radios biträdande programdirektör Martin Jöns-
son, Sim(o):s föreståndare Torbjörn von Krogh, ut-
redaren Nils Funcke, Journalistförbundets vice ord-
förande Ulrica Widsell, etikforskaren Susanne 
Wigorts Yngvesson och av generalsekreteraren i 
Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold.

Bortom alla institutioner finns levande människor – vil-
ket ansvar har den enskilde journalisten? Förre ärkebisko-
pen KG Hammar reflekterar över detta i ett avslutande 
kapitel.
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Om boken: ”I den lilla skriften ’Vad händer med medie-
etiken?’ fortsätter Institutet för mediestudier ett hedervärt 
projekt: Genom analys och samtal ska det pressetiska syste-
met dels förnyas, dels skyddas från att enbart bli en fråga om 
juridik.” 

Andreas Ekström i Sydsvenskan 15 september 2013

Räkna med nyheter. Journalisters 
(ibland obesvarade) förkärlek för 
siffror och statistik 
”Statistik och siffror signalerar objektivi-
tet och trovärdighet, och orden ’ny un-
dersökning’ figurerar i mängder av nyhe-
ter varje dag.” Så skriver en pr-byrå om 
vikten av att erbjuda ständigt nya hårda 
siffror för att få uppmärksamhet i medierna.

Men redaktionerna klarar inte alltid av att granska 
undersökningar; de missar ibland bortfallets betydelse 
och felmarginalens funktion.

Vad kan ihåliga undersökningar få för konsekvenser? 
Hur kan kunskaperna förbättras? 
Hur utvecklas sifferjournalistiken?
Svaren ges i denna bok av experterna Marie Demker 

och Jan Strid från Göteborgs universitet, Jesper 
Strömbäck, Mittuniversitetet, samt av journalisterna 
Helena Bengtsson, SVT, och Martin Wicklin, Medi-
erna i P1.

Om boken: ”… fem läsvärda kapitel i (…) en välblandad mix 
av journalister och akademiker.” 

Biträdande programdirektör Martin Jönsson på Sveriges 
Radios sajt Medieormen
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UTGIVNINGEN 2012

Vad har vi lärt oss? En annorlunda 
årsrapport 2012/2013 om journalis-
tik, medier och medieforskning 
Vilka lärdomar är viktiga när vi står inför 
övergången till ett nytt medielandskap 
med nya förutsättningar – tekniska, soci-
ala och ekonomiska? Tre medieveteraner 
delar med sig av erfarenheter från skilda 
områden i denna skrift: ämbetsmannen och publicisten 
Mats Svegfors, vetenskapsjournalisten, medieforskaren 
och medieaktivisten David Finer samt medieledaren, 
publicisten och konsulten Anette Novak.

Mats Svegfors skriver om journalistikens styrkor 
och svagheter, såväl ur landshövdingens som ur radio-
chefens perspektiv. Har journalistiken blivit bättre – på 
det som inte är viktigt?

David Finer söker ett sätt att förbättra hälsojourna-
listikens kvalitet – även om metoden naggar journalisti-
kens komplexitet i kanten. Är Media Doctor ett steg 
framåt? 

Anette Novak tar sig an förhållandet mellan medier 
och medieanvändare. Här finns stora utvecklingsmöjlig-
heter, men de kräver nytänkande och slakt av heliga kor. 
Törs, vill och kan medierna? Pusselbitar för framtiden 
som behandlas i denna annorlunda årsrapport 2012/2013 
från Sim(o), Institutet för mediestudier.
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Vem granskar granskarna? Svensk 
mediegranskning 1988–2012 
Varför behöver medierna granskas? Vil-
ken mediegranskning har funnits i Sverige 
de senaste 25 åren och vilken finns i dag? 
Hur fungerar granskningen; vilka driv-
krafter har den? Har granskningen någon 
inverkan på mediernas uppförande och 
innehåll? Vad betydde till exempel Mediemagasinets 
granskning av Uppdrag granskning?

Frågorna behandlas i denna antologi med bidrag av 
18 forskare, informatörer och journalister: Axel Andén, 
Maria Bjaring, Kerstin Brunnberg, Maria Edström, 
Helena Giertta, Nils Hanson, Håkan Hvitfelt, 
Gunilla Jarlbro, Christina Jutterström, Torbjörn 
von Krogh, Janerik Larsson, Thomas Mattsson, 
Mats Olin, Olof Petersson, Roland Poirier Martins-
son, Ola Sigvardsson, Lars Truedson och Susanne 
Wigorts Yngvesson.

Om boken: ”Vem granskar granskarna?” är en antologi som 
delvis blickar inåt (…) men som framför allt är berättande, 
konkret och samtidskommenterande. 

Mats Holm i Helsingborgs Dagblad 19 dec 2012

Journalistikens kommersialisering 
– mera myt än sanning? Innehållets 
förändring i svensk dagspress 1960-
2010 
Kommersialisering anges ofta som orsak 
till journalistikens och mediernas för-
flackning. Såväl i vetenskapliga artiklar 
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som i allmän debatt hävdas att ökad konkurrens leder till 
slätstruket innehåll för att locka en stor publik.

Finns det en självklar koppling mellan mediemarkna-
dens förändring och journalistikens utveckling? Medie-
forskaren Ingela Wadbring analyserar ämnet utifrån en 
granskning av Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokra-
ten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten åren 
1960–2010. En slutsats är att diskussionen snarare bör 
handla om professionaliseringens effekter än om kom-
mersialisering.

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes huvudsakliga forsk-
ningsområde handlar om hur mediestrukturer, medie-
innehåll och mediekonsumtion förändras över tid.

Problempartiet – mediernas villrå-
dighet kring Sverigedemokraterna 
valet 2010 
Annonser som stoppas, insändare som 
inte går att publicera och en kraftigt 
kritiserad debattartikel i Aftonbladet om 
hotet från islam.

Några medier har mött Sverigedemo-
kraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. 
Andra med granskning och kritik. Få har betraktat SD 
som ett parti bland andra. Finns det en rättvis och opar-
tisk valbevakning av ett parti som journalisterna tycker är 
främlingsfientligt?

Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på 
de stora redaktionerna i Stockholm och i Skåne. Boken 
sammanfattar de dilemman och problem som uppstod in-
för valet 2010. Den kan med fördel användas som under-
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lag för diskussioner om publicistisk etik och mediernas 
roll i demokratin.

Om boken: ”… med sin utgivning av boken Problempartiet 
blir Sim(o) en ännu viktigare aktör i mediernas Sverige.” 

Mediekonsulten och förre chefredaktören för Gefle Dag-
blad Robert Rosén

UTGIVNINGEN 2011

Sprickorna i muren Mediehistorikern 
Patrik Lundell vid Lunds universitet 
ifrågasätter pressens etablerade historie-
skrivning om sig själv.

Svenska Dagbladets korrespondent 
Bitte Hammargren berättar om sitt 
arbete på plats i Tunisien, Egypten och 
Libyen.

Radioreportern Yasmine El Rafie, lyfter fram de 
sociala mediernas möjligheter.

Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens 
nedmontering. 

Utanför nyhetsmallen – om public 
journalism efter fem år med Södra 
Sidan Den vedertagna nyhetsvärde-
ringen förminskar ofta medborgarna, inte 
minst i storstädernas ytterområden, till 
passiva offer som är utsatta för våld och 
kriminalitet.

Petter Beckman, Rouzbeh 
Djalaie och redaktionen för tidningen Södra Sidan i Skär-
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holmen vill ge en bredare bild av livet i området och leta 
efter lösningar tillsammans med läsarna. 

#journalistroll Få Sim(o)-texter har 
fört till sådan debatt som Anders Mild-
ners essä om den gamla journalistrollens 
upplösning och om behovet av nya ideal. 
I medier, bloggar, på twitter (#journalist-
roll), på Facebook och på seminarier har 
diskussionen flödat under 2011.

Paneldeltagarna på ett uppmärksam-
mat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet 
med nyskrivna texter.

Vem betalar journalistiken? Om 
journalistikens värde för olika in-
tressenter Om läsare och tittare lämnar 
tryckta tidningar och tv till förmån för ny-
heter på nätet – hur ska den kvalificerade 
journalistiken finansieras? Vilka affärsmo-
deller är tänkbara – och vilka är troliga?

Om boken: ”Branschens nödvändigaste 
bok, säger jag. Knivskarpa insikter, och ljusår från den pole-
miska, ideologiska gammelmedia-web 3.0-pajkastningen.” 

Mediekolumnisten Paul Frigyes på Journalistbubblan/Face-
book
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Specialreportern – framväxt, funk-
tion, framtid Vilka faktorer ligger 
bakom den specialiserade journalistikens 
framväxt inom de breda nyhetsmedierna? 
Vad betyder specialreportern för journa-
listikens kvalitet? Har specialisterna ökat 
eller minskat under de senaste 20 åren? 
Vilken framtid väntar specialreportern?

Dessa frågor diskuteras och besvaras av forskare och 
praktiker.

Beställ böckerna på http://mediestudier.bokorder.se
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