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Utgivarens förord
Hur ofta stöter vi inte på beskrivningar av journalistikens utveckling som hänvisar till breda trender i samhällsutvecklingen? Artiklarna sägs bli ytligare och ytligare och detta förklaras svepande med ökad globalisering, kommersialisering och konkurrens. Påståendena finns inte enbart i den löpande dagsdebatten i
medierna; de förekommer även i den vetenskapliga
världens publikationer.
Men inom akademin verkar även forskare som inte
nöjer sig med allmänt förekommande – men möjligen
tomma – fraser. Professor Ingela Wadbring vid Mittuniversitetet är en sådan forskare. Hon har bitit sig
fast i begreppet kommersialisering och inte släppt taget förrän hon analyserat mer än 17 000 artiklar ur
svensk dagspress.
Här är resultatet, som tidigare delvis presenterats i
vetenskapliga tidskrifter och på internationella forskarkonferenser. Det är en glädje för Sim(o) att kunna
publicera den första rejäla, och dessutom utvidgade,
redovisningen på svenska.
Alskog i juli 2012
Torbjörn von Krogh
Föreståndare Sim(o), Institutet för mediestudier

I. Wadbring (2012): Journalistikens kommersialisering. Stockholm: Sim(o) | 5

6 | Utgivarens förord

Författarens förord
Det är många personer inblandade i en bokproduktion även om det är en person som skriver boken.
Därför finns det många som jag vill tacka när denna
bok nu går till tryck:
• Riksbankens jubileumsfond som finanseriat projektet Kommersialisering – hot eller möjlighet för
journalistiken? Resultatet blev ett annat än det
väntade, och boken har därför fått en annan titel
än vad projektansökan hade.
• Ulrika Hedman, numera doktorand på JMG i
Göteborg, utan vars hjälp detta projekt aldrig hade
kommit i hamn. Jag hoppas och tror att du vet hur
värdefull du har varit för projektet!
• Sim(o) som ger ut studien.
• Alla som kommit med uppmuntrande ord när projektet dragit ut på tiden, alla ni som debatterat ämnet och olika versioner av manuset och inte minst
ni som läst och kommentaret manuset: Ulrika Hedman, Torbjörn von Krogh, Lars Nord och Mart
Ots.
Kvarvarande felaktigheter och oklarheter kan inte
skyllas på någon annan än mig själv.
Sundsvall i juni 2012
Ingela Wadbring
I. Wadbring (2012): Journalistikens kommersialisering. Stockholm: Sim(o) | 7
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1. Inledning
I det offentliga samtalet hörs ibland åsikten att medierna kommersialiserats. Medierna ska ha blivit alltmer kommersiella som en konsekvens av en förändrad
mediestruktur med en större strukturell konkurrens
än någonsin tidigare. Medieföretag som tidigare har
drivits av publicistiska idéer, drivs idag som vilket
vinstgivande företag som helst. I huvudsak ses detta
som ett hot mot det demokratiska samhället då människor kommer att bli betraktade som konsumenter
istället för medborgare. Medieinnehållet påstås ha blivit alltmer trivialt i jakten på den stora publiken som
därmed får en mindre seriös och mindre djup nyhetsbevakning via medierna.
Mediernas kommersialisering skulle kunna vara
föremål för en debatt. Men den andra sidan av debatten finns knappast, och alldeles särskilt inte inom
journalistikforskningen. Men om den andra sidan
skulle finnas i debatten, så skulle den bland annat
kunna argumentera för att kommersialisering egentligen bara handlar om att ett företag alltid måste ge
vinst för att kunna överleva; primärt handlar det om
en finansieringsform. Det finns också ett fåtal forskare som diskuterar kommersialisering i dessa termer.
Men på det stora hela innebär avsaknaden av denna
sida i debatten egentligen att det finns en allmänt riktad kritik mot mediernas kommersialisering snarare
än en debatt.
I. Wadbring (2012): Journalistikens kommersialisering. Stockholm: Sim(o) | 9

Frågan är då vad man mer precist menar med att
medierna har kommersialiserats? Den journalistiska
innebörden är entydigt negativ, men i forskningslitteraturen är det sällan särskilt självklart vad man avser
– och ganska ofta används begreppet slarvigt utan att
överhuvudtaget definieras. Handlar det om företagens finansiering? Om konkurrensen från allt fler medier? Om journalistikens faktiska innehåll? Om att
makten inom medieföretagen flyttats från redaktionen till marknadsavdelningen? Berörs alla medier?
Hur är det med public service? Är det en process eller
ett tillstånd? Är alltihop egentligen ägarnas fel? Dessa
frågor, och många fler, har diskuterats på olika sätt
och i olika former. En hel del av dem kommer att behandlas i den här boken.
Ett tag till använder jag det övergripande och lätt
diffusa begreppet kommersialisering för den likaledes
diffusa föreställningen om journalistikens förändring
till det sämre oavsett vad denna förändring beror på.
Begreppet kommer att problematiseras och nyanseras
i nästa kapitel. Men först: varför alls problematisera
begreppet, diskutera fenomenet och göra en studie av
journalistikens kommersialisering?
Mediernas roll i samhället
Det finns många skäl att studera journalistikens kommersialisering eftersom journalistiken har en viktig
samhällsroll, bland annat att granska makten. Det är
omöjligt att föreställa sig en demokratisk stat utan
fria medier, både i form av traditionella medier och
flödande information i nya plattformar. Gång efter
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annan ser man i diktaturer att mediernas möjligheter
att verka inskränks. Medierna behövs för att människor ska kunna orientera sig i tillvaron och skaffa sig
information för att kunna skapa väl underbyggda
åsikter.1 Det är den traditionella bilden av mediernas
roll och uppgift.
Men mediesystemet har förändrats över tid. Dels
har nya medier, plattformar och uttrycksmöjligheter
tillkommit, dels har gamla medier såväl omformats
som utvecklats genom att nya medier tillkommit.
Finansieringsformer har förändrats liksom innehållet,
och mediernas relation till olika sektorer i samhället
likaså.
Merparten av de dagstidningar som startade under
1800-talet gjorde det av såväl politiska som kommersiella skäl. Tidningar fungerade som politiska instrument, och journalistiken var i högsta grad politisk.
Det gäller i Sverige likväl som i andra länder.2 Kommersialisering av dagspressen i den enkla betydelsen
att annonsörerna kom att betala stora delar av utgivningen ledde till att tidningarna blev billigare för läsarna. Detta kan ses som en del av samhällets demokratisering genom att fler fick tillgång till tidningarna
och tidningarna blev mer självständiga i förhållande
till det politiska livet.3 Men det kan också ses på motsatt sätt, som att affärsmännen tog över och kom att

1)

2)
3)

Se t.ex. McAllister (1996); Nord och Strömbäck (2012); Jönsson och
Strömbäck (2004); Picard (2005); Yanich (2010).
Hadenius et al. (2011); Jfr Baldasty (1992); Willig (2010).
Se Baldasty (1992); Gustafsson (1996); Sylwan (1906); jfr McQuail
(1985).
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få för stort inflytande.4 Den debatt som ibland hörs
om huruvida detta är något bra eller inte, är inte på
något sätt ny.5 Och den handlar förstås inte bara om
finansieringen, den handlar också om innehållet.
Journalistiken som innehåll utvecklades och professionaliseringen tog fart under andra halvan av
1900-talet. Det var rimligen flera faktorer som spelade roll för att så skedde. Tidningsdöden under 1950talet gjorde att den tidning som blev kvar på orten
ville att alla läsare skulle kunna attraheras av den.
Samtidigt utvecklades etermedierna och nya normer
för vad som var god journalistik fick fäste.6 Etermedieforskare pekar på hur journalistikens utvecklats
inom tv: folkbildare (1925–1945), informationsförmedlare (1945–1965), granskande (1965–1985) och
från mitten av 1980-talet och framåt som ombud och
tolk.7
Att radio och tv i Sverige inte kom att finansieras
kommersiellt – som i exempelvis USA – utan med
hjälp av licensmedel, är ett uttryck för den betydelse
man tillmätte medieformen när den kom. Redan från
radions start på 1920-talet bestämdes att staten skulle
stå för reglerna men inte blanda sig i programverksamheten, och att denna skulle vara opartisk, saklig
och folkbildande. Starten av den kommersiellt finansierade radion och tv:n dröjde ända till skiftet 1980/

4)

5)
6)
7)

T.ex. Baldasty (1992); jfr Ekekrantz & Olsson (1990); Hultén (1999);
McAllister (1996).
Sylwan (1906); Kötting (1949). Jfr Sumpter (2006).
Hadenius et al. (2011).
Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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1990-tal i Sverige.8 Det sammanfaller således på ett
ungefär med tidsindelningen ovan om journalistikens
utveckling, då det sker en övergång från den kritiskt
granskande journalistiken till en mer tolkande journalistik.9
När man diskuterar journalistiken ur ett samhällsperspektiv har människorna i huvudsak betraktats
som medborgare, inte konsumenter.10 Det är mediernas betydelse för människor som medborgare som
legitimerar medierna själva och förklarar den normativa ståndpunkten att dagstidningsläsning och tittande på tv-nyheter alltid är av godo. Medieforskaren
Ida Willig diskuterar såväl pressystemet som hur pressen konstruerar sin publik, och menar att omnibuspressen, det vill säga det som brukar kallas ”en tidning för alla”, har ersatts av ett nytt pressystem, som
hon kallar segmentpressen. Där är synen på läsare
som medborgare – som under partipressens tid snarast betraktades som en väljare, inte medborgare – ersatt med synen på läsaren som konsument.11 Förändringen från omnibuspress till segmentpress har bäring
på såväl innehållet i tidningarna som synen på läsaren
och konkurrensförhållanden och ägarskap.
Det är rimligt att föra över resonemangen till
svenska pressförhållanden, åtminstone ifråga om att
konkurrensen ökat radikalt och ägarspridningen

8)
9)
10)

11)

T.ex. Hadenius (1998).
Jfr Willig (2010).
T.ex. Allern (2001); Machin & Niblock (2008); McAllister (1996);
McManus (1994); Strömbäck (2004).
Schultz (2007); Willig (2010); jfr Croteau & Hoynes (2006).
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minskat lika radikalt. Att pressens publik segmenterats i bemärkelsen att olika grupper läser olika tidningar stämmer också väl. Två extremt tydliga skiljelinjer går mellan unga och äldre, där unga har en helt
annan läsprofil än äldre genom att nätet fått stor betydelse för de unga,12 och mellan människor med
olika socioekonomisk status där dagliga gratistidningar fått stor betydelse för dem med låg socioekonomisk status.13
På samma sätt går det att diskutera tv-systemet,
där konkurrens i och med kommersiell tv från och
med slutet av 1980-talet gav en större möjlighet att
välja specifika segment i utbudet för den enskilde
människan – eller mediekonsumenten om man så vill.
Om vi väljer att betrakta mediesystemet som ett
helt system istället för press- eller tv-system, och dessutom karaktäriserar världen i svart-vitt, så kan vi tala
om en marknadsmodell och en offentlig sfär-modell.14
Den offentliga sfären kan karaktäriseras i termer av
public service-tänkande både vad gäller finansiering
och innehåll, medan marknadsmodellen kan karaktäriseras i termer av profitsökande och mera lättsamt
innehåll. Beroende på vilken samhällsroll olika medier tilldelas eller har, spelar det olika stor roll var på
denna skala de befinner sig. Kunskapskanalen å ena
sidan respektive exempelvis TV3 och Kanal 5 å andra
sidan befinner sig i var sin ände av skalan.15

12)
13)
14)
15)

Bergström & Wadbring (2010).
Wadbring (2003).
Croteau & Hoynes (2006).
Svenskt tv-utbud 2011 (2012).
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Det är inte helt självklart hur medierna som samhällsfenomen ska betraktas över tid, eller ens i den tid
vi nu lever. Föreställningarna blir med nödvändighet
normativa. Vilken betydelse ska olika medier tillmätas? För att medierna ska kunna fylla sin funktion i ett
demokratiskt samhälle krävs mer än att de har ett
högkvalitativt innehåll. Det krävs bland annat också
att de är tillgängliga (såväl ekonomiskt som symboliskt och geografiskt), att de har ett blandat innehåll
och förmedlar olika perspektiv som är relevanta. Men
många fler normativa faktorer än så kan ställas upp.
Jag kommer längre fram att specificera vad forskningen sagt om mediernas innehåll i normativ bemärkelse.
Men medierna är inte bara bärare av journalistik,
de är också företag verksamma på en marknad, precis
som alla andra företag. Där ställs helt andra krav än
att de ska vara samhällsnyttiga. De olikartade kraven
kommer understundom också i konflikt med varandra. Inom journalistikforskningen finns mediernas
ekonomi ofta med som en viktig förklaringsfaktor
bland andra medan det är mindre vanligt att journalistiken finns med i medieekonomernas forskning.
Samtidigt är det förstås så att det är svårt att empiriskt
studera både medieekonomi och journalistik, då de
flesta forskare är verksamma på ettdera området.16
Båda perspektiven behöver emellertid tas upp om vi
ska kunna förstå mediernas utveckling i relation till
det som här kallas för kommersialisering.

16)

Se Hultén (1999); Lappalainen (1988); Picard (2004).
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Medierna som ekonomiska enheter
Att analysera medieföretagen som ekonomiska enheter kan snarast karaktäriseras som mikroekonomisk
forskning, även om de förstås verkar i en makroekonomisk kontext.17 Som journalistik- och medieforskare behöver man ha en förståelse för medierna som
ekonomiska enheter. Och som ekonomiska enheter
verkar medierna på en marknad, en marknad som för
tillfället genomgår en stor omvandling.
Ett första utvecklingsdrag på den svenska mediemarknaden är att utvecklingen går från många, ofta
relativt små, företag, mot stora mediekoncerner. Ett
annat utvecklingsdrag är att medieföretagen tidigare
arbetade i riktning mot att vara verksamma inom fler
än ett medieområde, men idag snarare drar sig tillbaka till sina kärnområden. Ett tredje utvecklingsdrag
är att konkurrensen ökat radikalt de senaste decenierna med många nya medier och plattformar.18 Det
leder i sin tur till en förändrad annonsmarknad och på
sikt, och med nödvändighet, till en förändrad affärsmodell.19
Medierna har flera finansiärer, där de viktigaste är
annonsörerna och publiken. I och med den ökade
mängden medier på marknaden har konkurrensen om
såväl annonsörer som publik ökat. Beroende på vilket
medium vi talar om, är balansen mellan annonsörer
och läsare olikartad, och även andra finansiärer kan
finnas (exempelvis inom tidskriftssektorn).
17)
18)
19)

Albarran (2010).
Sundin (2011); jfr Schult (2007) och Willig (2010).
Albarran (2010); Aris & Bughin (2009).
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Affärsmodellen för den svenska dagspressen innebär att annonsörerna står för cirka 2/3 av intäkterna
hos morgontidningar, medan läsarna står för cirka
1/3. Kvällstidningarna har ett omvänt förhållande,
där annonsörerna står för cirka 25 procent av intäkterna och läsarna för 75 procent.20
De allra flesta morgontidningar verkar på en lokal
monopolmarknad. På ett fåtal orter i Sverige finns det
idag konkurrens på morgontidningsmarknaden men i
de allra flesta fall är det samma ägare till tidningarna.
Endast fyra orter (2012) kan sägas ha reell konkurrens mellan tidningar genom att de är ägda av olika
företag.21
Den kommersiella tv-marknaden har två olika finansieringssätt. Antingen finansieras kanalen av reklam (som exempelvis TV3, TV4 eller Kanal 5), och
är då gratis för publiken, eller så finansieras den av
publiken, och är då fri från reklam (som exempelvis
film- och sportkanaler). Även om public servicemedierna finansieras av licensmedel påverkas också
de av marknaden; även om de inte ska konkurrera om
annonsörernas pengar så ska de konkurrera om publikens uppmärksamhet.22
I takt med att allt fler medier och plattformar har
sett dagens ljus har annonsmarknaden förändrats. Vid
införandet av varje ny stor medieform har hela annonsmarknaden växt. Så skedde när kommersiell ra-

20)
21)
22)

Hadenius et al. (2011).
Ots (2011). Dessa orter är Stockholm, Malmö, Falun och Karlstad.
Hadenius et al. (2011).
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dio och tv startade, så skedde när internet expanderade.23
Mediernas affärmodeller är ett aktuellt ämne.
Länge har de varit självklara, men sedan åtminstone
något decennium är affärsmodellen utmanad. För
public servicemedierna del handlar det bland annat
om huruvida finanseringen även i fortsättningen ska
komma från licensmedel, eller om den istället ska gå
över skattsedeln. Med nya möjliga publiceringformer
handlar diskussionen också om huruvida public service-medierna ska få konkurrera med kommersiella
medier på de nya plattformarna.24 I dagsläget är tidningarnas affärsmodell hotad eftersom upplagan
sakta dalar och alltmer verksamhet flyttar ut på internet – samtidigt som det fortfarande bara är papperstidningen som det i praktiken går att ta betalt för.25
Ingen har någon självklar lösning på problemet, men
diskussionen är ständigt närvarande.26
Mediebranschen är således sedan länge stadd i förändring. Den fråga vi ska landa i längre fram är vilken
betydelse det har för journalistiken.
Bokens upplägg
Boken handlar om kommersialisering, men de olika
kapitlen behandlar frågan på olika sätt. Kapitel 2 är
en litteraturgenomgång som systematiserar och problematiserar kommersialisering och likartade begrepp
23)
24)
25)
26)

Löpande statistik från IRM, Institutet för reklam- och mediemätningar.
Nord & Grusell (2012).
Hadenius et al. (2011).
T.ex. von Krogh (2011a).
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som fenomen, och diskuterar hur kommersialisering
kan analyseras. Kapitel 3 beskriver olika nivåer som
studier av kommersialisering kan finnas på, och kan
betraktas som en ram för journalistikens eventuella
kommersialisering. Kapitlet handlar om det västerländska samhället och mediemarknaden i stort, likväl
som om medieföretagen och de anställda. I kapitel 4,
som är det mest omfattande kapitlet, redovisas en studie om journalistikens utveckling över tid. Det empiriska materialet behandlar dagspressens utveckling
över 50 år, och i den mån det är möjligt görs jämförelser med tv-utvecklingen. I kapitel 5 knyts alla trådarna samman i en diskussion – och nya trådar dras
ut ur nystanet.
Fokus i hela boken ligger på de traditionella medierna, och i kapitel 4 enbart den tryckta dagspressen.
Men kan naturligtvis fråga sig om journalistiken och
de traditionella medierna är lika viktiga idag som de
en gång var – när nyheter flödar fritt över nätet och
alla med ett minimum av tekniska kunskaper kan
delta i nyhetsflödet och både kommentera och konsumera. Jag vill hävda att de traditionella medierna fortfarande har en särställning när det gäller spridning till
stora befolkningsgrupper, även om de sociala nätverken och medierna på nätet förändrat de traditionella
mediernas roll.27 Det är emellertid inte en diskussion
som ska föras här, utan jag nöjer mig med att fastslå
att denna bok handlar om den traditionella journalis-

27)

En stor dansk studie om nyheternas näringskedja från 2008 visar att det
fortfarande i huvudsak är i morgonpressen som nyheter återfinns först,
för att sedan tas upp av andra medier (Brink Lund et al., 2009).
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tiken i de traditionella medierna. Det beror då inte på
att de sociala nätverken inte skulle vara intressanta,
utan på att studien måste avgränsas.
Tanken är att boken i sin helhet ska vara ett bidrag
till diskussionen om mediernas kommersialisering och
olika perspektiv som fenomenet kan betraktas ur.
En hel del övergripande figurer – och några tabeller
– återfinns i framställningen, framför allt i kapitel 4,
men de flesta tabeller och mer detaljerade redovisningar är placerade i en bilaga för att inte tynga framställningen. I bilaga finns också metodredovisningen.
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2. Begreppet
kommersialisering
och dess synonymer
Detta kapitel är en litteraturöversikt över hur forskare
har betraktat och studerat kommersialisering som fenomen. Kommersialisering är långt ifrån det enda begreppet som används inom forskningen, och vilka begrepp som passar att användas i vilka sammanhang
tål definitivt att diskuteras. Jag använder begreppet
kommersialisering som ett övergripande begrepp,
men kommer att nyansera det längre fram i detta
kapitel. Först dock en problematisering av vad det
faktiskt kan innefatta.
Kommersialisering
Sett till den rent lexikala betydelsen av begreppen
kommersiell och kommersialisering, så handlar det
om affärsmässighet som i första hand tjänar vinstintressen respektive strävan efter ekonomisk vinst. I
anslutning till båda förklaringarna nämns också att
begreppen ibland används nedsättande.1 I en antonymordbok anges dess motsats vara ideell,2 men mot-

1)
2)

Se t.ex. SAOL.
Se Walter (2003).
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satsen kan också anges som allmännyttig/public service.3
Begreppet kommersialisering har använts länge
inom medievärlden, hur länge är dock oklart. När jag
studerat äldre litteratur finner jag det inte, men jag
finner dess motsats: ideell. I något nyare litteratur –
med endast 50 år på nacken – finns det dock med.4
Vad som nästan helt saknas är emellertid litteratur
som över tid empiriskt studerar journalistikens kommersialisering.5
I den enkla, lexikala betydelsen är dagstidningar,
magasin och all radio/tv förutom public service kommersiella. En del som forskar inom ekonomi använder
begreppet på detta sätt, och det betraktas ofta som ett
både självklart och förhållandevis neutralt begrepp.
För de flesta journalister och medieforskare har begreppet kommersialisering en helt annan innebörd än
denna relativt oproblematiserade variant. Begreppet
har ideologiska innebörder och uppfattningen att det
handlar om något mer än en finansieringsform är snarast självklar. Implicit ligger ofta i begreppet att det
också innefattar en process, att kommersialisering är
någonting som pågår – ökar – över tid. Ett exempel är
när man säger att medieföretagen har förändrats över
tid och blivit mer marknadsanpassade, och utifrån det

3)
4)
5)

Gross et al. (2002); jfr Picard (2004, 2008).
Kötting (1949).
Några undantag är Baldasty (1992) respektive Esser (1999). Däremot
finns det flera studier som utgår från att journalistiken kommersialiserats, men bara gör momentana innehållsstudier utifrån detta antagande.
Flera har också pekat på denna brist – se t.ex. Hultén (1999).
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drar slutsatsen att det journalistiska innehållet också
förändrats.
Men det finns exempel på andra sätt att se på kommersialisering. Lars Furhoff diskuterar journalistikens
innehåll i relation till medborgarna på följande sätt:6
Det är en vanlig uppfattning i hela samhället att det
skulle råda en motsättning mellan en kommersiell och en
god journalistik. Detta beror dock på hur man definierar
termerna. Om man med kommersiell journalistik menar
en journalistik som medborgarna är intresserade av och
vill betala pengar för, då utgör radions och televisionens
nyhetssändningar en daglig dementi av påståendet. /…/
Om man med kommersiell journalistik däremot menar
en journalistik som från informationssynpunkt är likgiltig – och som man själv inte kunde hålla tillgodo med –
så är naturligtvis påståendet riktigt.

Så långt kommersialisering. Samtidigt är alltså begreppet kommersialisering inte på långt när det enda
som används om ungefär samma sak. Alldeles nyss
(på föregående sida) använde jag till exempel begreppet marknadsanpassning. Och det finns många fler uttryck för ungefär samma sak. Vi ska se hur några likartade begrepp använts, och hur det är möjligt att
kategorisera såväl studierna som begreppen.
Kärt barn har många namn
Det finns mängder med begrepp som används som ungefärliga synonymer till kommersialisering. Här har
6)

Furhoff (1991:77 f.); jfr Asp (1995); Beam (2003); Gross et al. (2002);
Jönsson och Strömbäck (2004); Ottosen (2004).
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jag slagit samman dem till fyra olika grupper av begrepp som i något avseende liknar varandra:
• Tabloidisering, populärjournalistik eller infotainment,7 tre begrepp som tydligt indikerar att vi talar
om ett lättsamt medieinnehåll.
• Newszak,8 som också tydligt handlar om innehållet, men som snarare leder tankarna till någonting
som inte bara är lättsamt utan också ganska meningslöst och ständigt skvalande.
• Marknadsdriven journalistik, marknadsorienterad
journalistik eller publikorienterad journalistik,9 tre
begrepp som kopplar journalistiken till någonting
utöver sig själv: marknaden.
• Marknadisering eller ekonomisering,10 som signalerar att något hänt med företagen på marknaden
snarare än med det konkreta innehållet.
Tillsammans med begreppet kommersialisering11 eller
hyperkommersialisering12 beskriver ovanstående begrepp någonting likartat inom journalistiken.
Otydligheten i begreppsanvändningen kan också
illustreras med några citat:
7)

8)
9)

10)

11)

12)

Nämns hos bland andra Altmeppen (2010); Deutz (2005); Djerf-Pierre
(2000); Esser (1999); Gripsrud (2000); Sparks (2000); Uribe & Gunter
(2004); Winston (2002).
Franklin (1997).
Nämns hos bland andra Beam (2003); Djerf-Pierre (2000); Gross et al.
(2002); Hultén (1999); Kurpius (2003); McManus (1994); Picard & van
Weezel (2008).
Nämns hos bland andra Altmeppen (2010); Balcytiene (2009); Curran et
al. (2009); Volek (2009).
Använt bl.a. av Allern (1997; 2001); Baldasty (1992); Beam (2003);
Machin & Niblock (2008); McQuail (1985); Ottosen (2004).
Plasser (2005).
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’Tabloidization’ is the direct result of commercialized
media, most often promoted by the pressure of advertisers to reach large audiences13
…view commercialization and the trend in the direction
of a market-oriented journalism as the cause for the decline of quality14
The definition of market-driven journalism as driven by
consumer demand, and commercial journalism as driven
by the profit motive…15

En del forskare använder vissa av begreppen helt som
synonymer, exempelvis kommersialisering och marknadsdriven journalistik,16 marknadsorientering och
marknadsdriven journalistik,17 kommersialisering och
marknadsorientering18 eller newszak och marknadsdriven journalistik19.
Det är vanligt att begreppet – vilket av begreppen
man än använder – används utan att det vare sig diskuteras eller definieras. Några översikter och genomgångar inom området finns emellertid.20
Fenomenet är uppenbarligen svårt att greppa och
definiera och det råder ingen konsensus om hur det
ska benämnas, vilket för övrigt gäller många viktiga
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Esser (1999:291).
Plasser (2005:61).
Rolland (2006:947).
Fengler and Ruß-Mohl (2008).
Beam (2003).
Hultén (1999); Picard and van Weezel (2008).
Franklin (1997).
T.ex. Allern (1997); Baldasty (1992); Beam (2003); Esser (1999); Gripsrud (2000); Harrington (2008); McQuail (1985); Rolland (2006); Sparks
(2000).
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begrepp inom forskningen.21 Det är emellertid så att
oavsett vilket begrepp som används när man talar om
kommersialisering eller något av de andra begreppen,
så är kärnan i diskussionen journalistiken. Och mer
eller mindre explicit handlar det också om kvaliteten
i journalistiken.22
En översikt över forskningslitteratur där alla ovanstående begrepp ingår gör det möjligt att sortera
gjorda studier på ett antal analytiska nivåer, även om
de olika forskarna själva inte resonerar i sådana termer. Fem sådana nivåer har jag funnit när jag gått igenom forskningen på området.
Studier från mikro till makro
De fem nivåerna som studier kring kommersialisering
och likartade begrepp kan kategoriseras kring är journalistiken, journalistkåren, medieföretagen, mediemarknaden samt den omgivande kulturen. Journalistiken är navet som allt annat cirklar kring. Men på det
här viset kan man kategorisera studier kring kommersialisering från mikro- till makronivå. Jag ger en kort
introduktion till dem här, och de utvecklas sedan mer
i nästa kapitel som är upplagt utifrån denna hierarki
(fast då i omvänd ordning).23
1. Journalistiken, det vil säga innehållet i medierna.
Vad de flesta studier på denna nivå diskuterar – och/
21)
22)

23)

Esser et al. (2011).
Jfr Chen et al. (2005); Demers & Merskin (2000); Kunelius (2006);
Tsfati et al. (2006); van Weezel (2002).
Jfr Shoemaker & Vos (2009) som använder sig av likartade nivåer i sin
analys av gatekeeping.
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eller empiriskt studerar – är journalistiken som snuttifierad, personifierad, trivialiserad, dramatiserad, förenklad, sensationslysten, utan trovärdighet etcetera.
Kort sagt: det handlar om dålig kvalitet, eller tabloidjournalistik.24
2. Journalisterna, det vill säga en stor del av de anställda i medieföretagen. Det finns många journalister
som befinner sig i gränslandet mellan journalistik och
underhållning, eller mellan journalistik och informations/pr-området.25 Det finns också de som mer eller
mindre blivit egna varumärken på journalistmarknaden,26 vilket kan diskuteras i termer av marknadsanpassning eller kommersialisering. Betydelsen av journalistkårens professionalisering för kommersialiseringen är en annan fråga som diskuteras i litteraturen.27
3. Företagen, det vill säga de enskilda medieföretagen.
Analyser som jag fört till denna nivå kan handla om
huruvida ägandeform eller börsintroduktion spelar
roll för den förväntade vinsten och företagens höjda
utdelningskrav28 och vad det i så fall har för betydelse
för företaget och dess verksamhet. Det är öppet för
diskussion om vilken avdelning på de enskilda medieföretagen som har den starkaste ställningen; redaktio-

24)

25)
26)
27)
28)

T.ex. Asp (1995); Jönsson & Strömbäck (2004); McManus (1994);
McQuail (2005); Picard (2005); Plasser (2005); Reinemann et al. (2011).
Ottesen (2004).
Ottosen (2004); Papathanassopoulos (2001).
Fengler and Ruß-Mohl (2008).
T.ex. McManus (1994); Picard (2008). Diskussionen är inte ny: Sylwan
(1906)!
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nen eller marknadsavdelningen,29 och det är förstås
inte självklart att den relationen sett likadan ut över
tid. Andra exempel på studier om kommersialisering
som kan sägas befinna sig på den här nivån är arbetsfördelningen inom företaget, det vill säga specialiseringen,30 och studier som berör företagens relation till
sin publik31.
4. Mediemarknaden generellt, som karaktäriseras av
en klart ökad konkurrens över tid. Konkurrensen
innebär att företagen försöker maximera sin publik –
och sina annonsintäkter.32 Konkurrensen innefattar
även public service, eftersom de konkurrerar om publikens tid på samma marknad som andra medieföretag.33 Andra medieformer – som när traditionella
medieföretag publicerar sig på nätet – kan ju också ses
som en konkurrens med sig själv. Därtill kommer nya
aktörer som också finns på nätet, och ibland bara där.
5. Kulturen, det vill säga hela vår livssfär. Kommersialisering är inte något som är förbehållet medievärlden, utan återfinns på alla samhällsområden.34 Generellt har kommersialiseringen ökat över tid, och omtalas ofta i termer av ökade vinstkrav eller i rent ideologiska termer. Några exempel vid sidan av medievärlden är skol- och universitetsvärlden,35 den emotio29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)

Rolland (2006); Westlund (2011).
Nygren (2008).
Andersson (2009).
T.ex. McAllister (1996).
T.ex. Djerf-Pierre & Weibull (2001); McQuail (1985, 2005); Jutterström
(2008).
McAllister (1996).
T.ex. Bok (2003); Molnar (1996); Thore (2002).

28 | 2. Begreppet kommersialisering och dess synonymer

nella världen,36 konsten,37 turistnäringen38 och
politiken39.
Kategoriseringen av studier i en hierarkisk ordning
om fem nivåer är ett, av säkerligen flera olika, sätt att
bena ut vad det egentligen är som avses när vi talar om
kommersialisering – i termer av kommersialisering
eller något av de likartade begreppen.
Även om det finns många begrepp att använda för
ungefär samma sak, är det inte så att det är ett självklart begrepp som används på varje enskild nivå. Man
kan exempelvis tala om såväl en marknadsdriven
journalistik som marknadsdrivna företag. Men det är
inte samma sak. Tydlighet är eftersträvansvärt och
bör handla om såväl begrepp som nivå. Det finns studier som gör just detta, men de är få.40
Begrepp från mikro till makro
Precis som det är möjligt att kategorisera studierna i
fem olika nivåer, i en slags hierarki, är det möjligt att
finna vettiga begrepp som fungerar på varje enskild
nivå.
Gemensamt för de allra flesta studier är, som redan
nämnts, att det är journalistiken som står i fokus, oavsett vilken nivå som studeras empiriskt. En annan sak
som är gemensam för de allra flesta studier är att de
granskar en förändring av journalistiken över tid. Det
36)
37)
38)
39)
40)

Hesse-Biber (1996); Hochschild (2003).
Jensen (1998).
Bodén & Rosenberg (2004).
T.ex. Strömbäck (2007).
Till exempel Baldasty (1992); Beam (2003); Franklin (1997).
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kan exempelvis handla om en förändring från hårda
till mjuka nyheter, från nyheter till underhållning eller
från kvalitet till populärnyheter.
På innehållsnivå – mikronivå – skulle därför det
bästa begreppet att använda vara tabloidisering (se figur 2:1). Det är ett begrepp som tydligt refererar till
just medierna, och det fungerar – ibland efter viss modifikation – på samtliga medieformer (jfr ”broadloid”
för ”broadcast tabloid”)41. Den specifika formen som
begreppet tabloid refererar till är välkänd; det handlar
om ett lättsamt innehåll, mjuka nyheter till skillnad
från hårda om man så vill. Huruvida innehållet är informativt eller inte kan däremot diskuteras; det finns
naturligtvis informativt innehåll exempelvis om nöjeseller sportsfären likväl som om den politiska sfären.
En sådan diskussion återkommer vi till. Tabloidisering i den här bemärkelen behöver således inte ha något att göra med tidningars övergång till tabloidformat, utan det handlar om innehållet.
Nästa nivå handlar om dem som har möjlighet att
direkt påverka mediernas innehåll och innefattar två
av de nivåer som listades ovan: journalisterna respektive medieföretagen. Jag avser då de människor som
har möjlighet att påverka, oavsett var i organisationen
de befinner sig. En del kan påverka genom sin relativa
autonomi och profession, andra genom sitt ägarinflytande. Vad vi ser här är således krafter som kommer
inifrån medierna, och begrepp som är relevanta att
använda här är marknadsdrivning, publikorientering
och marknadsorientering. Det är människor som kan
41)

Franklin (1997).
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driva eller orientera innehållet i en särskild riktning,
men det handlar inte primärt om innehållet i sig självt.
Figur 2:1 En hierarki av analysnivåer och begrepp inom den
kommersiella sfären
Analysnivå

Begrepp

Det journalistiska innehållet

Tabloidisering

Journalisterna respektive medieföretagen – med möjlighet att direkt påverka journalistiken

Marknadsdrivning, marknadsorientering, publikorientering

Mediemarknaden och den omgivande kulturen – med indirekt möjlighet att påverka journalistiken:

Kommersialisering, marknadisering, ekonomisering

Det är rimligt att också behandla de sista två nivåerna
tillsammans, där man kan tala om en indirekt påverkan på mediernas innehåll: mediemarknaden och den
omgivande kulturen. Marknaden och samhället som
sådant har normalt inte någon möjlighet att direkt påverka ett konkret innehåll, men villkoren på marknaden och allmänna samhällsförändringar kan i sin tur
leda till förändrade villkor och krav gentemot företagen som i sin tur har betydelse för vad som sker internt. De begrepp som är mest rimligt att använda på
denna nivå är kommersialisering, marknadisering eller ekonomisering, som generella paraplybegrepp för
ett helt fenomen som på intet sätt bara påverkar medieindustrin – utan också samhället som helhet.
Inte bara begreppslig tydlighet är viktigt. Det är
också viktigt att analysera kommersialisering på olika
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nivåer av det enkla skälet att den ofta omtalas i kausala termer; att förändringar som skett i kulturen eller
på marknaden tänks ha en direkt påverkan på det
journalistiska innehållet. Ganska sällan undersöks
emellertid denna kausalitet, utan den tas bara för
given. Frågan är om den finns?
Finns det en kausalitet?
Även om det finns en stor begreppsförvirring där
olika forskare diskuterar fenomenet kommersialisering på olika sätt, finns det ändå en sak som de flesta
är överens om: kommersialisering handlar om en process. Och det är ju en förutsättning för att en kausalitet, det vill säga orsakssamband, ska kunna finnas; att
någonting kommer före, och påverkar någonting annat som kommer efter.
Två huvudsakliga perspektiv är möjliga att finna i
litteraturen som handlar om kommersialisering och
likartade begrepp: ett långsiktigt och ett kortsiktigt
perspektiv. En del forskare daterar starten av mediernas kommersialisering till starten av industrialiseringen, det vill säga 1800-talet.42 Andra forskare har
ett kortare tidsperspektiv och talar om ett antal decennier.43 Ytterligare andra talar om processen i termer
av att den inte behöver vara vare sig linjär eller kontinuerlig.44

42)
43)

44)

Baldasty (1992); Esser (1999); Rolland (2006).
Beam (2003); Curran et al. (2009); Harrington (2008); McAllister
(1996); McQuail (1985); Picard (2004).
Djerf-Pierre (2000); Winston (2002).
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Viktigast är dock vad processen handlar om. Essensen kan sägas vara att medieföretagen och/eller
marknaden har blivit mer kommersialiserad över tid
genom bland annat tuffare konkurrens, större beroende av annonsering och mer fokus på vinster och
vinstutdelning. Från detta har slutsatsen dragits att
journalistiken i sig också måste ha blivit mer kommersialiserad, tabloidiserad, marknadsorienterad etcetera. Forskningen, i bemärkelsen enskilda studier, har
emellertid ofta begränsats till att handla om antingen
marknaden eller journalistiken. Precis som journalistikforskare sällan studerar mediernas ekonomi, studerar medieekonomerna sällan den konkreta journalistiken. Men det finns förstås undantag.45 För att ett
eventuellt samband ska kunna beläggas, behövs ett
samarbete mellan dessa båda grupperna.
I termer av kausalitet och effekter är det det journalistiska innehållet som är av intresse för de allra
flesta. Vad som ses som orsakerna till ett förändrat
innehåll varierar, och vissa forskare anger en orsak till
kommersialiseringen, andra anger många. Ett försök
att summera vad som orsakat journalistikens kommersialisering kan se ut enligt följande:
• Marknadsdrivna överväganden ifråga om journalistik och annonsörer46
• Ägarskap47

45)
46)

47)

T.ex. Picard (2004); Rolland (2006).
T.ex. Altmeppen (2010); Baldasty (1992); Curran et al. (2009); Esser
(1999); Hamilton (2006); Picard (2004).
T.ex. Curran et al. (2009); Demers & Merskin (2000); Picard (2004,
2008).
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• Ökad konkurrens48
• Mediekoncentration49
• Förändrade visioner hos företaget eller de anställda50
• Avreglering av mediesystemet,51 vilket i sin tur leder till färre journalister och redaktörer52
• Journalisternas egenintresse; de vill minimera sin
arbetsinsats53
• Maktförskjutning mellan publik och medier54
• Finansieringssystem i sig55
För många forskare är sambandet mellan det journalistiska innehållet och förhållanden på mediemarknaden självklart. Men, som nämnts ovan, det är sällan
undersökt utan snarare förgivettaget. Några forskare
diskuterar just den problematiken,56 de flesta gör det
inte.
Ett exempel på god empirisk forskning som verkligen studerar sambandet mellan marknaden och det
journalistiska innehållet är gjord av Randall A. Beam
(2003) som analyserat journalistikens innehåll i relation till hur marknadsdrivna tidningsföretagen var.
Han fann att sambandet inte på något sätt var själv-

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

T.ex. Balcytiene (2009); Beam (2003); Hamilton (2006); Picard (2008).
T.ex. Kurpius (2003).
T.ex. Baldasty (1992); Gross et al. (2002).
T.ex. Curran et al. (2009); Papathanassopoulus (2001); Picard (2008).
T.ex. Machin & Niblock (2008).
T.ex. Fengler & Ruß-Mohl (2008); Niven (2005).
T.ex. Picard (2008).
T.ex. Baldasty (1992); Ottosen (2004).
T.ex. Allern (1997); Beam (2003); Hultén (1999); Picard (2008); Sánches-Tabernero (2009).
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klart; samtidigt som innehållet i tidningar som drevs
av en stark marknadsorientering hade fler mjuka nyheter och färre hårda nyheter, fanns det i samtliga tidningar en klar dominans av nyheter från den offentliga sfären och det var de mest marknadsdrivna tidningarna som hade mest av fördjupad och undersökande journalistik.
Forskare som har gjort tv-studier över tid, är inte
övertygade om att orsakssambandet alls finns:
…the monopoly-based, public service company in the
1950s was very much aware of its audience and made
substantive efforts to provide its viewers with material it
believed would attract the largest audience. The important point here, however, is that it was not ratings that
mattered at this time—they were as relevant and meaningful to the public service company as the concept of a
market-share is in a monopoly market—but rather a notion of customer satisfaction. /…/ Thus, our findings
question the theory that it was commercialisation per se
that gave birth to audience-related journalism.57

Det är svårt att belägga kausalieten mellan olika nivåer empiriskt. Det går inte att kontrollera vad det
egentligen är som påverkar vad, och i vilken grad saker och ting påverkar varandra. Dessutom bör man
inte isolera mediesfären från det omgivande samhället
eftersom medierna och samhället lever i symbios med
varandra. Av detta skäl startar jag nästa kapitel så att
säga i omvänd ordning: från makro till mikro, det vill

57)

Djerf-Pierre (2000:256). Jfr Plasser (2005); Strömbäck (2007); Uribe &
Gunter (2004); Winston (2002).
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säga från samhällsnivå över marknads- och företagsnivån till journalister för att därefter, i kapitel 4, landa
i journalistiken.
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3. Samhällets
kommersialisering och
mediernas marknadsorientering
Även om det är journalistikens kommersialisering –
eller hellre tabloidisering – som står i fokus är det viktigt att starta analysen genom att diskutera samhällets
allmänna kommersialisering. Medieföretag kan inte
ses isolerade. Genom att sätta in journalistikens kommersialisering i ett sammanhang, en kontext, är det
också möjligt att i viss mån komma bort från de negativa övertoner som man annars lätt fastnar i. För att
få perspektiv på det hela ska vi också gå långt tillbaka
i tid.
Av de fem nivåerna som tidigare diskuterades är
det därför först de två nivåer som indirekt kan tänkas
påverka journalistiken som behandlas först i detta kapitel: samhället, eller kulturen, i sin helhet, samt den
generella mediemarknaden. Därefter, också i detta kapitel, diskuteras de två nivåer som mer direkt kan påverka journalistiken, nämligen enskilda företag och
journalistkåren. Jag startar således med det allra mest
övergripande, den västerländska kulturen, för att sedan närma mig kärnan, journalistiken, i nästa kapitel.
Begreppet kommersialisering används också inom
andra sektorer än journalistiken. Det är ett av skälen
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till att använda det som ett överordnat begrepp. Värt
att notera är att det då också nästan alltid är just begreppet kommersialisering som används, men marknadsorientering, ekonomisering eller marknadisering
är gångbara synonymer. Precis som ifråga om journalistiken är kommersialiseringen av andra områden
omdiskuterad – men inte alltid i negativa termer. Det
beror helt på vad det handlar om.
Från industrialisering till allmän avreglering
Ett område där diskussionen kring kommersialisering
idag är förhållandevis oproblematisk, åtminstone i ett
historiskt perspektiv, är jordbrukssektorn. Jordbrukssektorn kommersialiserades under andra halvan av
1800-talet och pågick olika länge i olika delar av världen, men både exempelvis Sverige och Kina kan inordnas i denna ordning, ungefär samtidigt dessutom.
Vad som avses med begreppet kommersialisering här
är bland annat att tillverkningsindustrin förbilligade
produkter samtidigt som hantverket på landsbygden
minskade kraftigt, självhushållning övergavs till förmån för handel, samhället urbaniserades och industrialiserades. Viktigast kanske är att inkomsterna generellt ökade i samhället, vilket gjorde att en marknad
alls kunde uppstå. Först då blev massproduktion möjlig.1
En annan konkret samhällelig sektor som vi alla –
liksom jordbruket – är beroende av, är skolväsendet.

1)

Brandt (1989); Fridlizius (1990); Kuuse (1970); McKendrick et al.
(1982).
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Kommersialiseringen av skolor innebar ett privat alternativ till de kommunala skolorna, en privatisering
om man så vill. Det innebär att det handlar om såväl
finansiering och ansvar som ideologi.2
Kommersialisering av universitetsvärlden i bemärkelsen att man söker skapa vinst från forskning, undervisning och andra aktiviteter, är något som i USA
skapades i samband med oljekrisen 1973. Då kunde
staten inte längre skjuta till ekonomiska medel till den
högre utbildningen och man blev därför tvungen att
vända sig utanför universiteten för att få forskningsanslag.3 Inom universitets- och forskarvärlden är det
kanske inom de medicinska och tekniska ämnesområdena som kommersialisering är mest självklart. Det
finns många exempel på sådana områden där den
givna inställningen är att man vill få ut sina produkter
eller tjänster på marknaden och kommersialisera dem
– i bemärkelsen sälja dem på en marknad och skapa
vinster.4
Jordbrukets, skolans och universitetens kommersialisering kan värderas på olika sätt, i huvudsak beroende på ideologisk ståndpunkt. Finansieringsformen får konsekvenser, och om dessa konsekvenser
kan man tycka mycket och olika. Kommersialiseringen av journalistiken har oftast setts som ett problem, medan synen på kommersialiseringen av jordbruk, skola och universitetsväsende uppvisar större
mångfald; det finns de som är för och de som är emot.

2)
3)
4)

Bok (2003); Molnar (1996).
Bok (2003); jfr Ohmann (2003).
Nordfors et al. (2003); Thore (2002); Wallin et al. (2004).
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Ett helt annat område där kommersialisering kan
ses som ett tydligt och mer självklart problem, handlar om människan i sig, hennes kropp, hälsa och identitet.5 Som ett konkret exempel kan nämnas den medicinska vetenskapen. Medicinsk vetenskap handlar
inte längre enbart om att bota och hjälpa patienter.
Plastikkirurgi, infertilitetskliniker och manipulation
av medicinska data inom läkemedelsindustrin är exempel på hur också detta område kommersialiserats.6
Nu talar vi inte längre bara om en finansieringsform,
utan om en klar normförskjutning och en ny marknad
som uppstått. Utan behov, ingen marknad. Hur behoven uppstått är en intressant fråga att diskutera, men
det kommer inte att göras här.
Mycket diskuterat och näraliggande journalistiksektorn är kommersialiseringen av populärkulturen
och konstarterna. Konstarterna diskuteras exempelvis
utifrån autenticitet och äkthet i relation till kommersialism som antas stå för motsatsen. Å andra sidan är
det naturligtvis inte självklart att något som är populärt också är kommersiellt i negativ bemärkelse – och
man riskerar att i kulturella sammanhang inta en ganska elitistisk position när man kritiserar de många
köparna av kommersiella/populära kulturprodukter:7
Compare a published poem written by an established,
critically esteemed, academically trained poet to one
written by a copywriter for a greeting card company. The
first would be admired as art, the second dismissed as

5)
6)
7)

Hesse-Biber (1996); Hochschild (1983, 2003).
Lyon & Mirivel (2010).
Jensen (1998:164).
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commercial product. But what is authentic about the
first and commercial about the second?

Det är ett resonemang som går att applicera på många
kulturprodukter, vare sig konst, musik eller litteratur.
Det går också att applicera på journalistik. Det ska vi
återkomma till längre fram i boken.
Ser vi till de senaste decennierna kan avreglering
fungera som ett samlingsbegrepp för mycket av det
som skett i samhället. Det handlar om allt från taxi
och post över elektricitet, telefoner och tågtrafik till
läkemedel och pensioner. Viktiga ingredienser i denna
process är också en allmän specialisering och segmentering.8 Samtidigt är det en process som pågått längre
än så, beroende på vilken del av samhället vi studerar.
I detta alltmer kommersialiserade och avreglerade
samhälle verkar de svenska medieföretagen på en
marknad tillsammans med andra medieföretag.
En alltmer konkurrensutsatt mediemarknad
När mediemarknaden som helhet diskuteras, befinner
vi oss fortfarande på den nivå som kan karaktäriseras
som indirekt ifråga om möjlig påverkan på journalistiken. Man kan diskutera hur stor den relevanta mediemarknaden är i konkurrenstermer, det vill säga vad
som är att betrakta som den primära mediemarknaden. Eftersom konkurrensen handlar om såväl tid
(konsumenternas) som pengar (annonsörernas och
konsumenternas) så är det relevant att analysera me-

8)

Sánches-Tabernero (2009).
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diemarknaden i ganska breda termer, alldeles särskilt
de senaste decennierna.
Det är möjligt att datera när konkurrensen ändrat
karaktär – och ökat – på den svenska mediemarknaden på flera olika sätt. Det första, och mest långsiktiga sättet, är att datera det till respektive mediums
start; ju fler medier, desto större konkurrens om publiken ifråga om såväl tid som pengar. Å andra sidan fyller olika medier olika funktioner och konkurrerar inte
nödvändigtvis om vare sig det ena eller andra. Men i
de fall vi talar om kommersiellt finansierade medier,
är det en konkurrens åtminstone om annonsörernas
medel.
Några ”gamla” kommersiella medier är bio, tidskrifter och dagspress som alla alltid varit kommersiellt finansierade. Sett till mediesystemet som helhet är
det hart när omöjligt att tänka sig att någon annan finansieringsform än reklam är möjlig, om innehållet
ska vara ungefär detsamma som nu. Alternativen är
licenser/avgifter och presstöd.9 Det innebär att mediesystemet i lexikal betydelse i huvudsak är kommersiellt idag.
I kapitel 1 finns en kort redogörelse för mediemarknadens utveckling i termer av allt fler medier och
allt större konkurrens. Jag lämnar därför den konkreta beskrivningen därhän här, och konstaterar att
utvecklingen innebär att alla medieföretag i större utsträckning än tidigare aktivt måste söka sin publik –
och i förekommande fall, sina annonsörer. Utveck-

9)

Se Gustafsson (2005). Jfr McAllister (1996).
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lingen resulterar också i att varje enskilt medium har
en numerärt mindre publik.10
Konkurrensen om annonsörernas pengar parallellt
med konkurrensen om människors tid och pengar, gör
att medieföretagen på ett annat sätt än tidigare måste
se om sina hus. Allt annat vore ett orimligt beteende.
Däremot går det naturligtvis att diskutera vilket som
är det bästa sättet att möta utvecklingen på – men att
den måste mötas, råder inga tvivel om. Samtidigt får
man inte glömma att villkoren ser olika ut för olika
medieformer. Dagspressen som ofta har ett geografiskt monopol lever under helt andra villkor än en
kommersiell tv-kanal. Som Alfonso Sánchez-Tabernero uttrycker det:11
With all this, it seems that we have definitely passed from
a daily meny – the same offer to everyone, with few variations – and are now able to choose (à la carte) /---/
Still, many offers with a generalistic character have not
lost their appeal /…/ as many people buy them, they fulfil
an integrating function in society.

Men också publiken har synpunkter på mediernas
kommersialisering. Ett fåtal studier finns på detta område,12 och en svensk sådan visar att publiken i
mycket hög grad instämmer i påståendet att innehållet
i dagspressen är mer kommersiellt idag än för tio år
sedan13. Exakt vad som avses med ett sådant instämmande i en enkät är omöjligt att svara på, men i frågor
10)
11)
12)
13)

Beam (2003); Hamilton (2006); Picard (2004, 2005, 2008).
Sánchez-Tabernero (2009:23, 26).
Bird (2000).
Wadbring & Bergström (2011).
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om dagspress tenderar svaren att i ganska stor utsträckning beröra kvällspress; det är de löpsedlarna
man ser. Ställs frågor om lokala morgontidningar blir
svaren annorlunda; då finns inte samma negativa uppfattningar.14
I termer av kommersialisering menar vissa forskare
att avregleringsprocessen av medieindustrin i bemärkelsen införandet av kommersiell radio och tv i sig har
lett till ett annan slags innehåll än tidigare, ett innehåll
som är mer sensationellt och homogent än vad det
tidigare har varit.15 Parallellt med avregleringen av
radio- och tv-marknaden har vi också sett en koncentration av ägandet, vilket vissa menar har lett till en
sämre journalistik än tidigare.16 Det är emellertid inte
nödvändigt att avregleringen eller ägarkoncentrationen i sig lett till ett annat innehåll, och det går inte empiriskt att fastslå att så är fallet. Sådana förändringar
kan ha betydelse, men det kan också vara en allmän
samhällsomvandling som spelat större roll för hur
mediernas innehåll utvecklats. Om man, som vissa
gör, fastslår att det är ägarkoncentrationen och avregleringen som spelar roll för mediernas innehåll, då
förbiser man den nivå där de enskilda företagen och
journalisterna befinner sig. Det är inte rimligt, för på
något vis är de ju onekligen involverade i hur journalistiken kommer att se ut – om man inte samtidigt vill
hävda att journalisterna är marionetter i marknadens
eller kanske ägarnas ledband. Men det tror jag inte att

14)
15)
16)

T.ex. Weibull (2011).
Balcytiene (2009); Papathanassopoulus (2001).
Kurpius (2003).
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någon vill. Innan vi går över till journalisterna och
kommersialiseringen – eller marknadsorienteringen –
ska vi emellertid säga något om enskilda företag.
Marknadsorienterade medieföretag
På den alltmer konkurrensutsatta marknaden verkar
de enskilda medieföretagen. Det råder en ömsesidig
relation mellan samhället och mediemarknaden i stort
visavi de enskilda medieföretagen. Ett företag kan inte
stå utanför förändringar som sker på dess marknad
och i samhället. Detsamma gäller de anställda i företagen som också möter utvecklingen, kanske tydligast
i relation till de enskilda företag de är anställda på,
som i sin tur möter utvecklingen av den konkurrensutsatta marknaden som i sin tur är en del av ett förändrat samhälle.
Att empiriskt studera ägandets betydelse för journalistikes innehåll i kausal bemärkelse är svårt, vilket
gör att sådana studier nästan helt lyser med sin frånvaro. Ägandet går inte att isolera från andra tänkbara
påverkansfaktorer. Däremot är det många forskare
som diskuterar relationen mellan ägande och journalistik, men utan empiriska studier. Att enskilda ägare
påverkade innehållet i tidningarna förr i tiden – då de
startades och drevs som idéburna publikationer – är
otvetydigt, men idag står enskilda ägare ofta långt
ifrån den konkreta journalistiken.17 En historisk översikt över fem svenska morgontidningar visar att ett
generationsskifte skedde på 1970-talet då övergången
17)

Jfr Sundin (2011).
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från en patriarkal och snarast auktoritär kultur påbörjades och gick mot en mer rationell och professionell företagskultur, präglad av en annan slags ledning
som byggde mer på förhandlingar. Det var bland annat resultatet av ett krav som ställdes från samhällets
sida i och med införandet av Medbestämmandelagen
(MBL). Förändringen innebar också att ledning tillsattes genom meriter snarare än släktskap. Någon linjär utveckling avseende ett marknadsorienterat tänkade har forskarna emellertid inte kunnat se.18
Vad säger den internationella forskningen på området då? Ägarskapet i sig, inklusive de vinstkrav som
detta medför, är en avgörande punkt för många forskare.19 Precis som för andra företag – exklusive public
service – finns ett krav på vinst inom medieföretagen.
I många länder, inklusive Sverige, har det skett stora
ägarförändringar de senaste decennierna. Den förändrade ledningen och det ändrade ägarskapet innebär
att journalistiken blivit en produkt bland andra produkter på ett sätt som den inte varit tidigare.20
Ett nästan lika viktigt drag som det ökade kravet
på vinst som förs fram i forskningen, är den förändrade attityden och de förändrade visionerna i företagen. Ekonomiska faktorer har blivit allt viktigare och
mer kortsiktiga på samma gång som redaktionella
överväganden blivit mindre viktiga.21 Med färre jour18)
19)

20)
21)

Djerf-Pierre & Weibull (2009). Jfr Ohlsson (2012).
T.ex. Demers & Merskin (2000); Picard (2004, 2008); Picard & van
Weezel (2008).
Allern (1997); Altmeppen (2010); McManus (1994).
Altmeppen (2010); Balcytiene (2009); Baldasty (1992); Picard (2004,
2008).
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nalister och redaktörer sägs det redaktionella innehållet ha förändrats.22 Ökad press från annonsörer och
publik är andra viktiga faktorer,23 liksom ökad press
från sponsorer24. Det finns endast ett fåtal forskare
som diskuterar detta tema på ett annorlunda sätt. Ett
exempel på alternativ analys är hypotesen att ekonomerna förvisso styr nyhetsredaktionerna, men att de
inte gör detta för att med nödvändighet kapa kostnader, utan för att höja kvaliteten.25 Svenska empiriska
studier visar, som redan nämnts, att kommersialiseringens negativa verkningar på journalistiken kan
ifrågasättas. Det handlar snarare om en professionalisering av såväl ägande som ledning i en allt mer komplex omvärld.26
Om vi koncentrerar oss på tidningsmarknaden,
vars journalistik kommer att vara i fokus i nästa kapitel, finns det åtminstone två fenomen som borde vara
relevanta när man ska analysera en förändrad journalistik i olika dagstidningar: konkurrensen och ägarförhållandena. Många studier diskuterar just dessa
båda faktorer.
Snart sagt varje ekonom fastslår att konkurrens är
något positivt för ett medieföretag. Medier (och därmed journalister) som är utsatta för konkurrens kan
inte låta bli att göra ett bra jobb, de gör mer undersökande journalistik, och även kvantiteten sägs vara sti22)
23)

24)
25)
26)

Machin & Niblock (2008).
Esser (1999); Price (2003). Det gäller även svensk public service-tv (Lindén, 2011).
Ottosen (2004).
Rolland (2006); jfr McQuail (1985).
Djerf-Pierre & Weibull (2009); Ohlsson (2012).
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mulerad av konkurrens.27 Samtidigt finns det invändningar mot att konkurrens så entydigt skulle vara positiv; det är mer komplext än så. Det kan till exempel
vara enskilda företags strategier som är viktigare än
marknadsstrukturen i sig,28 eller att konkurrensmarknader ger lägre vinst men högre journalistisk kvalitet.29
En andra faktor som kan vara viktig är ägarförhållanden. Privatägda företag kan tänkas vara mer kommersiella än andra, och icke vinstdrivande företag
borde ha sämst möjligheter på den ekonomiska marknaden.30 Alla internationella studier som berör ägande kan absolut inte översättas till svenska förhållanden, och det behövs också fler studier som tittar på
ägarskapets betydelse för journalistisk kvalitet.31 Att
medieägande inte spelar någon större roll för beslutsfattande om innehållet finns det emellertid studier
som visar.32 Ingen entydighet här heller således. Den
grundläggande frågan både ifråga om konkurrens och
ägarförhållanden är i huvudsak ekonomisk.
Hur ser då den ekonomiska utvecklingen ut på den
svenska dagstidningsmarknaden? Det som är mest intressant i detta sammanhang är hur vinstutvecklingen
ser ut för svenska tidningsföretag, med tanke på att en
stor del av debatten/kritiken handlar om medieföreta-

27)

28)
29)
30)
31)
32)

Beam (2003); Fengler & Ruß-Mohl (2008); Hollifield (2006); Rolland
(2006); van Cuilenburg (2000).
Young (2000).
Esser (1999); Hollifield (2006).
Picard (2008); Picard & van Weesel (2008); Yanich (2010).
An et al. (2006).
Demers & Merskin (2000).
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gens allt större vinstkrav. På 1980-talet gjorde dagspressen stora vinster, och låg under många år på en
bruttomarginal på 8–10 procent (se figur 3:1). År
2007 var nivån densamma, men däremellan har den
fluktuerat en del. Senaste mätpunkten som finns offentliggjord är 2010 där bruttomarginalen ligger på
lite drygt 6 procent.
Figur 3:1 Dagstidningsföretagens bruttomarginal 1976-2010
(procent)

Källa: Dagspressens ekonomi 2010 (2011).
Kommentar: Bruttomarginalen visar skillnaden mellan intäkter och kostnader.

Skillnaderna är emellertid stora mellan olika tidningar. Allra högst bruttomarginal har Dagens Industri med 22 procent, därefter Nya Wermlands-Tidningen och Nya Lidköpings-Tidningen med 19 respektive 18 procent. Den svenska dagspressen som
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bransch betraktad är alltså lönsam – men lönsamheten har inte ökat över tid.33
Ett annat mått som säger en del om den ekonomiska utvecklingen på marknaden är prenumerationsprisets förändring, det vill säga hur prissättningen gentemot läsarna sett ut över tid. I takt med att
allt fler medier sett dagens ljus, har konkurensen om
annonsintäkterna ökat. Läsarna, eller prenumeranterna om vi talar om de svenska mogontidningarna,
blir då allt viktigare för intäkterna i företaget. I figur
3:2 finns prenumerationspriset redovisat i fasta priser,
det vill säga i förhållande till konsumentprisindex.
Ökningen över tid är dramatisk.
Figur 3:2. Prenumerationsprisutveckling 1960-2007
(kronor i 2007 års penningvärde)

Kommentar: Uppgifter om prenumerationspriset är hämtade från Nya
Lundstedt på Kungliga biblioteket (www.kb.se) och är ett snitt av 18 tidningar med
olika marknadsvillkor; dock ingen så kallad andratidning.34

33)
34)

Dagspressens ekonomi 2010 (2011); Ots (2012).
Dagens Nyheter, Falu-Kuriren, Göteborgs-Posten, Gävle Dagblad, Hel-
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Det genomsnittliga prenumerationspriset för de 18 utvalda tidningarna var i 2007 års penningvärde 651
kronor vid det första mättillfället (1960) och 2135
kronor vid det sista mättillfället (2007). Det innebär
att en tidning är cirka 3,3 gånger dyrare i slutet av
2000-talets första decennium jämfört med vad den
var 1960.
Vad säger då dessa mått? Det mest uppenbara resultatet är att branschens ekonomiska utveckling antingen är stabil eller positiv. Måtten säger emellertid
ingenting om ökade vinstkrav eller hur intäkterna använts.
Journalistkårens allt större acceptans
På den mest direkta nivån finner vi journalisterna, de
som skapar journalistiken. De arbetar förvisso under
ekonomiska och andra villkor på sina redaktioner,
men icke desto mindre är de närmast den journalistiska produkten.
Journalistkåren befinner sig mellan marknaden
och företaget å ena sidan och den konkreta journalistiken å andra sidan och måste förhålla sig till båda.
Marknaden består av publiken och annonsörerna
men också exempelvis källorna, företaget består av redaktionsledningen men också av marknadsledningen
och ägarna.35 Journalisterna befinner sig därmed i

35)

singborgs Dagblad, Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen, Piteå-Tidningen,
SmålandsPosten, Sundsvalls Tidning, Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning,
VLT, Ystad Allehanda, Östgöta Correspondenten och Östersunds-Posten.
McManus (1994); Allern (2001).
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skärningspunkten mellan många olika intressen. Journalistyrket har dessutom radikalt förändrats över tid.
De tekniska förutsättningarna har ändrats, från att
det funnits flera yrkesgrupper som varit inblandade i
produktionen av tidningen till att journalisterna gör
det mesta själva, inklusive att producera och publicera
på olika plattformar. Man kan på ett annat sätt än
tidigare tala om en nyhetsfabrik – samtidigt som den
tidigare forskningen om 1960- och 1970-talets journalistik också talar om en nyhetsfabrik.36
Det finns ingen samlad statistik över hur antalet
anställda journalister inom dagspressen förändrats
över tid.37 Vad som är möjligt att studera över tid, åtminstone över några decennier, är hur antalet journalister och andra anställda i Tidningsutgivarnas medlemsföretag förändrats, hur antalet medlemmar i SJF
förändrats, samt hur stor andel av de svarande i de
journalistundersökningar som gjorts sedan 1989 som
arbetar inom dagspressen. Det blir grova mått som
inte är helt sanningsenliga, men som ändå kan ge en
indikation på utvecklingen. I figur 3:3 redovisas utvecklingen på Tidningsutgivarnas medlemsföretag de
två senaste decennierna.
Framför allt är det grafikerna som minskat i antal,
från nästan 7000 personer för 20 år sedan till cirka
2500 idag. På tjänstemannasidan minskade personalen snabbare än på journalistsidan under 1990-talet,

36)
37)

För en översikt, se Nygren (2008).
Det finns inte hos fackförbundet Svenska Journalistförbundet, inte heller
hos branschorganisationen Tidningsutgivarna eller arbetsgivarorganisation Medieföretagen Almega.
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men idag ligger dessa båda grupper nära varandra i
antalet anställda. Antalet journalister på TU:s medlemsföretag är ungefär 5000, mot 7000 för 20 år sedan. Sett till äldre uppgifter, men från färre tidningar,
så ökade antalet anställda fram till ungefär 1985 för
att därefter plana ut eller minska något.38 Den nedgång som kan ses beror rimligen på flera olika faktorer, kanske framför allt teknisk utveckling och en förändrad arbetsprocess.
Figur 3:3 Antalet anställda på Tidningsutgivarnas
medlemsföretag 1992-2011

Källa: Tidningsutgivarna

Åtminstone två ytterligare jämförelsepunkter finns.
Jämför vi med SJF:s statistik så ökade antalet medlemmar stadig fram till ungefär år 2000. Därefter ses en
nedgång: från nästan 20 000 medlemmar år 2005 till
38)

Weibull (2009).
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cirka 16 000 år 2010.39 Dock ingår förstås inte alla
journalister i SJF, samtidigt som där ingår många journalister som inte arbear på just tidningsföretag, även
om det är den största gruppen. En tredje jämförelsepunkt är andelen journalister som i en enkätundersökning säger sig arbeta inom dagspress, och sedan 1989
då det mättes första gången har det skett en klar nedgång; från 63 procent av medlemmarna i SJF 1989 till
49 procent 2005.40
Sammantaget kan vi genom dessa indikatorer konstatera att antalet journalister blivit färre inom dagspressen, men den mer precisa nivån är svår att med säkerhet säga någonting om. Antalet tidningar har inte
minskat,41 men formatbyte har lett till en nedgång i
antal sidor42 samtidigt som antalet plattformat som
journalisterna ska publicera sig på ökat43. Dock har
den tekniska utvecklingen också lett till att det är möjligt för färre att göra mer. Att arbetssituationen sammantaget blivit tyngre för journalisterna kan vi nog
utifrån ovanstående trots allt anta.44 Det behöver
emellertid inte ha någon koppling till det konkreta
journalistiska innehållet – men kan naturligtvis ha
det.
Forskare är överens om att journalistyrket inte är
en profession i traditionell bemärkelse.45 Yrket kräver
inte en formell utbildning eller kompetens, och någon
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Hadenius et al. (2011).
Edström (2007).
Hadenius et al. (2011).
Sternvik (2007).
Nygren (2008).
Jfr Nygren (2008).
T.ex. Asp (2007); Deuze (2005); Singer (2003); Wiik (2010).
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form av legitimation eller certifiering ges inte. Däremot finns sedan början av 1960-talet journalistutbildningar i Sverige,46 och sedan tidigare ett yrkesförbund, Sveriges Journalistförbund (SJF). Studier visar
att journalisterna, trots att de inte är en profession, är
en mycket homogen grupp i Sverige likväl som utomlands. Idealen är likartade, hur man uppfattar sin arbetssituation likaså.47 Istället för att tala om en profession, kan man tala om en semiprofession48 eller yrkesideologi49. Jag väljer det senare, eftersom begreppet ideologi signalerar en starkare gemenskap än en
semiprofession. Samtidigt finns det förstås individuella skillnader mellan journalister, precis som det gör
bland alla andra människor.
Det finns flera slags studier gjorda om journaliserna på temat journalistkåren och kommersialiseringen. För det första finns det studier om journalisterna som professionella utövare. Från en ekonomisk
synvinkel diskuteras exempelvis journalisternas egenintresse som maximalt sökande efter uppmärksamhet.
Som sådana ses de inte som anställda i allmänhetens
intresse, utan som professionella medarbetare som
minimerar sina egna ansträngningar för det arbete
som måste göras.50 Andra studier diskuterar journalisternas status, mer eller mindre genom att omvandla
dem till egna varumärken,51 och ytterligare andra stu46)
47)
48)
49)
50)
51)

För en översikt, se Gardeström (2011).
Donsbach (2004); Wiik (2010).
T.ex. Beam (2003).
Deuze (2005).
Fengler and Ruß-Mohl (2008); jfr Allern (2001).
Franklin (1997); Hamilton (2006); Papathanassopoulus (2001); Peck
(2000).
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dier fokuserar på det faktum att journalisterna blivit
delar av en sponsorkultur med ekonomiska band med
olika slags företag52.
För det andra finns det studier som behandlar
gränslandet mellan journalistik och underhållning liksom förhållandet mellan journalistik och information53 eller mellan journalistiska kulturer, där en distinktion kan ses mellan en kommersiell kultur och en
public service-kultur54.
För det tredje finns studier som handlar om journalisters attityder till kommersialisering eller tabloidisering.55 Ett exempel är en studie där journalisterna
ser kommersialisering som orsak till låg kvalitet i
journalistiken.56 Ett helt annat exempel handlar om
journalisternas syn på publikanpassning av journalistiken, som en slags public service mot publiken.57
Vad säger då svenska journalister om kommersialisering? Trots att begreppet kommersialisering är diffust och kan tolkas på olika sätt, har det använts i enkäter till journalister, och i vardagsspråket har de
flesta antagligen en allmän känsla för vad det innebär
och kan därför svara på frågan. När den svenska journalistkåren (år 2005 respektive 2011) fick ta ställning
till om arbetet som journalist var mer eller mindre
kommersiellt för fem till tio år sedan jämfört med i
dag, så kan de allra flesta ta ställning till det. Och sva52)
53)
54)
55)
56)
57)

Ottosen (2004).
Ottosen (2004).
Machill (1999).
Plasser (2005); Rhoufari (2000).
Plasser (2005); jfr Nygren (2008).
Gross et al. (2002).
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ret är glasklart: ja, det har förändrats och blivit mer
kommersiellt (figur 3:4).
Figur 3:4 Journalisters bedömning av arbetets kommersialisering idag jämfört med för 5–10 år sedan, 2005 respektive 2011
(procent)

Frågan löd: Om du tänker på hur det var att arbeta som journalist för 5–10 år sedan,
har det då blivit… mer eller mindre kommersiellt?
Kommentar: Bedömningen av arbetets kommersialisering jämfört med för 5–10
år sedan ingår i en svit om 10 delfrågor. Antalet svarande är cirka 1000 personer
respektive år.
Källa: Journalistundersökningen 2005 respektive 2011 vid JMG, Göteborgs universitet.

Det finns i princip ingen journalist som anser att kommersialiseringen minskat de senaste fem till tio åren
vad gäller journalistyrket, och alldeles särskilt gäller
det i 2011 års undersökning. Skillnaden mellan mätpunkterna är dessutom stor. Den bedömning som
gjordes 2005 handlar om hur journalisterna tyckte att
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arbetet hade förändrats ungefär från 1995-2000,
medan bedömningen som gjordes 2011 handlar om
hur de tyckte att förändringen sett ut ungefär sedan
sekelskiftet. Lägger man samman värdena 6–10 i figur
3:4, blir summan 55 procent i bedömningen 2005,
och 73 procent i bedömningen 2011. En klar ökning
således. Ungefär 40 respektive 23 procent procent menar att det inte är någon skillnad; en halvering på
dryga fem år. Skillnaderna inom journalistgruppen är
små. Det som framför allt spelar roll för den bedömning man gör, är den typ av företag man arbetar på.
Det är de journalister som arbetar i de mest kommersiella företagen – kvällspress, tidskrifter, gratistidningar, kommersiellt finansierade radio- och tv-stationer samt produktionsbolag – som instämmer i störst
utsträckning.58
Att göra retrospektiva bedömningar är dock alltid
svårt. Det ligger också en värderingsaspekt i bedömningen i och med att begreppet kommersialisering är
så ideologiskt färgat. Enligt flera fallstudier anser
svenska journalister att det ekonomiska perspektivet
har tagit över det redaktionella perspektivet, men de
slutsatser som kan dras är inte självklart att det ena
perspektivet tagit över efter det andra, utan snarare
att det ekonomiska och publicistiska perspektivet
vävts samman och att alla satsningar bedöms ur båda
perspektiven.59 Det i sin tur kan tolkas antingen som
att kommersialiseringen ökat eller att jämvikten mel-

58)
59)

För en mer detaljerad redovisning, se Wadbring (2007, 2010).
Nygren & Zuiderveld (2011:144).
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lan två krafter blivit mer balanserad – allt beroende på
ideologisk ståndpunkt.
Det finns ytterligare två frågor som ställts i den
svenska journalistundersökningen 1989 respektive
2005 (och delvis 2011), som kan ses som indikatorer
på hur journalisterna förhåller sig till kommersialisering på olika nivåer (figur 3:5). Det handlar dels om
synen på medierna i relation till publiken, dels om en
del av mediernas innehåll, nämligen kändisjournalistik.
Figur 3:5. Journalistkårens inställning till två aspekter av
kommersialisering, 1989, 2005 och 2011 (procent)

Frågan löd: Vilken är din åsikt om följande påståenden om massmedier och journalistik?
De båda påståendena ovan ingår i en svit om tiotalet påståenden av olika karaktär.
Kommentar: Staplarna visar andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet. Antalet svarande är cirka 1 000 personer respektive år. Frågan om att medierna ska ge publiken valuta för pengarna ställdes inte 2011.
Källa: Journalistundersökningen 2005 respektive 2011 vid JMG, Göteborgs universitet.

De båda påståenden som används som indikatorer på
synen på kommersialisering är på intet sätt uttömmande, utan får ses just som indikatorer. Andelen som
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instämmer i att medierna ska ge publiken valuta för
pengarna ökar mellan slutet av 1980-talet och mitten
av 2000-talets första decennium. Den frågan är tyvärr
inte ställd i 2011 års undersökning.
Kändisjournalistikens vara eller inte vara är tänkt
att fungera som ett mått på acceptans av kommersiellt
innehåll. Att färre instämmer i att kändisjournalistik
inte hör hemma i dagstidningar över tid tyder alltså på
en större acceptans för denna typ av innehåll – och
därmed en ökad grad av acceptans för ett kommersiellt innehåll. Samtidigt är det fortfarande en majoritet
som tycker att kändisjournalistiken inte hör hemma i
dagspressen, men andelen som instämmer i det negativa påstående att kändisjournalistik inte hör hemma
i dagstidningar minskar över tid. Nästan hälften av
journalistkåren accepterar det som ett inslag i dagspressen – och då inte formulerat som enbart kvällspressen, utan just dagspressen.
Är då journalistkåren lika enig i dessa båda påståenden som de var ifråga om arbetets allmänna kommersialisering? Svaret är i huvudsak ja. Hur gammal
man är och var man arbetar spelar emellertid viss roll
för inställningen.60 Samstämmigheten tyder på att de
journalistiska normerna är mycket starka.
Ett mediesamhälle i förändring
Hur kan då kommersialiseringsprocessen sammanfattas? Tveklöst så är samhället som helhet statt i omvandling, och medievärlden med det. Det som kan
60)

Se Wadbring (2007).
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kallas för en kommersialiseringsprocess eller marknadsorientering handlar om förändring på många
centrala punkter i samhället – allt från skola och universitetsvärld över jordbruk och turism till konstarterna – och medierna som marknader och företag är
bara en sektor bland andra sektorer som förändras.
Detsamma gäller journalistkåren. Journalisterna
betraktar sitt arbete som mer kommersiellt idag, samtidigt som det också finns en större acceptans för att
så är fallet. Över tid är det allt fler som är uppvuxna i
ett medielandskap med stor konkurrens, vilket gör att
det blir självklart och accepterat i högre grad – även
om det fortfarande finns ett starkt och gemensamt
motstånd.
Frågan om huruvida en högre grad av ekonomisk
orientering hos företagen och en något högre grad av
acceptans hos journalistkåren har någon betydelse för
det journalistiska innehållet är däremot inte besvarad.
I nästa kapitel ska vi gå över till den.
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4. Tabloidisering av
journalistiken
Målet med i stort sett alla studier av kommersialisering, marknadsorientering eller tabloidisering är att
kunna säga något om mediernas innehåll. Det är det
jag har valt att kalla tabloidisering och är det begrepp
som jag i huvudsak kommer att använda i detta kapitel – oavsett vad andra enskilda forskare själva använt
för begrepp.
Tabloidisiering är inget positivt epitet. Det handlar
i nästan alla gjorda studier om något som är negativt,
på så sätt att kvaliteten är låg eller har blivit sämre
över tid. Det är innehållet, formen och presentationen
av nyheter som är i fokus. Och även om termen tabloid i grunden betecknar ett speciellt tidningsformat,1 kan tabloidisering som fenomen mycket väl omfatta också andra slag av medier.
Kärnan i många av de tidigare gjorda studierna är
att nyheterna innehållet mer mjuka nyheter och färre
hårda nyheter idag än tidigare.2 Denna förändring
från hårda till mjuka nyheter innebär till exempel en

1)

2)

Från allra första början är det emellertid inte någon medieterm, utan det
var benämningen på små piller i koncentrerad form, alkaloidtabletter
(Sternvik, 2007).
T.ex. Beam (2003); Franklin (1997); Hamilton (2006); Papathanassopoulos (2001); Plasser (2005); Reinemann et al. (2011); Uribe & Gunter
(2004); Winston (2002).
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personifiering och privatisering av politik, mindre politisk täckning, mer livsstilsmaterial och mer underhållning.3 Vissa forskare framhåller också att en ökad
grad av visualisering är ett viktigt drag i tabloidiseringsprocessen.4 Generellt återfinns i studierna allt
från solid forskning om mediers form och innehåll till
mycket svepande uttalanden om hur saker och ting
förhåller sig.
Konkreta resultat från studier av tabloidisering är
blandade. Å ena sidan finns det studier som visar att
det har skett en förändring från hårda till mjuka nyheter över tid,5 å andra sidan att detta inte skett6. I viss
utsträckning kan skillnader i resultat hänföras till
skillnader i operationalisering av begeppen.7 Vidare
finner vi studier där tabloidiseringen av brittiska tabloider (det vill säga kvällstidningar) har skett i bemärkelsen en förändring i kvalitetet ifråga om form
och stil, men inte ifråga om innehåll,8 liksom att Tyskland är mindre tabloidiserat än Storbritannien, troligen på grund av mindre konkurrens9. En studie visar
också att vissa indikatorer pekar mot att journalistiken tabloidiserats medan andra indikatorer pekar på
att så inte skett.10

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

T.ex. Altmeppen (2010); Balcytiene (2009); Baldasty (1992); Plasser
(2005); Picard (2005).
Machin & Niblock (2008); Papathanassopoulos (2001); Uribe & Gunter
(2004).
Plasser (2005).
Winston (2002).
För en översikt, se Reinemann et al. (2011).
Uribe & Gunter (2004).
Esser (1999).
Beam (2003).
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Vad gäller den svenska forskningen om journalistikens tabloidisering handlar den i huvudsak om tv11
medan den kanske mest omfattande studien om pressens tabloidisering i huvudsak handlar om vad som
händer i nyhetsrummet12.
Ovanstående är ett urval av studier på temat. Viktigast att visa är att resultaten inte är entydiga eller
självklara. Den här typen av studier är sällan eller aldrig gjorda av ekonomer – även om också dessa uttalar
sig om journalistikens innehåll – utan alltid av medieoch journalistikforskare.13 Så långt litteraturen. Nästa
fråga blir hur detta kan undersökas i Sverige – och
allra helst utan de brister som mycket av den internationella forskningen faktiskt uppvisar. Jag avser då
framför allt att de flesta internationella studier inte
har ett tidsperspektiv, utan är momentana studier av
innehållet och alltså inte kan uttala sig om förändringar över tid – även om de flesta gör just det ändå.
Design av en svensk innehållsstudie
Studien om journalistikens utveckling över tid kräver
en närmare presentation. Det övergripande syftet för
den empiriska studien är att analysera om och på vilket sätt journalistiken förändrats över tid. Det är ett
omfattande syfte, och ett antal avgränsningar är därför gjorda.
11)

12)
13)

T.ex. Asp (1995); Djerf-Pierre & Weibull (2001); Jönsson & Strömbäck
(2004).
Hultén (1999).
Det finns emellertid exempel på ekonomer som uppmanar till att också
de ska arbeta med innehållsanalyser, och har gjort en guide för hur det
skulle kunna göras (se Fico et al., 2008).
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Generellt gäller att om det ska vara möjligt att uttala sig om huruvida något förändrat sig, är det helt
avgörande att göra en studie över tid. Det är det första
kriteriet. Det andra kriteriet är att försöka konstanthålla för så mycket som möjligt i jämförelsen. Ett
tredje kriterium är att göra ett urval som går att
koppla till någon av de andra nivåerna – journalisterna, företagen, marknaden och kulturen. Det sistnämnda har visat sig svårt, men jag har gjort försök
med ett sådant urval (se vidare nedan). Att också hitta
goda indikatorer på vari tabloidiseringen består är ett
fjärde kriterium.
Det första kriteriet, att göra en studie över tid,
innebär att designen av denna studie sträcker från
1960 till 2010. Det är därmed femtio års utveckling
som täcks, om än med glesa nedslag. Skälet till startåret är att det är ungefär då vi kan börja tala om att
en professionalisering av journaliskåren tog fart,14
och vi vet att det är i mitten av 1960-talet som tv-journalistiken övergår från att vara informationsförmedlare till att snarare bli tydligt granskande.15 Nedslagen
i tid är 1960, 1980, 2000 och 2010, men för några av
de övergripande variablerna varje decennium sedan
1960 (det vill säga sex mättillfällen).
Kriterium nummer två, att försöka konstanthålla
för så mycket som möjligt, är skälet till att välja just
morgontidningsbranschen. Som bransch betraktat
har den alltid varit kommersiellt finansierad (även om
presstödet står för en del av finansieringen) och utma14)
15)

Gardeström (2011); Weibull (1991).
Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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ningarna har genom medieutvecklingen varit likartade, samtidigt som vissa tidningar drabbats hårdare
av utveckling än andra.
För att begränsa studien valdes fyra morgontidningar ut. Det kan tyckas klent, men innehållsanalys
är en synnerligen arbetskrävande metod varför det bedömdes vara viktigare att studera tidningarna över
lång tid än att studera många tidningar. De fyra tidningar som innehållsanalysen baseras på är Dagens
Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, SmålandsPosten samt Nya Wermlands-Tidningen. Tidningarna
är olikartade till sin karaktär:
• Nya Wermlands-Tidningen (m) verkar på en konkurrensutsatt marknad, och har alltid varit den
större av de två tidningarna på marknaden. Den
verkar idag på en av mycket få orter som har en reell konkurrens genom att det är skilda ägare till de
båda tidningarna i regionen. Den är privatägd, och
har alltid varit det.
• Smålandsposten (m) verkar inte på en konkurrensutsatt marknad, utan på en monopolmarknad. Så
har det i huvudsak alltid varit (konkurrens med
den mindre Kronobergaren fanns dock tidigare)
vilket innebär att den har en helt annan position än
NWT. Smp var länge stiftelseägd, och är idag ägd
av Gota Media.
• Dagens Nyheter (ob lib) verkar på en konkurrensutsatt marknad, och har alltid gjort. Precis som
NWT har DN varit den större tidningen på orten
men är idag nummer två på orten om man räknar
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med den dagliga gratistidningen Metro. Dagens
Nyheter är privatägd, och har alltid varit det.
• Norrländska Socialdemokraten (s) verkar på en
konkurrensutsatt marknad, men är den klart starkare av de båda tidningarna. Länge var NSD stiftelseägd, men ingår nu i Norrköpings Tidningars
Media.
Sammantaget innebär det att de fyra tidningarna är
såväl lika som olika. Tre av dem verkar på konkurrensutsatta marknader, om än i olika grad, medan den
fjärde inte gör det. De politiska signaturerna är olikartade. Såväl privat- som stiftelseägda tidningar ingår.
De befinner sig dessutom i olika slags geografiska
sammanhang: storstad såväl som landsort, norr såväl
som söder.
Det fjärde kriteriet, indikatorer på vad som kan
karaktäriseras som ett tabloidiserat innehåll, utvecklas i nästa avsnitt.
Indikatorer på tabloidisering
Det finns en stor mängd studier som gått igenom
aspekter av det de kallar för kommersialisering,
tabloidisering, popularisering eller liknande. När
dessa studier – som samtliga nämnts ovan – sammanfattas och görs mätbara, har denna studie landat i att
följande fem områden är rimliga att studera, där både
form och innehåll är viktigt:
• Den första delen handlar om struktur i bemärkelsen mängden material, samt hur den övergripande
innehållsfördelningen ser ut avseende bilagor,
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Fullformatstidningar 1960. Luftighet var inte det mest framträdande draget.

Tabloider 2010. Bilder och tydlighet dominerar.

annonser, servicematerial respektive redaktionellt
material. Det är det sistnämnda som är kostsamt
att producera, medan servicematerial är billigt och
annonsmaterialet står för intäkterna.
• Den andra delen handlar än mer konkret om pris,
i bemärkelsen dyrt och billigt redaktionellt material.16 Det är det lokala materialet som är kostsamt
att producera eftersom det i huvudsak är det som
de egna journalisterna skriver, medan annat kan
köpas in eller delas med andra. Å andra sidan är
det förstås också det lokala materialet som ger tidningen dess särart – åtminstone för de lokala tidningarna. Bearbetningsgraden spelar också roll då
det är betydligt billigare att producera korta och
raka nyheter än bearbetade analyser. Till detta kan
också fogas grad av granskande journalistik, eller
annorlunda uttryckt: från textreklam till granskning.
• Den tredje delen handlar om bildbehandlingen, i
termer av mängd bildsatta artiklar. Ett drag i tabloidisieringsprocessen är att arbeta mer med bilder.17
• Den fjärde delen berör ämnesinnehållet, ifråga om
såväl bredd som ämnsval. Ofta diskuterar man
detta i termer av hårda och mjuka nyheter, och
ibland får övergången från hårda till mjuka nyheter stå som synonym till kommersialisering/tabloidisering/popularisering etcetera.18

16)
17)
18)

Jfr Allern (2001); McManus (1994); Fengler & Ruß-Mohl (2008).
Machin & Niblock (2008).
Reinemann et al. (2011).
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• En femte del handlar om uppfattningen att fokus i
nyheterna har gått i riktningen mot en högre grad
av personifiering och privatisering.19
Dessa fem områden återfinns i studien nedan och därmed går vi över till hur formen och innehållet ser ut i
de fyra tidningar som ingår i analysen. Mer metoddetaljer återfinns i bilagan, inklusive kodschema.
Strukturförändringar
Vi startar med den övergripande frågeställningen som
i huvudsak behandlar formen och strukturen, inte det
konkreta innehållet. Totalt ingår 17 086 analysenheter i form av artiklar och notiser (se Figur 1 i tabellbilagan på sidan 149 för exakt fördelning), fördelade
på sammantaget 6 800 sidor i tidningarna. Dagens
Nyheter är den enda sjudagarstidningen i urvalet,
medan övriga är sexdagarstidningar; Smålandsposten
utkom dock endast fyra dagar i veckan 1960 och
1970.
I figur 4:1 finns en första översikt över hur tidningarnas omfattning förändrats, omräknat till tabloidsidor en genomsnittlig dag för att det ska vara enklare
att jämföra dem både mellan titlar och över tid.
År 2010 är samtliga tidningar i tabloidformat,
medan fullformat har dominerat fram till dess. Dagens Nyheter skiljer sig radikalt från övriga tidningar
genom att kraftigt minska antalet sidor mellan 2000
och 2010. År 2000 hade DN i snitt 146 tabloidsidor
19)

van Aelst et al. (2011).
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(omräknat från fullformat) för att tio år senare ha ett
snitt på 99 tabloidsidor. Det är fortfarande en omfångsrik tidning, men den trend mot mer och mer material som kunde ses fram till år 2000 är radikalt bruten. År 2010 är antalet sidor ungefär detsamma som
1960.
Figur 4:1 Antalet sidor en genomsnittlig dag inklusive bilagor,
1960-2010 (medelvärde; tabloidsidor)

Kommentar: DN, Smp och NWT var fullformat till och med år 2000, och tabloidformat år 2010. NSD var fullformat 1960–1970, berliner 1980–1990 och tabloid
2000–2010. Här är samtliga omräknade till tabloidsidor för att en så god jämförbarhet över tid som möjligt.

Övriga tidningar uppvisar ungefär samma utveckling,
men förändringen är mer modest. Smålandsposten
och Nya Wermlands-Tidningen ökar precis som Dagens Nyheter i antal sidor fram till år 2000 för att sedan minska något. Formatförändringen sker också
mellan dessa båda år för båda tidningarna. Norrländska Socialdemokraten bryter trenden tio år tidigare,
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år 2000, för att sedan öka något till år 2010. Den har
bytt format två gånger under undersökningsperioden.
Huruvida det är formatförändringen eller något
annat som spelat roll för nedgången i sidor vid den senaste mätpunkten kan vi bara spekulera i. En avhandling från 2007 som handlar om just formatförändringen visar emellertid att det finns en generell nedgång i sidor då tidningar gick över till tabloidformat.20
I redovisningen ovan ingår såväl huvudtidning som
bilagor. Och bilagorna är relativt många, även om det
skiljer sig mellan tidningarna. De är genomgående
medräknade i analysen då de ju självklart hör ihop
med tidningen. I tabell 4:1 finns en översikt över vilken slags bilagor som finns olika år i olika tidningar, i
de fall de utkom den undersökta veckan. År 1960
fanns inga bilagor alls.
Tabell 4:1 Veckoutgivna bilagor 1970-2010
Smp

NWT

1970

DN

Lokala editio- –
nerade bilagor

NSD

–

–

1980

Annons
Sport
Lokala editio- Fritid
nerade bilagor
På stan
Söndag

Lördag

Helg

1990

2 x platsannonser
På stan
TV

Annons
Tvärz
Lördag

Spel

Sport
Sport och spel
Mixx
Lördax!

Tabellen fortsätter på nästa sida.
20)

Sternvik (2007).
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DN

NSD

Smp

NWT

2000

TV
Jobb
Annons
På stan
Lördagsöndag
Jobb
Resor
Bostad

Sport
Sport och spel
TV
Norrländskan

TV
Lördag

Motor
TV

2010

TV
Motor
Mera sport
Söndag

TV

Hus & hem
Hela veckans
fredag med
TV
Bostad
Motor
Lördag
Söndag

Helg med TV

Kommentar: År 1960 fanns inga bilagor den undersökta veckan. Eftersom analysen är gjord utifrån olika arkiv kan någon bilaga saknas, men efter kontroll i Nya
Lundstedt så bör det inte vara fallet. Å andra sidan finns i arkivmaterialet bilagor
som saknas i Nya Lundstedts förteckning, vilket antingen innebär att Nya
Lundstedt inte är helt komplett, eller att bilagan inte är reguljär.

Dagens Nyheter är den som över tid haft flest bilagor,
men 2010 är det Smålandsposten som dominerar
ifråga om antal bilagor. DN var först ut, 1970, och generellt är det storstadstidningarna som går i bräschen
för det som är nytt, medan landsortstidningarna följer
efter.21
Ibland talas det om en informations-, service- och
bilagehysteri när tabloidisering diskuteras.22 Vad det
handlar om är dels ett billigt innehåll, dels att man har
annonser som ”måste” omges med ett redaktionellt
innehåll. Någon sådan direkt ökning av bilagor över
tid kan inte ses, mer än att bilagor som fenomen tycks
21)
22)

Nilsson & Severinsson (2001).
T.ex. Ekecrantz och Olsson (1990); Hultén (1993).
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spritt efter 1970-talet. Karaktären på bilagorna är relativt olikartad; vanligast är sport-, spel-, tv- och helgbilaga. Mängden bilagematerial är emellertid inte
överväldigande, och utvecklingen är heller inte linjär.
Vi kan också konstatera att den typ av bilagor som
bygger på annonser med visst redaktionellt innehåll
som ackompanjemang – exempelvis motor och bostad
– inte dominerar. Det handlar lika mycket om helgläsning, som ger en annan slags mervärde.
Nästa fråga inom ramen för struktur handlar om
vad som finns på alla de 6 800 sidorna i tidningarna.
Redaktionellt material innebär allt som är skapat och
bearbetat av journalister, medan servicematerial är exempelvis börsmaterial, sportresultat, korsord eller serier. För 50 år sedan var detta materialet lite annorlunda jämfört med idag med exempelvis fartygsnytt,
livdjursauktioner och grönsaksnoteringar. Det ser
man inte så ofta idag!
Den huvudsakliga del av tidningen som kan vara
lite svår att bedöma på detta övergripande sätt, är familjesidorna. Vad som ska betraktas som servicematerial respektive annonser är inte alltid helt klart, framför allt inte under den tidiga delen av undersökningsperioden. Annonser är annars i huvudsak lätta att avgränsa, men på 1960-talet var det inte lika lätt som
senare. Då kunde annonser vara väldigt lika notiser,
som en kort text helt enkelt. Ofta var de emellertid
samlade på ett och samma ställe och därmed identifierbara, så avgränsningsproblematiken bör inte ha
påverkat resultatet.
Det är framför allt 1960-talet som skiljer sig från
senare tiders tidningar. Ett exempel är Smålandspos4. Tabloidisering av journalistiken | 75

ten som 1960 inledde tidningen med sex annonssidor
innan den redaktionella förstasidan kom. I figur 4:2
finns en uppställning som dels visar det genomsnittliga antalet sidor, dels hur olika innehåll fördelas över
dessa sidor. Även här är allt omräknat till tabloidsidor
för att underlätta jämförelser. Redovisningen är också
gjord i antal sidor, inte procentuell fördelning. I tabellbilagan finns figuren i tabellform istället (Tabell 1).
Figur 4:2 Tidningarnas övergripande innehåll en genomsnittlig dag inklusive bilagor, 1960-2010 (antal tabloidsidor)

Kommentar: DN, Smp och NWT var fullformat t.o.m. år 2000, och tabloidformat
år 2010. NSD var fullformat 1960-1970, berliner 1980-1990 och tabloid 20002010. Här är samtliga omräknade till tabloidsidor för att få en så god jämförbarhet
över tid som möjligt.

Antalet redaktionella sidor är förvånansvärt likartat
mellan de fyra tidningarna. En rimlig förväntning är
ju annars att Dagens Nyheter skulle innehålla mer redaktionellt material än övriga tidningar, vilket den
förvisso gör – men inte i så stor utsträckning. Där-

76 | 4. Tabloidisering av journalistiken

emot är den oerhört mycket mer omfångsrik, totalt
sett.
Det som framför allt skiljer Dagens Nyheter radikalt från övriga tidningar är den stora mängden annonser. Det gäller ända fram till år 2000, då annonser
är det klart dominerande innehållet i tidningarna. År
2010 är det ungefär lika mycket redaktionellt innehåll
som annonser i DN.
För övriga tidningar dominerar det redaktionella
materialet kraftigt samtliga år. Generellt har servicematerialet ökat något över tid, utom vid sista mättillfället, men det är fortfarande en relativt liten del av
tidningarnas innehåll. Primärt är det börs, sport &
spel samt tv-material som räknas som servicematerial.
En del av ökningen bör ha att göra med ökningen av
mängden tv-kanaler som i sin tur leder till ett mer omfattande tv-material.
Mängden annonser har förändrats kraftigt över
tid. Från att i huvudsak ha ökat i samtliga tidningar
vid de första mättillfällena har andelen gått ned mellan 2000 och 2010 för samtliga tidningar utom Norrländska Socialdemokraten; NSD har genomgående en
liten andel annonser. Den huvudsakliga förklaringen
till detta torde ha att göra med formatförändringen.
En helsidesannons på en broadsheetsida kom efter
formatbytet att bli en helsidesannons på en tabloidsida. I en mätning som den här, blir annonsmängden
då inte helt jämförbar med redaktionell text där arbetsinsatsen för en helsida text är betydligt större i en
fullformatstidning än en tabloid. En bidragande förklaring, men rimligen inte alls lika viktig, är att vi ser
ett utslag av den ökade konkurrensen om annonsörer4. Tabloidisering av journalistiken | 77

nas medel som också syns i annonsstatistiken. Även
om annonskakan som helhet ökat över tid, kommer
en allt mindre del tidningarna tillgodo.23
Vad kan man då säga om den strukturella förändringen? Vi kan sammanfatta enligt följande:
• En ökning i omfång tills alla tidningar byter till tabloidformat – då går omfånget ned.
• Ingen entydig utveckling av mängden veckoutgivna bilagor.
• En minskande andel annonser, en ökande andel redaktionellt material och en ökning av servicematerial över tid fram till år 2000.
Strukturen i sig säger mest något om förutsättningarna för innehållet. Viktigast här är att konstatera att
det redaktionella materialet i huvudsak har ökat över
tid. Dagens Nyheter är den tidning som radikalt skiljer sig från de övriga, genom att vara en storstadstidning. Från att ha varit mycket omfattande, har den
närmat sig landsortspressen i omfång.
I huvudsak lokalt, kort och rutinerat
Inom ramen för det redaktionella materialet kan man
resonera i termer av kostnader, om huruvida det är
självproducerat eller inte.24 Dagens Nyheter skiljer sig
från övriga tidningar genom att ha egna utrikeskorrespondenter, och producerar därmed även en del utrikesmaterial själva. Redan på 1930-talet hade Da23)
24)

IRM (löpande).
T.ex. Picard (2004).
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gens Nyheter relativt fasta frilansare, och på 1950talet fanns anställda utrikeskorrespondenter.25 För
övriga tidningar gäller i huvudsak att det är det lokala
materialet som man själv tar fram, och som därmed
också är det kostsamma. Inrikes och utrikes köps i huvudsak från en nyhetsbyrå.26 I figur 4:3 redovisas hur
det redaktionella innehållet är fördelat med hänsyn
till vilken geografisk nivå det handlar om. I tabellbilagan finns figuren i tabellform istället (Tabell 2).
Figur 4:3 Geografisk fördelning av innehållet 1960-2010
(procent)

Kommentar: De artikeltyper som ingår i analysen är rutinnyheter, nyhetsanalyser, specialreportage/granskning, råd/servicejournalistik samt featurematerial.

25)
26)

Hadenius (2002).
Ett alternativt sätt att analysera mängden köpt material hade varit att
studera mängden TT-material i relation till material skapat av de egna
journalisterna. En sådan jämförelse blir emellertid inte rättvisande över
tid eftersom sättet att underteckna en artikel förändrats kraftigt.
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Återigen skiljer sig Dagens Nyheter från övriga tidningar genom att inte primärt vara en lokaltidning,
vare sig 1960 eller 2010. Det är en tidning med klar
nationell prägel, och med mycket internationellt innehåll; mer utrikesrapportering än lokaljournalistik
samtliga år utom 1980. Andelen utrikesnyheter i
DN:s utbud är likartad radio och tv – andelen utrikesnyheter i radio och tv under 1960-1995 låg på cirka
30 procent av inslagen.27
Norrländska Socialdemokraten och Nya Wermlands-Tidningen liknar varandra genom att det skett
en stor förändring mellan 1960 och 1980. Någonstans däremellan gick de över till en lokal prägel, något de inte hade 1960. Man kan anta att det är ett utslag av journalistikens professionalisering och en satsning på eget material istället för inköpt material. Samtidigt är ett intryck av kodningen att såväl NSD som
NWT under 1960 hade en kvalificerad och egenproducerad journalistik bland annat i form av kulturdebatt. En sådan journalistik är ju emellertid inte med
någon självklarhet lokal. Smålandsposten däremot,
har under hela den undersökta perioden varit en lokaltidning.28
På samma sätt som det lokala materialet generellt
är det kostsamma materialet, gäller att vissa typer av
innehåll är mer resurskrävande än annat. Att göra
specialgranskningar eller gräv tar oändligt mycket
mer tid än att rutinrapportera från kommunkansliets
27)
28)

Djerf-Pierre & Weibull (2001).
Enligt Den svenska pressens historia (2001) har Smålandsposten emellertid tidigare inte varit lokal, utan snarare varit känd för sin stora andel utrikesnyheter.

80 | 4. Tabloidisering av journalistiken

diarium eller följa vad som händer i polisradion. Figur
4:4 visar fördelningen av olika typer av artiklar i tidningar. Liksom tidigare, finns i tabellbilagan motsvarande data i tabellform (Tabell 3).
Figur 4:4 Olika typer av artiklar 1960-2010 (procent)

Kommentar: Observera att kategorin Råd/service inte någon gång uppgår till mer
än 1 (en) procent av innehållet och således i princip inte syns i figuren. I kategorin
notiser ingår även ensamstående rubriker, lätta sidan, minnen från förr.

I samtliga tidningar alla år återfinns en stor mängd
notiser och rutinnyheter. En daglig tidning består av
mycket snabba och ofta kort nyheter. Var brann det
igår, vilket olycka skedde var och vilket mål diskuterades i tingsrätten respektive matchen? Ett exempel på
hur det kan se ut på några inledande sidor i en av de
undersökta tidningarna är följande rubriker från
2010:29
29)

Ett något hårdraget urval dock; ett fåtal andra nyheter återfanns mellan
dessa rubriker.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försvunnen 19-åring hittad död
Den vilda flykten
Familjen hoppade ut från brinnande villa
Polis nära bli påkörd
20-åring anmälde våldtäkt
Stort gängbråk i Xxxxx
Bilist till sjukhus efter krock med lyktstolpe
Rånaren anmälde sig själv
Telesabotage

Denna typ av nyheter – rutinnyheter och notiser –
minskar i Dagens Nyheter över tid, från att ha varit
cirka 85 procent av materialet 1960 till knappa 70
femtio år senare. För de övriga tidningarna är utvecklingen lite olikartad och i de flesta fall inte heller linjär.
Undantaget från det sistnämnda påståendet är Smålandsposten vars andel notiser minskar mellan de
båda sista mätpunkterna. Deras redigering av tidningen är mycket speciell, och den innehåller många
mindre artiklar i form av rutinnyheter istället för notiser om motsvarande innehåll.
Ovanstående typ av nyheter är sådana som med
lätthet skulle kunna flyttas till nätet – och så har det
ofta låtit i diskussionerna kring hur de olika publiceringskanalerna ska användas på bästa sätt; fördjupning i papperstidningen och de snabba nyheterna på
nätet.30 Det är möjligt att nyheterna finns på nätet,
men de har inte precis flyttat dit, utan finns också i
papperstidningen.
30)

Medievärlden (löpande); jfr Nygren & Zuiderveld (2011); Westlund
(2011).
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Andelen fördjupande nyheter är inte särskilt omfattande, sett i det stora hela. Utvecklingen av denna
typ av nyheter är inte linjär. Med tanke på tidningarnas utveckling på internet och diskussioner om att de
snabba nyheterna ska ligga på sajten och papperstidningen ska satsa på fördjupningar så borde andelen
fördjupningar varit störst år 2010. Så är inte fallet.
Mängden familjematerial har alltid varit liten i Dagens Nyheter, men har i övriga tidningar förändrats
radikalt över tid. Från att ha varit närmare 20 procent
av antalet artiklar är det år 2010 nere på mellan 1 och
3 procent. Antaligen är också detta ett utslag av den
journalistiska professionaliseringen och en förändrad
syn på vad som är en nyhet. Generellt är det också så
att notisformerna Dödsfall och Jordfästningar har
minskat till förmån för annonser om detsamma.
Råd- och servicejournalistik lyser nästan helt med
sin frånvaro. Inte något år och hos någon tidning uppgår det till mer än 1 procent av artiklarna. I de fall det
förekommer, är det oftast i form av tester av gummistövlar, barnvagnar eller liknande.
Opinionsjournalistiken har ökat över tid i samtliga
tidningar. I Norrländska Socialdemokraten var det
emellertid mest sådant innehåll år 2000, men i övriga
tidningar har det ökat linjärt, och är som mest år
2010. Särskilt märkbart är det i Dagens Nyheter där
25 procent av artiklarna och notiserna år 2010 består
av opinionsjournalistik, eller opinionsyttringar, av
olika slag. Också Smålandsposten har en stor andel
opinionsjournalistik, nästan 20 procent. En förklaring är att varje enhet som kodas är just en enhet, och
inte har något att göra med storleken på opinionsytt4. Tabloidisering av journalistiken | 83

ringen. Något som blivit vanligt 2010 är SMS-insändare, vilket spelar roll i detta sammanhang. På litet utrymme får man plats med många sådana, och varje
enskild kodas.
Men det skiljer sig också åt vilken slags opinionsjournalistik tidningarna har. I tabell 4:2 finns en redovisning av allt slags ”tyckande” i tidningarna.
Tabell 4:2 Fördelning av olika slags opinionsjournalistik
1960-2010 (procent)
Ledare

Recensioner

Kolumn
krönika

1960

25

53

7

9

7

101

139

1980

31

28

20

14

8

101

161

2000

23

28

27

8

15

101

178

2010

13

39

17

4

27

100

283

1960

33

35

13

1

19

101

86

1980

32

13

8

4

42

99

158

2000

12

9

10

7

62

100

174

2010

12

21

21

9

37

100

105

1960

33

25

31

0

11

100

36

1980

15

39

14

1

31

100

93

2000

16

20

13

13

38

100

119

2010

13

22

18

6

42

101

160

1960

35

20

39

5

1

100

65

1980

30

22

20

3

25

100

96

2000

11

15

9

11

54

100

124

2010

16

32

8

11

33

100

141

Debatt

Insändare

Summa Antal
procent artiklar

DN

NSD

Smp

NWT
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Sammantaget ökar antalet enheter stort i Dagens Nyheter (spalten längst till höger) mellan 2000 och 2010,
från 178 till 282. SMS-insändare står för en stor del
av förklaringen här. Antalet enheter ökar linjärt från
1960 till 2010 i Smålandsposten och Nya WermlandsTidningen, medan antalet för Norrländska Socialdemokraten är som högst år 2000.
Antalet ledarartiklar har minskat hos samtliga tidningar, men vid lite olika tidpunkter. I Dagens Nyheter minskar det senast, mellan 2000 och 2010. I Norrländska Socialdemokraten och Nya Wermlands-Tidningen minskar det mellan 1980 och 2000, medan det
i Smålandsposten minskar mellan 1960 och 1980.
Vad vi inte kan veta utifrån ovanstående, är om artiklarna istället blivit större. Det allmänna intrycket från
kodningen är emellertid att omfattningen faktiskt inte
har minskat, utan att utvecklingen gått från en sida i
fullformat med många ”röster ur andra tidningar” till
färre och större artiklar med färre röster från andra
tidningar.
Insändare fanns knappast på 1960-talet, men finns
i stor mängd idag. Många av dessa är dock mycket
korta. Det är slående, med tanke på att utvecklingen
på internet gjort att mycket av läsekretsen kommenterande återfinns där. Men de har alltså inte flyttat ut ur
papperstidningen för det, utan snarare är det alltfler
röster som hörs på såväl analoga som digitala plattformar.
I tv har det som kallas åsiktsjournalistik också
ökat, framför allt mellan 1980- och 1990-talen. Jämförelsen går naturligtvis inte att göra rakt av, men som
tendens betraktat är det ändå av intresse. Den totala
4. Tabloidisering av journalistiken | 85

tiden för samhällsprogram ökade då kraftigt, och det
var debattprogram och traditionella nyheter som
ökade mest, samtidigt som granskande journalistik
blev en egen genre med egna program.31
Vad kan vi då sammantaget konstatera utifrån vad
som kan karaktäriseras som billigt och dyrt innehåll?
Kan vi se en tabloidiseringsprocess? Inte entydigt. Vad
vi kan se är snarast tidningar som sedan 1980 förändrats i ganska liten utsträckning, och sällan helt linjärt.
Mellan 1960 och 1980 händer det däremot mycket,
för samtliga tidningar. En sammanfattning kan se ut
enligt följande:
•
•
•
•
•

En stor mängd notiser och rutinnyheter (även 1960)
En lokal dominans från 1980
En kraftig reducering av familjejournalistiken
Genomgående en låg grad av fördjupat innehåll
En ökning av opinionsmaterialet, i huvudsak insändare

Om journalistiken entydigt hade gått i en tabloidiseringsriktning hade vi över tid sett mer av billigt material som familjematerial och visst opinionsmaterial
samt mindre av det dyrare lokala materialet och fördjupningsmaterialet. Vissa av de här dragen ser vi, andra ser vi inte.
Vi går vidare mot tidningens visuella delar för att
sedan går över till mer konkreta innehållsliga aspekter.

31)

Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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Alltmer bilder
Tabloidisering handlar delvis om bilder; kvällstidningarnas signum sedan dess start. När Expressen
startade 1944 var det som en bildtidning med ett helt
annat formspråk än morgontidningarna.32
Morgontidningarna har traditionellt inte förknippats med bilder alls på samma sätt, men i och med det
ändrade formatet till tabloidstorlek kom diskussionen
igång om huruvida innehållet också skulle tabloidiseras – och då var bilden en viktig del.33 Figur 4:5 visar
bildsättningen i tidningarna, och resultatet är entydigt; de bildsatta artiklarna har blivit fler.
Figur 4:5 Andel artiklar som är bildsatta (procent)

I figur 4:5 visas andelen artiklar och notiser som alls
illustreras med en bild, och det har ökat i princip linjärt för samtliga tidningar över tid, även om öknings32)
33)

Hadenius et al. (2011).
Sternvik (2007); jfr Machin & Niblock (2008).
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graden är olikartad. Mellan 50 och 60 procent av
artiklarna i Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten och Smålandsposten är illustrerade med
en eller flera bilder år 2010. Femtio år tidigare var det
mycket ovanligt med bilder i framför allt Smålandsposten.
Nya Wermlands-Tidningen skiljer ut sig genom att
ha förändrats i mindre utsträckning än de övriga tre
tidningarna. År 2010 är ungefär en tredjedel av artiklarna illustrerade med en eller flera bilder, mot cirka
20 procent av artiklarna år 1960.
Det är således enklare att sammanfatta bildutvecklingen än den strukturella utvecklingen; entydigt i
riktning mot en ökad mängd bilder i nyhetsrapporteringen. Däremot vet vi utifrån denna studie ingenting
om storleken på bilderna eller vad bilderna föreställer.
Hårt, mjukt och mittemellan
Vad som räknas som hårda respektive mjuka nyheter
är inte självklart; det finns ingen allmänt accepterad
definition på det. Ändå är det inte helt ovanligt att just
denna distinktion används när man talar om journalistikens tabloidisiering eller kommersialisering, och
att det dessutom är den enda operationaliseringen av
fenomenet tabloidisering.34 I denna bok är det inte
den enda operationaliseringen, men det är definitivt
en av de viktigaste.
Kodningen har i detta avseende varit detaljerad,
men är här i huvudsak sammanslagen till större kate34)

Reinemann et al. (2011).
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gorier. Inspirationen är framför allt hämtad från den
amerikanske forskaren Randal A. Beam som analyserat innehållsskillnader för dagstidningar med stark
respektive svag marknadsorientering.35 Han har emellertid inte använt hela tidningar i sin analys, varför
konkreta jämförelser ändå inte är möjliga att göra.
Det fanns några stora händelser och därmed nyheter under de analyserade perioderna som kan ha någon – men antagligen måttlig – betydelse för hur resultatet ser ut, nämligen följande:
• Varje decennium: älgjakt, utdelning av Nobelpris.
• 1960: Chrustjov slår en sko i bordet i FN:s generalförsamling, Katangakrisen i Kongo, högern har
förlorat valet och analyserar det, samt ett antal särskilt uppmärksammade brott.
• 1980: Frimärkets dag, strider om älvutbyggnad i
Sölvbacka strömmar (DN) samt Ralf Edström som
spelar fotboll.
• 2000: Tomas Bodström utses till justititeminister,
Israel-Palestina-konflikten eskalerar, Telia byter
styrelseordförande en knapp månad efter börsintroduktionen samt ett oljeutsläpp i Östersjön.
• 2010: Aluminiumverk i Ungern har läckt giftigt
slam, de 33 gruvarbetararna i Chile som suttit i en
gruva i två månader räddas samt en serievåldstäktsman i Örebro.
Det är således en blandning av olika slags nyheter som
varit tydliga under undersökningsperioden, men å an35)

Beam (2003).
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dra sidan är det inom ramen för ämnen som ändå har
”sin” plats i en tidning – exempelvis ekonominyheter
eller politiska nyheter – varför det bör spela en liten
roll för resultaten. Mest roll spelar möjligen älgjakten,
som renderat en del artiklar och som inte har någon
vanlig plats i tidningen utan utmärker sig just under
denna period.
Hur ska man då karaktärisera hårda och mjuka
nyheter? Här är det gjort utifrån ämne, och de övergripande sju kategorierna är följande: den politiska
offentliga sfären, ekonomi & handel, händelser, privatsfären, sport, kultur & nöje samt diverse teknik &
natur (och det är i den sistnämnda kategorin som artiklar om älgjakten i huvudsak hamnar).36 Vi startar
med en redovisning av den offentliga sfären, och där
ingår också artiklar om ekonomi & handel som nästan undantagslöst handlar om den offentliga sfären,
fast den ekonomiska offentliga sfären och inte den politiska offentliga sfären (figur 4:6).
År 2010 är det mellan 25 procent (NWT) och cirka
35 procent (övriga tidningar) av artiklarna som handlar om den politiska och ekonomiska offentliga sfären. Utvecklingen av nyheter inom den offentliga sfären är dock inte entydig mer än i ett avseende; i samtliga tidningar har den minskat mellan 2000 och 2010,
om än måttligt i de flesta fall. Vi har redan tidigare
sett att tidningarna år 1960 skiljer sig radikalt från senare års tidningar, och om vi bortser från 1960 ifråga

36)

I tabellbilagan (Tabell 4) finns den totala ämnesfördelningen redovisad,
som möter figurerna 4:6–4:8 samt det innehåll som alls inte redovisas i
löpande text. Såväl notiser som större artiklar ingår i redovisningen.
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om nyheter från den offentliga sfären blir resultatet
något tydligare åtminstone för två av tidningarna,
DN och NWT; en nedgång.
Figur 4:6 Andel nyheter inom den politiska och ekonomiska
offentliga sfären 1960-2010 (procent)

Kommentar: Ämnen som räknas till den politiska och ekonomiska offentliga sfären är politik, diplomati, offentlig förvaltning, hälsa, säkerhet, utbildning, omsorg,
lag och ordning, religion, miljö, sociala protester, militära frågor, invandring, föreningsliv, ekonomi, arbetsmarknadsfrågor.

Det är möjligt att gå in på detaljer om hur rapporteringen av olika ämnen inom den offentliga sfären förändrats över tid. Ett tydligt resultat gäller för samtliga
tidningar, och det är att nyheter om den politiska styrningen har ökat, och ligger på ungefär 30 procent av
artiklarna/notiserna av de artiklar som handlar om
den offentliga sfären (NSD 44 procent). I övrigt rapporterar DN generellt mycket om ekonomi, och det
har också ökat över tid från cirka 30 procent av artiklarna inom området år 1960 till cirka 40 procent år
2010. Övriga tidningar ligger kring 20–25 procent i
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detta avseende från 1980 och framåt. Som kuriosa
kan nämnas att en fjärdedel av artiklarna/notiserna i
den offentliga sfären i Smålandsposten år 1960 handlade om religion.37 Idag handlar cirka två procent av
artiklarna inom den offentliga sfären om religion.
Man kan förstås gå vidare och ställa sig frågan hur
de konkreta artiklarna inom den offentliga sfären är
skrivna, och om det konkreta innehållet förflackats.
Det går emellertid inte att avgöra på denna övergripande nivå, utan då måste man göra en annan slags
analys.38 Vad vi kan konstatera här är att den offentliga sfären står stark i de svenska morgontidningarna.
Den privata sfären är förstås också av intresse. I figur 4:7 visas hur mängden artiklar och notiser om den
privata sfären utvecklats över tid i de fyra tidningarna.
I Dagens Nyheter är andelen artiklar om den privata sfären relativt lågt; 10 procent eller mindre varje
år. Det är framför allt i landsortspressen vi kan se en
förändring över tid. Vid det första mättillfället, 1960,
finns det en relativt stor andel artiklar som handlar
om privatsfären i alla tre tidningarna, 20–30 procent.
Det huvudsakliga innehållet här är familjenyheter:
födda och dödda. Det är en typ av innehåll som gått
från att vara redaktionellt till att bli annonsmaterial.
Jämförelsevis var rapporteringen om den offentliga
sfären trots allt större än den privata sfären även
37)

38)

Och då religion i offentlig bemärkelse; det kunde kodas också i den privata sfären.
Ett svenskt exempel på en helt annan slags analys är Ekekrantz & Olsson
(1998). Jfr Altmeppen (2010) som menar att utrikesnyheterna trivialiserats.
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1960. Inte någon tidning ligger över 15 procent år
2010 ifråga om andel inslag om den privata sfären.
Utvecklingen är emellertid inte linjär för någon tidning mer än NSD som stadigt minskar mellan mättillfällena. Vi kan sammantaget konstantera att den privata sfären inte fått mer utrymme över tid ens om vi
bortser från 1960 som genomgående uppvisar en annan slags tidning än det vi kallar tidning idag.
Figur 4:7. Andel nyheter inom den privata sfären 1960-2010
(procent)

Kommentar: Till den privata sfären hör frågor om personlig utveckling, familjeliv,
personlig konsumtion, personlig rekreation, personliga hälsofrågor, hem & hushåll,
resor, personporträtt, personlig livsåskådning.

Vanligtvis är det nyheter om den offentliga sfären som
kallas för hårda nyheter, och nyheter från den privata
sfären som kallas för mjuka nyheter. Men det finns en
hel del som inte med självklarhet faller in i en sådan
dikotomisering. Rena händelsenyheter är ett sådant
exempel. I figur 4:8 redovisas utvecklingen av sådana
nyheter; i huvudsak handlar det om brott och olyckor.
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Speciella händelser kan här spela stor roll, och både
1960 och 2010 har vi noterat sådana händelser (se
ovan). Å andra sidan så händer det vid alla tidpunkter
på året att speciella brott och olyckor uppmärksammas mycket, varför de händelser som skedde under
mätperioden inte behöver spela så stor roll för resultatet.
Figur 4:8 Andel händelsenyheter 1960-2010 (procent)

Kommentar: Händelsenyheter innefattar olyckor, brott, tragedier/katastrofer,
naturliga dödsfall (på nyhetsplats) samt övriga händelser.

Bortsett från år 1960 så har andelen nyheter om händelser ökat i alla tidningarna, men marginellt. År
2010 är andelen 10–20 procent, att jämföra med nyheter från den offentliga sfären (25–35 procent) och
den privata sfären (10–15 procent). Jämfört med nyheter i radio och tv minskade mängden nyheter om
olyckor och brott mellan 1960 och 1975 för att sedan
öka igen. År 1995 handlade cirka 15 procent av inne-
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hållet om olyckor och brott.39 Utvecklingen i olika
medier tycks således vara i huvudsak likartad över tid.
Med tanke på förändringen i medielandskapet
hade utvecklingen kunnat vara den motsatta. Händelsenyheter är sådant som skulle kunna finnas på nätet
och som många mediehus har sagt sig satsa på40 – och
kanske gör det också; det tas inte upp här – medan
papperstidningen skulle kunna fokusera på annat material. Men det är alltså snarare en ökning vi kan se i
papperstidningarna. Möjligen kan en förklaring vara
att det är billiga nyheter?
Jag tillåter mig att ge ett exempel från innehållsanalysen som på intet sätt är representativt, men som
möjligen kan tjäna som avskräckande exempel på hur
denna typ av rapportering kan se ut. Exemplet är från
2010:
Två män fick strafföreläggande
En ortsbo har fått ett strafföreläggande för olovlig körning. Mannen körde personbil på Xxx-gatan i Yyyy utan
att vara berättigad till det. Även en man som togs för
rattfylleri har fått strafföreläggande. Mannen körde en
moped på Zzz-vägen i Yyyy. De två männen ska nu betala dagsböter.
Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan
åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande. Ett
strafföreläggande har samma verkan som en dom och
det antecknas i belastningsregistret.

39)
40)

Djerf-Pierre & Weibull (2001).
Medievärlden (löpande); Nygren & Zuiderveld (2011).
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Lokala nyheter är inte alltid vare sig av intresse eller
klargörande.
Ytterligare material i tidningarna utgörs av två
stora kategorier: sport samt kultur & nöje. Sport ligger relativt konstant på en nivå om 15–25 procent av
artiklarna.41 I tv-nyheterna har sport minskat över
tid,42 men det totala sportutbudet har knappast minskat för det; sporten har sina egna program och alltfler
har tillgång till särskilda sportkanaler.43 Kultur &
nöje har ökat över tid på en generell nivå, från cirka
10 till 20 procent, förutom Dagens Nyheter som ligger på cirka 20 procent under hela tidsperioden. På
2000-talet är kultur och nöje inte skiljt från varandra,
något som var helt självklart tidigare. Det var på
1990-talet som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var först ut med att slå samman kultur & nöje.44
Det är därför svårt att göra en jämförelse av materialet på denna övergripande nivå; man skulle behöva gå
in i detalj i materialet på ett sätt som inte är gjort i
denna studie. Ett exempel från kultur- & nöjessfären
som är särskilt relevant i sammanhanget kan emellertid nämnas, och det är mängden material om kändisar
och personligheter, som ganska självklart hör till den
privata sfären/de mjuka nyheter/sensationsnyheterna.
Sett till materialet som helhet, så finns det ett enda år
och en enda tidning där detta material uppgår till mer
än en (1) procent: Dagens Nyheter 1960. Vi kan alltså

41)
42)
43)
44)

Jfr Wallin (1998).
Djerf-Pierre & Weibull (2001).
Hadenius et al. (2011).
Poulsen & Wadbring (1993).
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inte tala om någon ökning av denna typ av material.
Knappt ens förekomst.
Vad som anses vara hårda respektive mjuka ämnen
varierar mellan forskare.45 Självklara hårda ämnen är
sådant som rör den offentliga politiska och ekonomiska sfären medan självklara mjuka ämnen är sådana som rör den privata sfären. Samtidigt kan artiklarna inom ramen för ett och samma ämne vara vinklade på olika sätt; något som inte med självklarhet
framgår i en kvantitativ innehållsanalys. Ett fiktivt exempel kan vara byggnormer, där fokus är på hur ett
hushåll får ett mer funktionellt kök och som skulle
kodas som hus & hem inom den privata sfären. Om
fokus istället var på byggnormerna som sådana, skulle
artikeln kodas som den offentliga sfären.
Händelsenyheter i bemärkelsen brott och olyckor
är inte heller självklart vare sig hårda eller mjuka.
Detsamma gäller sport. De är varken fågel eller fisk,
men ett självklart inslag i nyhetsrapporteringen. I
båda fallen gäller att det är tidsbundna nyheter. En
vanlig olycka eller fotbollsmatch som hände för en
vecka sedan har inget nyhetsvärde. Jag väljer här att
inte kategorisera dem som hårda eller mjuka nyheter,
utan låter dem stå för sig själva. Detsamma gäller nöje
& kultur.
Sätten att skriva är många. Det kan gälla olika genrer, eller typer, av artiklar som vi sett ovan, men det
kan också gälla mer eller mindre explicita värderingar

45)

För översikter se Lehman-Wilzig & Selezky (2010); Plasser (2005); Reinemann et al. (2011).
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som framträder i texten. Det finns studier som diskuterar huruvida det idag är en större sammanblandning
av nyheter och annonser, det vill säga det som brukar
benämnas textreklam.46 Samtidigt är granskning och
grävande journalistik ett framträdande ideal i
Sverige.47 De båda förhållningssätten utgör i denna
studie ytterligheterna på en skala. I en övergripande
mätning som denna är det inte möjligt att analysera
hur aktiv eller passiv journalisten var i sitt utförande
eller om rapporteringen är resultatet av en kritisk
granskning, utan mätningen har fått ske utifrån vad
man som läsare får för första intryck av de enskilda
artiklarna. Är rapporteringen granskande på något
vis, är den omotiverat positiv eller känns den neutral?
Och frågan är då förstås också hur detta har förändrats över tid. Variabeln hade följande skala: grävande journalistik – granskning – neutral rapportering – positivt tendentiös – textreklam. Mittenvärdet
innebär således att man som läsare uppfattar det som
en neutral rapportering, vilket inte behöver vara detsamma som att den är allsidig eller låter alla parter
komma till tals. Det är en variabel som bygger på bedömning, och en artikel ska skilja sig ganska ordentligt från mängden för att kodas som något annat än
neutral rapportering.48 I figur 4:9 redovisas resultatet.
I tabellbilagan finns helheten redovisad (Tabell 5).

46)
47)
48)

Balcytiene (2009).
Kunelius (2006); Schudson (2001); Wiik (2010).
Variabeln kan tyckas teoretiskt knepig att mäta, men i praktiken var den
relativt oproblematisk.
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Figur 4:9 Andel neutrala artiklar 1960-2010 (procent)

Kommentar: Artiklarna har graderats på en femgradig skala: grävande, granskande, neutral, positivt tendentiös, textreklam. Det är mittvärdet som redovisas
i figuren. De artikeltyper som ingår i analysen är rutinnyheter, nyhetsanalyser, specialreportage/granskning, råd/servicejournalistik samt featurematerial.

Nästan alla artiklar kan betraktas som neutrala. Det
gäller alla år och alla tidningar. För att en artikel ska
ha kodats som något annat än neutral så ska den ha
avvikit från sin genre; annars hade exempelvis många
sportartikar kodats som positivt tendentiösa. Men
eftersom det så att säga ligger i genrens natur, har sådana artiklar kodats som neutrala.
De artiklar som inte är neutrala är i huvudsak positivt tendentiösa, utom ifråga om DN där tendensen
istället går åt andra hållet; mot kritisk granskning.
Sett till materialet som helhet, utan hänsyn tagen till
vare sig år eller tidning, är spridningen ifråga om ämnesområden stor. Inget år och och ingen tidning kommer över fem procents granskning och/eller grävande
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journalistik.49 Det är å andra sidan föga förvånande.
Den typen av material är oftast inget som löpande
återfinns i en dagstidning, utan när man undersöker
en enda veckas material kan man mycket väl missa de
satsningar som enskilda tidningar gjort på området.
Det är också så att ett grävande reportage kan vara
uppslaget över flera sidor, men bara bli en ”pinne” i
statistiken eftersom det bara är en artikel. Men i detta
sammanhang spelar det mindre roll; poängen är att
visa att det är neutralitet som råder, och det finns inget
skäl att anta att den valda veckan i det avseendet
skulle skilja sig från andra veckor. Det finns forskning
som ställer sig frågande till om det ens är möjligt att
bedriva granskande journalistik i små samhällen.50
Sammantaget kan vi konstatera att nyheter från
den offentliga politiska och ekonomiska sfären dominerar under hela perioden. Det finns inga förändringar som är linjära, utan det är framför allt det första mättillfället, 1960, som avviker. Den absoluta
merparten av nyheterna är också neutrala till sin karaktär.
Den sista frågan vi ska ta oss an innan vi närmar
oss slutsatserna och slutdiskussionen är huruvida nyheterna blivit mer personifierade och privatiserade
över tid.
Privata och offentliga personer
Personifiering är ett begrepp som precis som kommersialisering, tabloidisering, hårda och mjuka nyheter
49)
50)

Jfr Nord & Nygren (2007).
Berkowitz (2007); jfr O’Neill & O’Connors (2008).
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etcetera kräver en problematisering och utredning.
Lyckligtvis finns det forskare som gjort just det. De
skiljer mellan personifiering och privatisering.51 Den
första formen avser snarast individualisering, i det att
fokus skiftar från organisationer, partier eller liknande till individer. Den andra formen avser privatisering i bemärkelsen att fokus förändrats från politiker
i offentliga roller till politiker i privata roller. Genomgående är det den politiska arenan som omtalas och
analyseras.
Det som analyserats i denna studie är graden av
privatisering snarare än personifiering. Eftersom jag
inte primärt är intresserad av den politiska sfären utan
istället helheten hos en tidnings rapportering, är det
det rimligaste angreppssättet. Då är det också relevant
att analysera i vilken grad det handlar om offentliga
personers respektive privatpersoners eventuella privatisering. I figur 4:10 finns en sådan analys.
Människor som framträder i dagstidningarna gör
det genomgående i väldigt offentliga roller; inte alltid,
men väldigt ofta. År 1960 skiljer sig från övriga år,
framför allt ifråga om Smålandsposten, men också de
övriga tidningarna. Det kan karaktäriseras som det
privata decenniet. Huvudsakligen är det privatpersoner som finns med i tidningarna i sin roll som privatpersoner, men också i någon mån offentliga personer
i privata roller – politiker, högre tjänstemän och människor i ledande positioner i näringslivet.

51)

Van Aelst et al. (2011).
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Figur 4:10 Människor i olika roller 1960-2010 (procent)

Kommentar: De artikeltyper som ingår i analysen är rutinnyheter, nyhetsanalyser, specialreportage/granskning, råd/servicejournalistik samt featurematerial. Det
är huvudaktören i respektive artikel som kodats.

När en människa framträder som privatperson i en
privat roll, handlar det oftast om det som ovan benämnts händelsnyheter, det vill säga brott och
olyckor. Man kan tycka att det borde förekomma privatiserade nyheter ifråga om privatpersoner oftare än
vad som är fallet, men i den typen av rapportering är
det ofta åklagare eller polis som är den som framträder som person i artikeln – och då är det i en offentlig
roll i fokus.
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Från och med 1980 och framåt är det mycket sällsynt med en offentlig person som framställs i en privat
roll. I de fall det sker, handlar det exempelvis om en
politiker som är på älgjakt – eller av något outgrundligt skäl inte är på älgjakt.
Utvecklingen över tid är entydig: graden av privatisering har minskat, och i den mån den finns så handlar det om privatpersoner som framställs just så,
medan företrädare för den offentliga sektorn i huvudsak inte framställs i någon privat eller personlig roll.
Jämfört med vem som framträder i tv-nyheter är
mönstret likartat; det är så kallade företrädare (för
partier, organisationer, myndigheter med flera) som
dominerar, från 1960 och fram till 1995. Det är heller
ingen större skillnad mellan SVT och TV4.52
Ett relativt stabilt medieinnehåll
Innan vi går över till slutdiskussionen ska jag försöka
sammanfatta i vilken grad medieinnehållet förändrats, utifrån de kriterier som använts för att studera
tabloidisieringsprocessen. Fem olika delar av det som
kan benämnas tabloidisering har undersökts och följande övergripande slutsatser kan dras:
• Strukturen på tidningarna; förändringen i format
har lett till en allmän nedgång i tidningarnas omfång och mängden redaktionellt materialet har
ökat över tid.
• Dyrt och billigt redaktionellt material; mycket
notiser och rutinbevakning under hela undersök52)

Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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ningsperioden snarare än fördjupade nyheter, ett
lokalt fokus sedan 1980 förutom för Dagens Nyheter, som inte är en lokal tidning vid något mättillfälle, en kraftig reducering av familjejournalistiken samt en ökning av opinionsmaterialet, särskilt
insändare.
• Bildbehandling; en genomgående ökning av antalet
bildsatta artiklar.
• Ämnesinnehåll; fokus, framför allt efter 1960, ligger på den offentliga politiska och ekonomiska sfären, och merparten av alla nyheter är mycket neutrala till sin karaktär.
• Privatisering; visar, precis som ämnesinnehållet, ett
fokus på offentligheten, inte det privata livet – och
även här går skiljelinjen mellan 1960 och övriga
undersökta år.
Krasst uttryckt kan vi faktiskt inte finna mer än en
enda linjär förändring i materialet, och det är bildsättningen. Ett annat tydligt drag är att 1960 är året som
skiljer sig från alla andra år.
Hur ska vi då tolka denna utveckling – eller brist
på utveckling?
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5. Journalistikens
kommersialisering
– sanning eller myt?
… the majority of content in newspapers today is not
anything that can be considered ’news’. About twothirds of most newspapers is advertising, and of the remaining editorial matter only about 15 percent is news:
the remainder is lifestyle material devoted to topics such
as fashion, automobiles, entertainment, homes, sports,
and so on.1

Nej. Riktigt så illa som Robert G. Picard beskriver
dagspressen i USA är det inte här. Annonserna är inte
det huvudsakliga innehållet i i de lokala svenska morgontidningarna, och har inte varit det åtminstone sedan 1960-talet. Det redaktionella materialet kan dessutom i huvudsak karaktäriseras som ”riktiga” nyheter.
Faktum är att när man tagit del av debatten om
kommersialisering, marknadsanpassning och tabloidisering samt gått igenom en stor mängd studier på
området är det en sak som är slående i det empiriska
innehållet: att så lite har hänt med den svenska dagspressens innehåll över tid. En genomläsning av en stor
mängd material på detta sätt gör också att man får en
1)

Picard (2005:345).
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annan känsla för det än bara genom den kvantitativa
och grovhuggna analys som redovisats här, och den
känslan rimmar inte särskilt väl med internationell
forskning utan istället med vad andra svenska forskare kommit fram till: att våra svenska lokala tidningar snarast är att betrakta som präktiga, inte kommersiella eller sensationella på något vis.2 Det är relativt sällan som överraskande vinklingar eller ämnen
dyker upp i artiklarna, och det är sällan något sensationellt fångar uppmärksamheten – för det finns inget
sådant i tidningarna. Som läsare får man i huvudsak
veta vad som har hänt och vad som ska hända inom
det geografiska område där tidningen utkommer.
Punkt.
Frågan är då om det som vi med ett samlingsbegrepp kallat kommersialisering egentligen inte finns?
Och svaret vill jag ge omedelbart; jodå, det finns.
Dock inte nödvändigtvis i den svenska morgontidningsjournalistiken.
Samhällets allmänna kommersialisering
Kommersialisering finns i samhället, därom råder
knappast något tvivel – men det beror på vilken nivå
vi talar om. I boken har fem nivåer diskuterats:
•
•
•
•
•

Kulturen
Marknaden
Företagen
Journalisterna
Journalistiken (i den svenska lokalpressen)

2)

Nord & Nygren (2007).
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Det är den sista punkten som varit den empiriska
huvudsaken i denna bok, som en del av den totala
journalistiken, men vi får därför inte glömma bort alla
andra nivåer som kommersialiering kan diskuteras
på.
Den allmänna avregleringen av stora delar av den
offentliga sektorn kan exempelvis sägas vara en del av
en allmän kommersialisering av samhället. Fler exempel har givits tidigare i boken. Den kommersiella
finansieringsformen har blivit allt vanligare, både
ifråga om medieföretag och andra slags företag.
Mediemarknaden har blivit mer kommersiell i bemärkelsen att konkurrensen ökat dramatiskt. Public
service-företag har inte blivit fler, utan det är privata
aktörer som bidragit till ökningen. Det finns många
aspekter på mediemarknaden som inte berörts i den
tidigare redovisningen, men som naturligtvis är viktiga och relevanta. Några ska i all korthet nämnas här.
En sådan aspekt är pr-branschens utveckling som i
högsta grad är en viktig aktör på mediemarknaden
och genom sin ökade numerär rimligen påverkar journalistiken på ett annat sätt idag än tidigare.3
En annan aspekt handlar om produktplacering
som blivit ett alternativt sätt att visa upp sina produkter. Det gäller inte primärt dagspress, utan snarare tidskriftssektorn, film och tv. Men dagspressen går inte
fri: bilagor med köpråd och angivande av pris och var
produkterna går att köpa finns nog i snart sagt varje
dagstidning idag.4
3)
4)

Falkheimer (2012).
Gustafsson (2005).
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Ett tredje exempel handlar om kommersialiseringen av det egna jaget; önskan att bli ett varumärke
och synas. Tydliga exempel är vissa dokusåpor där
människor lämnar ut sig på ett sätt som varit kulturellt otänkbart på 1960-talet – men allra tydligast ser
man det kanske på nätet på olika sätt där vem som
helst kan välja att lägga ut bilder och berätta om både
vardag och fest. Det finns alltså många drag både i
samhället som helhet och i mediesamhället som gör
att det är lätt att tala om en allmän kommersialisering.
Huruvida medieföretagen i sig har blivit mer kommersiella är svårare att uttala sig om då det inte finns
något självklart mått att använda. Kan ägarkoncentrationen betraktas som ett mått på kommersialisering – eller snarare som en nödvändig åtgärd för överlevnad? Eller både ock? Svaret är faktiskt inte givet.
Det enda relativt självklara mått som kan användas för att diskutera en ökad kommersialisering är
företagsvinsterna. I debatten är det ett vanligt förekommande argument att kraven på vinst har ökat.
Det är möjligt att kravet ökat; det är svårt att mäta.
Men om vi håller oss till morgontidningsbranschen i
Sverige så har de reella vinsterna inte ökat över tid.
Däremot är de fortsatt stabila trots allt som hänt i omvärlden med den allmänt ökande konkurrensen och
den nedåtgående trenden för pappersupplagorna som
ändå är de som står för medparten av intäkterna.
Journalisterna på medieföretagen uppfattar otvetydigt att arbetet blivit mer kommersiellt, och den inställningen ökar över tid. Framför allt gäller det emellertid de som arbetar inom de medier som kan karak108 | 5. Journalistikens kommersialisering – sanning eller myt?

täriseras som mer kommersiella än andra: kvällpress,
produktionsbolag, kommersiell tv med flera. Det är
naturligtvis möjligt att spekulera kring vad innebörden är i bedömningen att arbetet blivit mer kommersiellt över tid. Är det helt enkelt stressigare? Eller har
nya krav ställts från exempelvis annonsörer eller ledning/ägare? Är det konkurrensen och den därmed förbundna nödvändigheten att i större utsträckning än tidigare lyssna till publiken som är viktigast? Eller allt
sammantaget? Jag har dessvärre inget svar på de frågorna. Det krävs djupstudier och ett annat fokus för
att kunna besvara dem.
Den icke-kommersiella journalistiken
Journalistiken som helhet har inte undersökts i denna
studie, utan det empiriska materialet är begränsat till
fyra dagstidningar. Men det finns andra som undersökt tv-utbudets innehåll, varför vissa jämförelser är
möjliga att göra. Vad som huvudsakligen är av intresse, är utvecklingen över tid i och med att kommersialisering måste ses som en process. I texten ovan har
sådan forskning redovisats, och vi kan konstater att
en självklar utveckling mot ett kommersiellt innehåll
inte heller återfinns i public service-tv.5
En studie från mitten av 1990-talet som jämförde
nyhetsprogrammen i SVT med nyhetsprogrammet i
TV4 kom fram till ungefär samma sak: att kommersialiseringen ökat i och med starten av TV4, men endast
marginellt. En av de saker som undersöktes i tv – och
5)

Djerf-Pierre & Weibull (2001).
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som inte fungerar att undersöka i dagspressen – är
snuttifiering (längden på inslagen). Författaren konstaterar att snuttifieringen i huvudsak ökade innan
TV4 startade. Som förklaring anges tekniken; redigeringsprocessen blev helt enkelt enklare.6
Sett till det senaste decenniets utveckling kan man
inte heller säga att tv:s innehåll gått i en kommersiell
riktning om man med det menar en förskjutning från
fakta till förströelse; den enda kanal som gått i en sådan riktning är TV8. I övrigt har SVT ungefär lika
mycket fakta- som informationsprogram under hela
decenniet, TV4 något mer underhållning medan övriga svenska kanaler är underhållningskanaler. Mönstret är oerhört stabilt över tid.7
Den stora skiljelinjen ifråga om innehållsförändringar i morgonpressen – på det sätt det är mätt i
denna studie – går mellan 1960 och 1980. Det är förvisso 20 år mellan dessa båda mätpunkter, vilket gör
att det inte går att uttala sig om när förändringen skett
på ett särskilt exakt sätt. Men vad vi ser torde vara ett
utslag av professionaliseringen av journalistiken. Tvstudierna motsäger inte det resultatet, utan verifierar
det snarare.
Varför ser då resultaten ut som de gör? Varför händer det ”ingenting”? När så oerhört mycket har hänt
i samhället under de senaste femtio åren, känns de resultat som redovisats i denna studie nästan inte rimliga. Dessutom är det så mycket forskning – främst internationell – som fastslår att journalistiken blivit allt6)
7)

Asp (1995).
Svenskt tv-utbud 2011 (2012).
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mer kommersiell (förvisso oftast utan att undersöka
journalistiken över tid…, men ändå) vilket också gör
att tvivel infinner sig. Nästan alla svenska dagstidningar finns på internet sedan åtminstone tio år tillbaka; många längre än så, vilket dessutom borde ha
lett till en förändrad journalistik i papperstidningarna. Diskussionerna om vad som ska publiceras på
olika plattformar har likaledes pågått länge. Varför
har då inte innehållet i papperstidningen förändrats
mer, åtminstone mellan de båda senaste mätpunktern?
Kort sagt: hur kan vi förklara resultatet – eller bristen
på resultat?
Sett i relation till forskningen kan man för det första fundera på om om den svenska pressen skiljer sig
från alla andra länder. Och det gör den. Det är inte
den enda, och antagligen inte den viktigaste förklaringen, men väl värd att nämnas. Sverige tillhör den
grupp av länder som karaktäriseras utifrån en stark
public service, en stark dagspress, en hög grad av professionalism i journalistkåren samt en informationsinriktad journalistik.8 En del av de studier som gjorts
om kommersialisering berör andra typer av länder,
med en helt annan utveckling och karaktäristik och
ibland andra medier. Den svenska pressen har fortfarande en publicistisk ledstjärna, inte bara en ekonomisk – och vare sig den sistnämnda ökat över tid eller
inte, så är den inte allenarådande. Utvecklingen i
Sverige går således inte med självklarhet att jämföra
med utvecklingen i alla andra länder.

8)

Hallin & Mancini (2004); jfr Iyengar et al. (2010).
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En annan förklaring till den relativa stabiliteten i
innehållet som kan ses från 1980-talet och framåt kan
naturligtvis också ha att göra med sättet studien är
gjord på. I redovisningen ovan diskuteras det, och det
är viktigt att vara självkritisk.
Den redovisade innehållsstudien är grov, i bemärkelsen relativt få variabler och ”enkla” frågor som är
ställda till texterna. Samtidigt är de använda variablerna ungefär de som forskare världen över brukar använda sig av när de diskuterar kommersialisering – i
den mån de gör kvantitativa studier av innehållet. Vad
som dock är omöjligt att veta, är hur resultatet hade
sett ut om man istället hade tittat exempelvis på artiklarnas ton, anslag och vinkel.
En annan metodfråga är också viktig att ta upp,
och det handlar om analysenheten. Analysenheten är
i huvudsak enskilda artiklar, oavsett storlek. Det innebär att en notis väger lika tungt som en tresidorsartikel – och den granskande journalistiken finner vi
knappast i notisform, utan i just långa reportage. Ett
alternativt sätt hade varit att mäta materialet istället.
Å andra sidan hade resultaten genom ett sådant förfaringssätt inte sett extremt annorlunda ut – men säkert
något.
Det finns således metodologiska invändningar som
kan resas, men den viktigaste förklaringen till den
måttliga förändring vi kan se, tror jag istället handlar
om branschen som institution. Institutionerna kan betraktas som sociala strukturer som innehåller symboliska element, sociala aktiviteter och materiella resur-
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ser.9 Det innebär att frågan om journalistikens tabloidisering eller kommersialisering på sitt sätt kanske är
felformulerad, eller har fel utgångspunkter. Om man
utgår från fenomenet kommersialisering så letar man
efter förändring, men vad vi funnit är snarare stabilitet. Då finns det andra förklaringsansatser, till exempel institutionella sådana.
En bransch = en institution?
När ett antal organisationer bildar ett fält uppstår, enligt en klassisk artikel om institutionell teori, en paradox: rationella aktörer tenderar att leda sin organisation åt samma håll som alla de andra rationella aktörerna inom samma fält, vilket gör att de i stor utsträckning kommer att likna varandra. De blir homogena i såväl struktur som kultur och utbud/produkt,
bland annat genom interaktionen med varandra.10
Ett begrepp som kan användas för att beskriva
detta fenomen är isomorfism, vars synonym snarast
kan sägas vara avbildning. Det finns tre mekanismer
som leder till isomorfism:11
• Tvingande isomorfism, som kan vara både formell
och informell. Det innebär att det finns ett tryck
från andra organisationer som man är beroende av,
och även från samhället i form av kulturella förväntningar om hur något bör göras.

9)
10)
11)

Scott (2008).
DiMaggio & Powell (1983). Jfr Scott (2008).
DiMaggio & Powell (1983).
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• Imiterande processer, vilket innebär att osäkerhet
ofta leder till att man härmar andra – för att det är
enklast så och/eller för att öka sin legitimitet.
• Normativt tryck, som kommer från professionalisering, ett slags kollektiv kamp hos en yrkesgrupp
som sker därför att deltagarna vill definiera sina
villkor och sitt arbete för att skapa en legitimitet
för och en autonomi i sitt yrke. Om det dessutom
finns olika slags professioner inom en och samma
organisation som skiljer sig åt, tenderar man att
söka sig till sina professionella motsvarigheter i andra organisationer. Två aspekter som är viktiga
ifråga om det normativa trycket är formell utbildning för yrket och professionella nätverk.
Isomorfism är absolut ingenting som är specifikt för
mediebranschen, men det ett perspektiv som är applicerbart på mediebranschen.
Samtidigt vill jag på intet sätt påstå att mediebranschen inte förändrar sig; det gör den. Men det går relativt långsamt, långsammare än vad debatten ger
sken av. Ett exempel kan tas från utvecklingen av internet och mediernas närvaro där. Samtidigt som medierna var snabba med att börja publicera sig på nätet, har någon radikal förändring egentligen inte ägt
rum. Medieforskaren Wilson Lowrey skriver om medieföretag och deras deltagande på nätet:
This contributes to change efforts that are fleeting, skin
deep, merely ceremonial, or unpopular with staff. /…/
…with limited resources and a tendency toward institutional behavior, news managers are rearranging deck
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chairs: reconstructing newsrooms, pursuing relationships with the business side, and advocating online
monitoring of audiences, but doing relatively little to
transform the product.12

Det går att finna svenska studier som visar likartade
resultat och resonemang. Ett exempel är Ulrika Hedmans studie om nätsatsningar ur ett redaktionellt ledningsperspektiv som visar att de satsningar som gjorts
är relativt likartade för hela fältet, och att det inte
handlar om någon genomgående strukturell förändring att bjuda in läsarna; makten över innehållet ligger
kvar där den tidigare låg.13 Ytterligare exempel kan
hämtas från utvecklingen av mobila tjänster på nätet,
som inte heller går i så snabb takt, och där tekniken
snarare än det redaktionella innehållet står i fokus.14
Från helt andra delar av mediebranschen kan paralleller också dras, inte minst Hollywoodindustrin. Förväntningarna på hur en genre ska se ut gör att genren
fortsätter leva sitt eget liv. Hollywoodfilmer fungerar
universellt – och varför ändra ett vinnande koncept?15
Det kanske viktigaste skälet till att förändringstakten är låg och att utvecklingen tenderar att vara likartad inom ett helt fält, har emellertid med legitimitet
att göra.16 Det är ett symboliskt värde som går att visa
upp utåt, och det är viktigt – inte minst för ett sådant

12)
13)
14)
15)
16)

Lowrey (2011:67 resp 75). Jfr Picard (2010).
Hedman (2009).
Westlund (2011).
Sánches-Tabernero (2009); jfr Croteau & Hoynes (2006).
DiMaggio & Powell (1983), Lowrey (2011), Scott (2008).
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fält som medierna utgör. Och det gäller såväl ledning
som journalister.
En del av den ökande graden av professionalisering
inom såväl ledningen som i journalistkåren handlar
om det som kan kallas ”industrial wisdom”, och det
innebär att alla gör ungefär samma saker vid samma
tidpunkter. Ledarskapet har styrts upp sedan 1970talet genom att det bland annat har formaliserats och
rationaliserats. Vidare har det anonymiserats i och
med att rekryteringen av nya ledare har skett utanför
företagen.17 Genom att man som bransch mött likartade hot utifrån, har man kunnat samarbeta snarare
än konkurrera, och ett väl utvecklat samarbete leder
rimligen till att man gärna går i ungefär samma riktning.
”Industrial wisdom” gäller inte bara ledningen.
Det gäller också de anställda, men på ett annat sätt.
Inom journalistkåren finns också ett normativt, självklart och ibland outtalat tryck på vad en journalist och
journalistik är. Att det finns starka gemensam ideal är
otvetydigt, och dessa formas redan under utbildningen.18 Strukturerna på redaktionerna är starka, vilket i sig leder till såväl hinder som möjligheter. På
samma gång som strukturerna är nödvändiga för att
oavbrutet kunna producera journalistik mot ständiga
deadlines (och förr åtminstone var 24:e timme) är de
hinder eftersom det är svårt att förändrat någonting i
grunden.19 Resultatet av förändringarna blir då lätt

17)
18)
19)

Djerf-Pierre & Weibull (2009); jfr Ohlsson (2012).
Gardeström (2011); Wadbring (1996); Wiik (2010).
Nygren (2008).
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kosmetiska. Medielogiken och medieformatet hos det
enskilda mediet gör att vissa händelser blir nyheter och
andra inte.20
Ett uttalande från en kollega som förvisso är föga
vetenskapligt men däremot illustrativt, är att om man
byter ut en hel tidningsredaktion på samma gång, så
kommer morgondagens tidning ändå att se ungefär
likadan ut. Kanske är det så. Logiken och formatet
har stor betydelse. Journalistutbildningen likaså.
I en tid av förändring och omstrukturering, med
sjunkande upplagor och där människor har allt större
möjlighet att delta både i traditionella medier på nya
plattformar och helt utanför de traditionella medierna, är måhända problemet det omvända mot vad utgångspunkten i denna bok varit: det är inte ständig
förändring vi kan se. Och strukturen är en viktig faktor för att förklara just det. Man publicerar i huvudsak det man alltid har publicerat.21
Sammantaget kan vi således resa invändningar mot
uppfattningen att kommersialiseringen eller tabloidisieringen av journalistiken i Sverige har ökat. Det är
mer myt än sanning. Det sista som ska göras innan
punkt sätts i denna bok är därför att kritisera utgångspunkterna för kommersialiseringsdiskussionen.
Visst var väl allting lite bättre förr?
Forskningen är lika lite som journalistiken neutral.
Som forskare har man en förförståelse med sig när
20)
21)

Ghersetti (2012).
Se Mildner (2010) och den efterföljande diskussionen i von Krogh
(2011).
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man formulerar sin forskningsuppgift. De tolkningar
som görs av empiriska resultat står heller inte fria från
förförståelsen. Dessutom spelar våra ideologiska uppfattningar roll för vad vi vill se i våra resultat. Några
exempel på sådant som man kan ta för givet och dessutom tycka är bra eller dåligt, är exempelvis att hårda
nyheter är viktigare än mjuka, att journalister bättre
än vanligt folk vet vad folk bör få sig till livs i medierna, att en ökad konkurrens borde spela roll och att
journalistiken därför har blivit sämre över tid. Frågan
är emellertid om det var bättre förr. Det är tveksamt.
Däremot var det annorlunda förr.
Vissa saker är sig förstås också lika från förr, bland
annat att även förr så tyckte man också att det var
bättre förr. När Rudolf Wall startade Dagens Nyheter
på 1860-talet återfanns samma diskussion som idag:22
De etablerade tidningarna skrev nedsättande om ’den
lilla tidningen utan redaktion’ och gjorde sig lustiga över
dålig språkbehandling. De såg ned på Wall eftersom de
ansåg att han betraktade tidningsutgivning som ett företag vilket som helst.

Medieföretag har länge varit ekonomiska enheter som
vilka företag som helst. Det är intet nytt under solen i
det avseendet. Mycket av den diskussion som fördes
kring starten av Dagens Nyheter 1864 fördes också
då den dagliga gratistidningen Metro startades 1995;
en så kallat genomkommersiell tidning utan egen röst.
Samtidigt får man inte glömma att båda dessa tid-

22)

Gustafsson (1996:15).
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ningar, vid sin respektive start, nådde helt nya läsare –
och på så vis kan sägas vara en del i en demokratiseringsprocess.23
Tidskriften Axess hade våren 2012 ett temanummer om journalistik under press, under rubriken Tid
för eftertanke? Hur profitjakt och nedskärningar har
urholkat tidningarnas uppgift att fördjupa. Den intellektuella infrastruktur som efterlyses i dagstidningarna och som man menar har försvunnit bygger på att
man ser dagstidningarna (läs: morgontidningarna i
Stockholm) som ett…
…analytiskt instrument och konkret referensmaterial
när det gäller att hålla sig orienterad i tid och rum, i
själva den mänskliga existensen, att finna förebilder som
kan uppmuntra en att utvecklas andligt och beträffande
förmågan och viljan att begrunda och begripa.24

Men den genomsnittliga läsare som har ungefär en
halvtimme till sitt förfogande för att läsa tidningen på
morgonen är i de flesta fall mycket måttligt intresserad av att få ett analytiskt instrument i sin hand. Hen
vill hellre veta vad som har hänt sedan igår, om någon
i bekantskapskretsen fått barn, gift sig eller dött, och
vad som kommer på tv på kvällen. Unga människor
som vill orientera sig i sin omvärld väljer andra analytiska instrument än dagstidningen tryckt på papper.
Ett fåtal vill, kan och har tid att använda morgontidningen som ett analytiskt instrument för samtidsanalys.
23)
24)

Wadbring (2003, 2004).
Axess (2012) nr 3:41. Artikel av Peter Luthersson.

5. Journalistikens kommersialisering – sanning eller myt? | 119

Den elitistiska uppfattning som ovanstående citat
uttrycker kan överföras också till uppfattningen att
innehållet skulle ha varit bättre förr. Den norske medieforskaren Rune Ottosen uttrycker det som att utvecklingen gått från en partipress till en sedelpress.25
Vilken typ av press som är ”bäst” kan däremot diskuteras. Vilken typ av nyheter som människor är intresserade av och behöver kan också diskuteras.
Sofistikerade, ”riktiga” och viktiga, hårda nyheter
har traditionellt ställts emot populära, lätta och oviktiga nyheter, vilket också varit en del av utgångspunkten för denna studie. En ytterligare dimension som är
mycket rimlig att föra in är publikens perspektiv, genom att fråga sig vad som är god kvalitet för publiken, eller snarare för olika publiker.26 Man behöver
för den skull inte hemfalla åt vare sig populism eller
en ren marknadsmodell.
Hårdraget är de hårda nyheterna sådana som brukar definieras som manliga områden medan de mjuka
nyheterna är sådana som brukar karaktäriseras som
kvinnliga områden.27 Problemet är att det ena är högre värderat än det andra. Man kan fråga sig om det
är rimligt. Det kan vara minst lika relevant att få idéer
om hur man ska handskas med översvämning i källaren efter ett häftigt skyfall eller bångstyriga tonåringar
som hänger på fel ställen på stan som utfallet av ett regionalt val i Indien. De två förstnämnda skulle karak25)
26)
27)

Ottosen (2004); jfr Willig (2010).
Meijer (2003); jfr Harrington (2008), van Zoonen (2005).
För en översikt över politikens område, se Wängnerud (1998); för en
översikt över läsarnas bedömning av olika områden, se Hadenius et al.
(2011).
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täriseras som mjuka nyheter, det sistnämnda som en
hård nyhet om politik. Begreppen hårda och mjuka
nyheter behöver inte med nödvändighet ha med nyhetens relevans att göra.
Vad som är relevant måste dessutom kunna förändras över tid, inte minst beroende på hur medielandskapet ser ut. Lokala morgontidningar tryckta på
papper kan inte spela samma roll idag som för några
decennier sedan. Vilken roll de ska spela och hur ett
kvalitativt innehåll av idag ska se ut, tål därför att diskuteras. Men om man skulle gå tillbaka till det som
sägs vara ”den gamla goda tiden” med mer hårda nyheter, starkare redaktioner och svagare marknadsavdelningar samt en annan ägarstruktur – då skulle nog
upplagornas nedgång accelerera kraftigt. Och det
vore till gagn för ingen – vare sig ägare, journalister
eller allmänheten.
Det var inte bättre förr, bara annorlunda – och
ibland inte ens det.
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Om författaren
Ingela Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot medieutveckling vid Institutionen för informationsteknologi och
medier vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Hennes forskning är framför allt inriktad på medielandskapets förändringar över tid. Oftast arbetar
hon med frågor om konsumtionen av medier i bemärkelsen hur användningen förändras över tid, vilka förklaringsfaktorer som spelar störst roll samt hur medier är komplement respektive konkurrenter till varandra. Andra intresseområden rör journalistikens förändring över tid, som i denna bok. Tillsammans med
Stig Hadenius (d. 2010) och Lennart Weibull har
Ingela Wadbring gett ut boken Massmedier. Press,
radio och tv i den digitala tidsåldern (senaste utgåvan
2011) som också berör mediernas utveckling över tid.
I övrigt har hon varit forskningsledare för ett tjuotal projekt av olika slag, publicerat en stor mängd
böcker, artiklar, konferenspapers och även en del populärvetenskapliga studier. Ett specialintresse rör dagliga gratistidningar, som också var ämnet som hon
disputerade inom år 2003 (En tidning i tiden? Metro
och den svenska dagstidningsmarknaden).
Tillsammans med professor Gunnar Nygren på
Södertörns högskola driver Ingela Wadbring forskningsnätverket Framtidens medietider där ett tjugotal
forskare träffas någa gånger om året för att diskutera
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medieutvecklingen och initiera samarbeten av olika
slag. Nätverkets arbete kommer bland annat att resultera i en bok från Studentlitteratur under våren 2013.
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Metodbilaga
De fyra valda tidningarna har analyserats i en kvantitativ innehållsanalys: Dagens Nyheter, Norrländska
Socialdemokraten, Smålandsposten och Nya Wermlands-Tidningen. Två olika studier har gjorts.
I den första är tidningen i sig analysenhet, och här
har nedslag gjorts en vecka under varje decennium, i
oktober. Det är den kalendervecka i oktober som
innehåller datumet 12/10 som valts. Övergripande
har mängden redaktionellt material, servicematerial
och annonsmaterial skattats. Antalet sidor, format
och bilagor har antecknats. Detaljeringsgraden är på
kvartssidesnivå.
Den andra studien har enskilda artiklar/notiser
som analysenhet, och här har en kalendervecka kodats för respektive tidning 1960, 1980, 2000 och
2010. Tidigare studier har visat att på en övergripande nivå räcker det gott med en veckas studium av
en tidning för att kunna uttala sig generellt om dess
innehåll.1
Kodschemat som använts såg ut enligt följande:
ID
Tidningen

1)

Numeriskt
1. DN
2. NSD
3. Smp
4. NWT

Andersson & Andersson (2003).
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År-mån-dag

Numeriskt

Tidningsdel

1. Huvudtidning
2. Bilaga

Antal bilder

Numeriskt

Artikeltyp

1. Rutinnyhet
2. Nyhetsanalys
3. Specialreportage/granskning
4. Råd/servicejournalistik
5. Feature
6. Familjematerial
7. Ledare/kommentarer
8. Recensioner
9. Kolumner/krönikor
10. Debatt
11. Insändare
12. Rubriker/grafer/puffar/bilder
13. ”Lätta sidan”, ditt & datt
14. Minnen från förr
15. Notiser

Geografisk nivå

1. Lokalt
2. Nationellt
3. Internationellt
4. Övrigt

Tendens

1. Gräv
2. Kritisk granskning
3. Neutral
4. Positiv presentation/tendentiös
5. Ren textreklam
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Huvudaktör

1. Offentlig person i offentlig roll
2. Offentlig person i privat roll
3. Privatperson i offentlig roll
4. Privatperson i privat roll

(Reliabiliteten var inte tillfredställande avseende
koderna 1 och 3, varför dessa har slagits samman i
resultatet)
Ämne

1–19 Offentlig sfär
1. Politisk styrning
2. Diplomati
3. Offentlig förvaltning
4. Hälsa/medicin/säkerhet
5. Utbildning/omsorg
6. Lag och ordning
7. Religion/kyrka (även 48)
8. Miljöfrågor
9. Sociala protester/aktivism
10. Militära frågor
11. Krig/konflikter
12. Invandring/integration
13. Föreningsliv
19. Övrigt i den offentliga sfären
20–29 Händelser
20. Olyckor
21. Nästan-olyckor
22. Tragedier/katastrofer
23. Brott
24. Nästan-brott
25. Naturliga dödsfall (nyhetsplats)
29. Övriga händelser
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30–39 Ekonomi & handel
30. Offentlig ekonomi (samhällsnivå)
31. Näringslivsekonomi (börsnivå)
32. Företagsekonomi (företagarnivå)
33. Privatekonomi (personlig nivå)
34. Arbetsmarknadsfrågor
39. Övrigt inom ekonomi/handel
40–49 Privatsfären
40. Personlig utveckling
41. Familjeliv (födda/dödda)
42. Personlig konsumtion
43. Personlig rekreation
44. Personliga hälsofrågor
45. Hem & hushåll
46. Resor
47. Personporträtt
48. Livsåskådning (även 7)
49. Övrig i privatsfären
50–59 Sport
50. Sport, elit
51. Sport, amatör
52. Vardagsmotion/hälsa
59. Övrigt inom sport
60–69 Kultur & nöje
60. Litteratur/tidskrifter
61. Konst
62. Scenkonst
63. Hantverk/konsthantverk
64. Musik
65. Film på bio
66. Radio/tv
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67. Kändisar/personligheter
68. Om tv/radio-tablåer
69. Övrigt nöje/kultur
80–89 Teknik och natur
80. Vetenskap/forskning
81. Natur/djur
82. Datorer/it
89. Övrig teknik/natur

Totalt har 17 086 enheter kodats. Reliabiliteten är generellt god, och i de fall den är mindre god har variabelvärden slagits samman. Framför allt gäller det ämnesområden där det totalt finns cirka 55 koder, men
där de alla sorterar in under något av sju övergripande
ämnesområden. På den övergripande nivån – som är
den som redovisas i studien – finns inga reliabilitetsproblem.
I vissa fall redovisas hela materialet, de dryga
17 000 enheterna, men i andra fall redovisas endast
de artiklar som består av mer omfattande redaktionellt material. Det anges i anslutning till varje enskild
tabell/figur. Fördelningen av de analyserade enheterna
återfinns i den första tabellen i tabellbilagan.
Arkiven har fungerat olika bra. Mikrofilmerna på
Göteborgs universitetsbibliotek är såvitt möjligt att
bedöma helt kompletta, och dessa har använts för all
datainsamling fram till år 2000. För år 2010 har en
mix av mikrofilmer och Retriever på internet använts,
och det sistnämnda var inte helt komplett. I de fall delar av enskilda tidningar saknats, har motsvarande
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tidningssidor från en tidigare eller senare vecka fått
användas. Det största, och senast upptäckta problemet, var att Dagens Nyheters söndagsbilaga saknades
för 2010. Det var tidsmässigt inte möjligt att få tag på
rätt bilaga, varför en söndagsbilaga för 2012 kodades
istället. Min bedömning var att det var viktigare att få
med en bilaga än att få med rätt bilaga.
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Tabell- och figurbilaga
Figur 1. Fördelning av analysenheter i de undersökta
tidningarna (antal)

Kommentar: Det totala antalet analysenheter är 17 086.
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Tabell 1. Tidningarnas övergripande innehåll en genomsnittlig
dag, inklusive bilagor, 1960-2010 (antal tabloidsidor)
1960

1970

1980

1990

2000

2010

45

Dagens Nyheter
Redaktionellt material

26

32

32

48

50

Servicematerial

8

14

8

16

22

12

Annonsmaterial

52

68

82

92

74

42

Antal tabloidsidor:

86

114

122

156

146

99

39

Norrländska Socialdemokraten
Redaktionellt material

24

24

32

38

32

Servicematerial

4

6

8

14

14

13

Annonsmaterial

12

14

18

20

14

17

Antal tabloidsidor:

40

44

58

72

60

69

40

Smålandsposten
Redaktionellt material

18

24

32

36

38

Servicematerial

4

8

6

12

16

9

Annonsmaterial

20

22

18

30

26

17

Antal tabloidsidor:

42

54

56

78

80

66

35

Nya Wermlands-Tidningen
Redaktionellt material

24

24

28

36

38

Servicematerial

6

6

8

12

16

12

Annonsmaterial

20

18

18

26

24

13

Antal tabloidsidor:

50

48

54

74

78

60

Kommentar: Sidorna är uppskattade på kvartssidesnivå, och här omräknade till
tabloidsidor. Det blir inte helt rättvisande eftersom en fullformats annonssida snarast motsvarar en annonssida i tabloidformat, inte två. Den nedgång som kan ses
ifråga om annonsmaterialet mellan 2000 och 2010 har i huvudsak med denna omräkningsprincip att göra.
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Tabell 2. Geografisk fördelning av innehållet 1960-2010
(procent)
1960

1980

2000

2010

Dagens Nyheter
Lokalt

21

32

18

26

Nationellt

52

46

54

43

Internationellt

28

22

28

31

S:a procent

101

100

100

100

Antal artiklar:

513

388

328

361

Norrländska Socialdemokraten
Lokalt

43

78

77

78

Nationellt

30

14

12

14

Internationellt

28

8

11

8

S:a procent

101

100

100

100

Antal artiklar:

430

260

360

288

Smålandsposten
Lokalt

67

77

75

65

Nationellt

22

15

17

19

Internationellt

11

9

8

16

S:a procent

100

101

100

99

Antal artiklar:

167

378

392

417

Nya Wermlands-Tidningen
Lokalt

48

75

70

64

Nationellt

26

15

19

20

Internationellt

26

9

11

16

S:a procent

100

99

100

100

Antal artiklar:

385

376

286

365

Kommentar: De artiklar (det vill säga inte notiser etcetera) som ingår i analysen
är rutinnyheter, nyhetsanalyser, specialreportage/granskning, råd/servicejournalistik samt feature. De artiklar som inte gått att kategorisera geografiskt ingår inte i
analysen.
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Tabell 3. Olika typer av artiklar 1960-2010 (procent)
1960

1980

2000

2010

Rutinnyheter

33

27

15

26

Förjupningar

4

6

10

4

Servicejournalistik

1

0

0

1

50

52

60

41

Dagens Nyheter

Notiser/smått
Familjenyheter
Opinionsmaterial
Summa procent
Antal artiklar/notiser:

3

2

2

3

10

13

13

25

101

100

100

100

1441

1202

1357

1147

Norrländska Socialdemokraten
Rutinnyheter

35

24

34

42

Förjupningar

3

5

8

2

Servicejournalistik

0

0

1

1

Notiser/smått

38

37

30

37

Familjenyheter

17

17

6

3

7

18

21

16

Opinionsmaterial
Summa procent

100

101

100

101

1163

900

839

663

Rutinnyheter

19

32

37

47

Förjupningar

1

3

5

6

Servicejournalistik

0

0

1

0

Notiser/smått

57

41

42

27

Familjenyheter

20

15

3

1

4

9

12

19

Antal artiklar/notiser:
Smålandsposten

Opinionsmaterial
Summa procent

101

100

100

100

Antal artiklar/notiser:

880

1094

957

823

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Nya Wermlands-Tidningen
Rutinnyheter

25

33

23

32

Förjupningar

6

7

4

3

Servicejournalistik

1

0

0

1

Notiser/smått

45

49

58

49

Familjenyheter

18

1

3

2

5

10

12

13

Opinionsmaterial
Summa procent
Antal artiklar/notiser:

100

100

100

100

1246

950

1041

1061

Kommentar: Fördjupning är en sammanslagning av kategorierna analys, specialreportage, granskning. Opinionsmaterial innefattar inäsndare, debatt, ledare, recensioner. Notiser/smått innebär notiser, enstaka rubriker, lätta sidan, minnen från
förr. Notiser dominerar här kraftigt.
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Tabell 4. Fördelningen av olika typer av nyhetsinnehåll,
1960-2010 (procent)
1960

1980

2000

2010

Dagens Nyheter
Offentlig sfär

19

28

25

20

Ekonomi & handel

12

18

21

15

Händelser

17

6

6

10

8

5

10

10

Sport

16

16

15

15

Kultur & nöje

23

21

21

26

5

6

4

4

100

100

101

100

1315

1125

1267

1179

23

20

28

28

9

13

8

6

19

10

10

16

Privatsfären

Natur & teknik
S:a procent
Antal artiklar/notiser:

Norrländska Socialdemokraten
Offentlig sfär
Ekonomi & handel
Händelser
Privatsfären

22

21

13

9

Sport

15

22

21

23

Kultur & nöje

8

11

18

17

Natur & teknik

4

3

4

1

100

100

101

100

1016

819

771

626

25

S:a procent
Antal artiklar/notiser:
Smålandsposten
Offentlig sfär

34

25

33

5

11

10

8

Händelser

14

6

10

12

Privatsfären

28

19

7

13

Ekonomi & handel

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Sport

13

20

21

19

Kultur & nöje

5

15

14

19

Natur & teknik

1

4

4

3

S:a procent

100

100

99

99

Antal artiklar/notiser:

690

1008

879

758

20

32

23

18

7

11

8

7

15

14

12

20

Nya Wermlands-Tidningen
Offentlig sfär
Ekonomi & handel
Händelser
Privatsfären

25

5

8

9

Sport

20

23

24

26

Kultur & nöje

6

13

16

15

Natur & teknik

7

3

10

5

100

101

101

100

1121

801

951

1010

S:a procent
Antal artiklar/notiser:

Kommentar: Antalet artiklar/notiser är här något lägre än i tabell 3, då vissa inslag inte gått att kategorisera.
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Tabell 5. Från grävande journalistik till textreklam, 1960-2010
(procent)
1960

1980

2000

2010

Dagens Nyheter
Gräv

0

0

0

0

Kritisk granskning

0,7

0

0,3

5

Neutral

97

97

Positiv/tendentiös

92
7,3

3

3

95
0,3

Textreklam

0

0

0

0

S:a procent

100

100

100

100

Antal artiklar:

535

393

338

369

Norrländska Socialdemokraten
Gräv

0,5

1,1

0

0

Kritisk granskning

0,2

0,4

0,8

0,3

Neutral

91

92

88

98

Positiv/tendentiös

8,4

6,5

12

1,7

Textreklam

0

0

0

0

S:a procent

100

100

101

100

Antal artiklar:

441

261

363

296

Smålandsposten
Gräv

0

0

0

0

Kritisk granskning

0

0

0,5

0,9

Neutral

85

92

Positiv/tendentiös

13,5

8,1

82
17

98
0,7

Textreklam

2

0

0

0

S:a procent

100

100

100

100

Antal artiklar:

170

393

401

437

Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Nya Wermlands-Tidningen
Gräv

0

0,8

0,3

0

Kritisk granskning

0,5

0

0,3

1,1

Neutral

84

Positiv/tendentiös

15,2

8

10,3

1,6

0,3

0

0

0,3

Textreklam

91

89

97

S:a procent

100

100

100

100

Antal artiklar:

395

382

291

377

Kommentar: De artiklar (det vill säga inte notiser etcetera) som ingår i analysen
är rutinnyheter, nyhetsanalyser, specialreportage/granskning, råd/servicejournalistik samt feature.
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AKTUELL UTGIVNING 2012
Mera mediegranskning behövs! Ett 20-tal forskare,
mediegranskare och debattörer diskuterar den svenska
mediegranskningens moderna historia samt mejslar ut
dess motiv, utformning och framtidsutsikter. Utkommer
oktober.
Vad har vi lärt oss? Tre medieprofiler med erfarenheter
från skilda håll redovisar lärdomar från gångna tider och
andra länder när de funderar över framtiden i Sim(o)s annorlunda årsrapport 2012/2013 om journalistik, medier
och medieforskning.
Medieforskaren och vetenskapsjournalisten David
Finer, Norrans förra chefredaktör Anette Novak och
avgående radiochefen Mats Svegfors delar med sig av
sina och andras erfarenheter när de blickar framåt.
Utkommer november.
UTGIVNINGEN 2012
Problempartiet – mediernas villrådighet kring Sverigedemokraterna
valet 2010
Annonser som stoppas, insändare som
inte går att publicera och en kraftigt kritiserad debattartikel i Aftonbladet om
hotet från islam.
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Några medier har mött Sverigedemokraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. Andra med
granskning och kritik. Få har betraktat SD som ett parti
bland andra. Finns det en rättvis och opartisk 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 inför valet 2010. Den kan med fördel användas som underlag för diskussioner om publicistisk etik och mediernas
roll i demokratin.
UTGIVNINGEN 2011
Sprickorna i muren Mediehistorikern
Patrik Lundell vid Lunds universitet
ifrågasätter pressens etablerade historieskrivning om sig själv och redovisar en
motbild.
Svenska Dagbladets korrespondent
Bitte Hammargren berättar om sitt
arbete på plats i Tunisien, Egypten och Libyen där diktaturerna störtats.
Radioreportern Yasmine El Rafie, som under den
arabiska våren fungerade som en svensk informationsnod
på twitter, lyfter fram de sociala mediernas möjligheter.
Frilansskribenten Niklas Ekdal iakttar journalistikens
nedmontering när politiken omvandlas till pr-förpackade
expertutlåtanden.
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Tre ämnesområden i denna annorlunda årsrapport
2011/2012 från Sim(o) om journalistik, medier och
medieforskning.
Utanför nyhetsmallen – om public
journalism efter fem år med Södra
Sidan Den vedertagna nyhetsvärderingen 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 Skärholmen vill ge en bredare bild av livet i området och leta
efter lösningar tillsammans med läsarna. De praktiserar
sedan fem år public journalism, som nu sprids vidare med
Norra Sidan i Kista.
Här berättar de om sina drivkrafter och erfarenheter
av en annorlunda journalistik. Vad fungerar bra – och mindre bra?
Dessutom medverkar redaktionsledaren AnnaKarin
Lith, med stor erfarenhet av läsarmedverkan, och medieforskaren Laura Ahva som granskat public journalism i
Finland.
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#journalistroll Få Sim(o)-texter har
fört till sådan debatt som Anders Mildners essä om den gamla journalistrollens
upplösning och om behovet av nya ideal.
I medier, bloggar, på twitter (#journalistroll), på Facebook och på seminarier har
diskussionen flödat under 2011.
Paneldeltagarna på ett uppmärksammat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet
med nyskrivna texter:
Sigurd Allern, professor JMK
Malin Crona, publikredaktör Sveriges Radios Ekoredaktion
Helena Giertta, chefredaktör Journalisten
Anders Mildner, medieanalytiker och kolumnist
Fredrik Strömberg, creative director Bonnier Tidskrifter Digitala Medier
Vi återger dessutom inlägg från debatten våren 2011 på
nätet och publicerar utdrag ur relevanta texter ur Sim(o)s
utgivning.
Vem betalar journalistiken? Om
journalistikens värde för olika intressenter Om läsare och tittare lämnar
tryckta tidningar och tv till förmån för nyheter på nätet – hur ska den kvalificerade
journalistiken finansieras? Vilka affärsmodeller är tänkbara – och vilka är
troliga?
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Robert G. Picard, internationellt framstående
medieekonom med svensk anknytning, analyserar vilket
värde journalistiken har och hur detta värde kan utvecklas
för olika intressenter som ägare, användare, journalister,
annonsörer och samhälle.
Birgitta Stål skildrar sin tid som vd på TV8 när kanalen satsade på samhällsjournalistik och hade mottot ”den
privata public service-kanalen”.
Medieforskaren Stefan Melesko synar mediernas
intäktsströmmar och intäktsmöjligheter, exempelvis via
mobila applikationer.
Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtidsutredning, diskuterar mediernas plats i framtidens
personliga informationsflöden.
Specialreportern – framväxt, funktion, framtid Vilka faktorer ligger
bakom den specialiserade journalistikens
framväxt inom de breda nyhetsmedierna?
Vad betyder specialreportern för journalistikens kvalitet? Har specialisterna ökat
eller minskat under de senaste 20 åren?
Vilken framtid väntar specialreportern?
Dessa frågor diskuteras och besvaras av forskarna/
praktikerna:
Lars-Åke Engblom – Specialiseringens historia
Maria Grafström – Ekonomireportern
David Finer – Vetenskapsjournalisten
Anders Lif – Kommunreportern
Sara Sjöström – Tolv redaktioner 1990 och 2010
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Cilla Benkö – Framtidens specialreporter på Sveriges
Radio
Gunnar Nygren – Sakkunskap och bred multikompetens
behövs
Boken om specialreportern fyller en lucka i litteraturen
om aktuell svensk journalistik. Utkom april.

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